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Valla hariduselu eriküljed >> Loe lk 4–5

20 aastat Eesti Sõjamuu-
seumi-Kindral Laidoneri 
muuseumi asutamisest. 
Loe lk 12–13

Randvere uues koolimajas alustas õppetööd 142 last. Ruumi on veel: kohti on ligi 450 õpilasele.  Foto Sven Meresmaa

Avati Randvere koolimaja 
30. augustil peeti Randvere 
kooli avapidu, kuhu oli kut-
sutud ka vallarahvas. Maja 
pidulikule avamisele eelnes 
tutvustav ringkäik. 

Randvere koolihoone on Eestis esi-
mene, mis projekteeritud ja ehita-
tud integreeritud lahendusena, kus 
õpivad nii üldharidust omandavad 
kui ka erivajadustega lapsed.  Kool 
on ehitatud I ja II astme põhikoo-
liks kolme paralleeliga 1.–6. klassi-
ni kokku 450 õpilasele.  Hoone teeb 
ainulaadseks see, et 1.–9. klassi ha-
riduslike erivajadustega õpilastele 
on projekteeritud omaette 40ko-
haline plokk, kus on 7 õppeklassi 
suurusega 20 m2 kavandatud 5–10 
õpilasele ning kus lapsed omanda-
vad hariduse lihtsustatud õppekava 
järgi. Samas plokis on ka teraapia- 
ja puhkeruumid. 

Maja on funktsionaalne, arves-
tatud on laste loomingulisusega, 
kuna selles koolis alustatakse õp-
petööd uue õppekava järgi. Pea-
miselt Leppneeme, Tammneeme, 
Randvere, Metsakasti, Äigrumäe, 
Laiaküla ja Muuga küla lastele 
ehitatud koolimaja avar aula on 
mitmefunktsionaalne ning mõel-
dud ka kogukonnale kasutamiseks. 

Koolis on muusika- ja kunsti-
klassid, tööõpetuse ruumid, raa-
matukogu ning spordikompleks, 
s.o täismõõtmetes võimla-spor-
disaal, kuhu on ka ümberkaudne 

rahvas oodatud rahvaspordialade-
ga tegelema. Aulasse kavandatak-
se elavat kultuurielu. 

Koolihoone on jaotatud nn pe-
sadena kolmele teljele, mida läbib 
koridor. Klassid on astmete kaupa 
pesades, kolm paralleeli ühes pe-
sas, iga pesa omaette plokis. Neid 
ühendavad söögiala, raamatukogu 
ja aula. Pesas on õpetajate tuba, 
garderoob, kolm klassiruumi ja 
ühine rühmaruum ning tualetid. 
Oma õuealas on igal pesal võima-
lik omaette õuesõpe. Igal pesal on 
oma värvid ja kujundid. 

Eraldi ruumid on psühholoogi-
le, sotsiaalpedagoogile, kooliars-
tile, logopeedile ja eriteraapiale. 
Raamatukogu on mõeldud nii koo-
lile kui ka vallaelanikele.  

Projekti autor arhitekt Inga 
Raukas arhitektibüroost Allianss 
Arhitektid OÜ rääkis, et enne maja 
projekteerimist käis ta vaatamas 
Taanis vabakoole, mis asuvad rat-
sionaalselt projekteeritud hoonetes, 
kus koridore asendavad ühisruu-
mid. Taanlaste lihtsatest plaanidest 
ammutas arhitekt inspiratsiooni.

Haridus- ja teadusministeeriu-
mi koolivõrgu juht Kalle Küttis 
tunnustas koolimaja avamisel seda, 
et ehitatud on väike ja väärikas lap-
sesõbralik algkool. “Viimsi paistab 
silma mitmeti,” ütles Küttis, “selle 
kooli puhul kaasaaegse koolifilo-
soofiaga.” Küttis kinkis kooli raa-
matukogule “Kalevipoja”. 

Ka maavanem Ülle Rajasalu 
lausus tunnustust vallale koolima-
ja valmimise eest.  Vallavolikogu 
esimees ja Randvere külavanem 
Priit Robas rääkis, et kooli vaja-
dus selgus juba möödunud sajandi 
lõpus. “Kool on valmis, aga ehi-
tamine ei lõpe veel,” ütles Robas. 
Ootel on staadion ja ujula. “Mida 
lähemal kodule on kool, seda vä-
hem kulub aega teelolekule ja roh-
kem jääb aega tarkuse taganõud-
miseks,” tähendas Robas. 

Vallavanem Haldo Oravas juh-
tis tähelepanu, et koolimaja ehituse 
leping lõpeb alles kuu aja pärast. 
“Viimsis on tavaks, et uus kool 
valmib iga 3–4 aasta tagant,” rää-
kis vallavanem, kes oma ametis on 
osalenud kolme koolimaja ja kolme 
lasteaia avamises. “Selles koolis pa-
neme põhirõhu mitte faktidele, vaid 
maailma avastamisele läbi uudishi-
mu ja küsimuste,” ütles abivallava-
nem Jan Trei. Ta avaldas lootust, et 
Randvere koolist saab valla idapiir-
konna kogukonna keskus.   

Uue kooli avamist tervitas ka 
AS Fertilitas juhatuse esimees Ivo 
Saarma, kes ütles: “Viimsi on ainu-
laadne koht elamiseks. Iga mõne 
aasta tagant avatakse siin kool, see 
on vastupidine Eesti tavaprotsessile. 
Kool erivajadustega lastele on aga 
erakordne ja väga põnev projekt.” 

Koolimaja ehitanud OÜ Fund 
Ehituse juhatuse liige Eiki Rump 
ja projektijuht Meelis Kalde rää-

kisid, et töid alustati talvel, kui 
maas olid poole meetri kõrgused 
lumehanged. Ettevõte pani välja 
oma parimad jõud ning üle 120 
ehitusmehe andsid endast maksi-
mumi. Ehitajad kinkisid koolile 
kaardikepi, maja ABC sai abival-
lavanem Trei, õpetajad said ku-
keaabitsa ja lapsed suure korvitäie 
komme. Endine õpetaja ja randve-
relane Madis Kaasik kinkis koolile 
õpetajate jaoks väärtusliku kogu, 
milles on loodust ja keskkonda kä-
sitlevad raamatud ja trükised, s.h 
ajakirja Eesti Loodus aastakäigud 
alates 1958. aastast. Koolimaja 
õnnistas Viimsi Püha Jaakobi ko-
guduse õpetaja Mikk Leedjärv.

Randvere Kool alustas esimest 
õppeaastat 145 õpilasega. Kok-
ku alustas seitse klassikomplekti: 
kolm esimest, kaks teist, üks kol-
mas ja üks neljas klass. Õpetajaid 
on 21: seitse klassiõpetajat ning 
seitse klassiõpetajat-eripedagoogi, 
kes alustavad tööd haridusliku eri-
vajadusega õpilaste väikeklassides.  
Seitsmes väikses klassis on kokku 
17 õpilast. Koostöös erahaiglaga 
Fertilitas hakkavad lapsed saama 
kohapeal soovitud rehabilitatsioo-
niteenuseid.

Randvere Kooli projekti auto-
rid on Inga Raukas, Mart Kadarik 
ja Matthias Klitzsh. Ehitas Fund 
Ehitus, ehituse maksumuseks ku-
junes 6,4 miljonit eurot. 

VT

Viimsi Huvi-
keskusele Rakvere 
teatri orden
Viimsi Huvikeskus sai Rakvere teatrilt 
74. hooaja avamisel külalislahkuse 
ordeni. 

6. septembril avas Rakvere Teater oma 74. hoo-
aja. Enne hooaja alguse gongilöögi kõlamist 
andsid teatri kunstiline juht Üllar Saaremäe ja 
sihtasutuse juhataja Velvo Väli üle traditsiooni-
lised Rakvere teatri ordenid möödunud hooaja 
parimale teatrikülastajale, koostööpartnerile ja 
teatrit väljasõiduetendustel lahkelt võõrusta-
nud kultuurikeskusele.

Möödunud hooaja külalislahkuse ordeni 
pälvis Viimsi Huvikeskus, millega kaasnes 
kümme pääset uue hooaja ükskõik millisele 
etendusele. Suur tänu väsimatule teatrite “maa-
letoojale” Heidi Kirsimäele ja kogu Viimsi Hu-
vikeskuse meeskonnale.

Rakvere Teater tuleb taas Viimsisse 29. 
novembril etendusega “Armastus tööpostil”. 
Lisainfo leiate Viimsi Huvikeskuse kodulehelt 
huvikeskus.ee.

VT 
 

Ita-Riina Pedanik ja Heidi Kirsimäe auhinnaga.

Randvere laste turva-
päev ja sibularalli
Laupäeval, 21. septembril kell 14 toimub 
Randvere külakeskuse juures laste turva-
lisuspäev ja sibularalli, kuhu on oodatud 
lapsed, lapsevanemad ja kõik nende sõb-
rad.

Jänku-Juss tutvustab lastele, mida teha 
siis, kui buss on juba ära sõitnud või ollakse 
ära eksinud.

Lõvi Leo tuleb koos Eesti Politsei ja nen-
de põneva autoga lastele selgitama, kui 
vajalik on kiiver jalgrattasõidul ning kuidas 
minna üle tee, kui puudub vöötrada. 

Koeraga käitumise ABC teeb selgeks te-
raapiakoer. Toimub ka sibularalli – tulge 
ostma, müüma ja vahetama aiasaadusi! 

Priit Robas
Randvere külavanem

Kelvingi küla koosolek
Kelvingi küla üldkoosolek toimub 23. 
september kell 19 Kelvingi küla kesku-
se teisel korrusel.

Päevakorras: külavanema aruanne ja kü-
la arengukava kinnitamine.

Ants-Hembo Lindemann
külavanem
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VALLAVOLIKOGU VEERG

Vallale kuuluvate ühingute 
valitsemisest ja juhtimisest

Urmas Arumäe on olnud ka Viimsi vallavanem.

Selleks, et vald saaks täita oma üles-
andeid, võimaldab kohaliku oma-
valitsuse korralduse seadus (KOKS) 
omavalitsusüksustel tegeleda majan-
dustegevusega ja osaleda juriidilistes 
isikutes. 

Omavalitsusüksus võib muu hulgas olla osa-
nik või aktsionär valla arengu seisukohast 
olulises äriühingus, samuti asutada sihtasu-
tusi ja olla mittetulundusühingu liige. Viimsi 
vallal on kolm sihtasutust (Viimsi Kodaniku-
kaitse Fond, Rannapere Muuseum ja Ranna-
pere Sotsiaalkeskus) ning viis osaühingut ja 
aktsiaseltsi (OÜ Viimsi Haldus, Viimsi Valla 
Arenduskeskus ja Haabneeme Lasteaed ning 
AS Viimsi Vesi ja Rannapere Pansionaat). 
Seal, kus on tegemist organisatsiooniga, tõu-
setub ka küsimus selle valitsemisest ja juhti-
misest. Viimsi vallal on kõigi oma ettevõtete 
üle valitsev mõju ehk kontroll.

Kõigil vallale kuuluvatel ühingutel ja SA-
del on nõukogu. See võimaldab vallavolikogul 
ja juurde kutsutud asjatundjatel valla ühingute 
tegemistel silma peal hoida. Seda muidugi ju-
hul, kui nõukogu liige ikka teab, miks ta nõu-
kokku on valitud, mis on tema ülesanded, mida 
tähendab ühingu valitsemine ja juhtimine jne. 
Kui vaadata probleemi laiemalt (mitte pelgalt 
Viimsi kontekstis), siis kahjuks nii see alati ei 
ole. Sageli tekib ka see oht, et vallavalitsustel 
võib osutuda keeruliseks äriühingu üldkoos-
oleku ülesannete täitmine. Omaette teema 
on seotud äriühingu juhatuse seadusest ja äri 
loogikast tulenevate ülesannete konflikt po-
liitiliste nõukogude eesmärkidega (olen neist 
teemadest pikemalt kirjutanud tänavu juunis 
ilmunud raamatus “Organisatsiooni ja juhtimi-
se õiguslik korraldus”). 

Nõukogu liikme ülesanded ja 
vastutus
Nõukogu liikme ametikoht ei ole mõeldud 
mõnusaks äraolemiseks, kohviklubiks või 
lihtsa raha teenimiseks. Nõukogu on laie-
malt äriühingu valitsemisorgan, kitsamalt 
aga kontrollorgan juhatuse tegevuse kontrol-
limiseks. Nõukogu (nagu ka juhatuse) liige 
peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja 
hoolsusega.  Nõukogu liikmed, kes on oma 
kohustuste rikkumisega tekitanud kahju ühin-
gule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise 
eest solidaarselt ja kogu oma varaga. Nõude 
aegumistähtaeg on üldjuhul viis aastat. Selle-
ga tahan öelda, et nõukogu liikmel on võima-
lik esimene hoolsuskohustuse rikkumine toi-
me panna juba sellega, kui ta nõustub ameti 
vastu võtma, olemata kindel, kas ta suudab 
nõukogu liikme rolli täita. Teisalt on äriühin-
gule sellist nõukogu, kes asja ei jaga, vaja 
nagu seale sadulat.

Vallavalitsus võib sattuda äri-
ühingu nõukogu mõju alla
Viie aasta eest leidis tollane õiguskantsler 
Allar Jõks, et riigikogulaste kuulumine äri-
ühingute nõukogudesse on põhiseadusega 
vastuolus. Problemaatiline skeem on kokku-
võtvalt selline: minister (täitevvõim) määrab 

Riigikogu liikmed (seadusandlik võim) ühin-
gute nõukogudesse, annab neile ülesandeid 
ja määrab nende palga, kusjuures nõukogu 
liikmed on ministri ees aruandekohustus-
likud. Täpselt sama probleem on ka oma-
valitsusüksuste tasandil, ehkki seda pigem 
vertikaalse (mitte horisontaalse kolmikjao-
tuse – seadusandlik, täitev- ja kohtuvõim) 
võimude lahususe põhimõtte valguses. Val-
lavanem (vallavalitsus) peavad täitma vallale 
kuuluva äriühingu suhtes omaniku rolli ehk 
siis tegema neid otsuseid, mida teeb üldkoos-
olek. Kui äriühingu nõukogu on halva näite 
puhul mehitatud nii, et nõukogus on ülekaal 
vallavolikogu liikmetel ja nende “käsilastel”, 
kes ajavad taga mingeid eesmärke, mis val-
lavanema (vallavalitsuse) hinnangul ei ole 
omaniku (valla) huvides, ei saa vallavanem 
(vallavalitsus) oma “üldkoosoleku otsuseid” 
peale suruda, sest muidu vahetatakse nad val-
lavolikogu poolt välja. Jääb võimalus tagasi 
astuda või siis “kaasa mängida”...

Äriühingu vorm ei sobi valla iga-
suguste ülesannete täitmiseks
Põhjus väga lihtne – äriühing peab tootma 
omanikule kasumit ja juhatus on kohustatud 
tegema kõik, et nii ka juhtuks. Mida peaks te-
gema nt AS Viimsi Vesi juhatus, kui nõukogu 
peaks talle andma (nt lähenevate valimistega 
seoses) ülesande alandada vee hinda alla oma-
hinna. Sotsiaalses või poliitilises plaanis oleks 
see ilmselt hea ja vallarahvale meelepärane, 
aga juhatus ei saaks sellist ülesannet täita, sest 
vastasel juhul võib ettevõte makseraskustesse 
sattuda ja pankrotihaldur süüdistaks juhatust 
selles, et nad rikkusid oma hoolsuskohustust, 
täites ettevõttele kahjulikku otsust. Selle hü-
poteetilise näite moraal on selles, et kui ees-
märk on nt madal hind vallaelanikele, tuleb 
teenuse osutamiseks asutada MTÜ vms, mitte 
äriühing – sotsiaalseid projekte ei saa üldjuhul 
ellu viia äriühingute kaudu. 

Peame Viimsis olema selles mõttes hool-
sad, et vallale kuuluvad erinevad ühingud ja 
organisatsioonid oleks parimal võimalikul 
moel valitsetud ja juhitud. Tegemist on meie 
ühise varaga, mida hoolas peremees ei peaks 
usaldama selleks sobimatute inimeste kätte. 
Ja need oskamatud ja ettevalmistuseta isikud 
ei peaks selliseid ameteid vastu võtma, laulu-
viis huulil “las mina proovin siis ka...”.

Urmas Arumäe
EBS õiguse ja avaliku halduse õppetooli 

dotsent
vandeadvokaat

Viimsi vallavolikogu liige

Euroopa Liidu toiduabi
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu-
amet annab 2013. aasta toiduabi valla vä-
hemkindlustatud elanikkonnale alates 30. 
oktoobrist.

Toiduabi võivad taotleda Viimsi valla elanike 
registris olevad töötud, suurpered, pensionärid 
ja teised vähekindlustatud isikud, kui nende 

sissetulek jääb alla miinimumpalga. Toiduabi 
väljastatakse sotsiaal- ja tervishoiuameti tõen-
di alusel vallamajast. 

Taotlemiseks pöörduda sotsiaal- ja tervishoiu-
ametisse vastvõtuaegadel: E 14–17 ja N 9–12; 14–
17. Info tel 602 8825, 602 8867.

Valla sotsiaal- ja tervishoiuamet 

Viimsi vald on taas 
Eesti võimekaim 
Uuringufirma Geomedia 
poolt läbiviidud uurin-
gu järgi on Eesti kõige 
võimekam omavalitsus 
Viimsi vald, mille 2009–
2012 keskmine koondin-
deks oli 84,5 punkti 100 
võimalikust. 

Siseministeerium hindab kord 
aastas Eesti kohalike omava-
litsuste võimekust. Viimsilas-
tel on taas kord põhjust rõõmu 
tunda. Nelja viimase aasta lõi-
kes hinnati Viimsi kõige või-
mekamaks Eesti kohalikuks 
omavalitsuseks. 

Milleks meid siis mõõde-
takse? Euroopas on seda tüüpi 
indeksite ja näitajate süstee-
mid levinud ja nende eesmärk 
on pakkuda otsustajatele infor-
matsiooni, mis toetaks pare-
mate otsuste tegemist. Lisaks 
regulaarsele andmete kogu-
misele, mõõtmisele ja arvu-
tamisele saab selleks saadud 
teavet ka rakendada. Indeksi 
põhjal saab teha erinevaid jä-
reldusi ja üldistusi – tuua väl-
ja nõrgemaid ja tugevamaid; 
tõsta esile tõusjaid ja langejaid 
ning hinnata üldiseid tendentse 
võrdlustes keskus versus ääre-
maa, väike versus suur kohalik 
omavalitsus jne. 

Samuti annab indeks lihtsa 
ja objektiivse võimaluse ennast 
naaber- või mõne teise omasuu-
ruse omavalitsusega võrrelda.

Võimekuse all mõistetakse 
mõõtu, mis näitab omavalit-
susüksuste võimete summat 
ehk potentsiaali midagi ära 
teha. Võrdluse mõõt ei ole 
üks aasta, vaid nelja-aastane 
periood, mis näitab omava-
litsuste toimetulekut pikemas 
ajaühikus. Taolist võrdlust 
viiakse läbi juba aastaid.

Mida võiks siis Viimsi pu-
hul esile tõsta? Viimsi valla 
elanikke on esimese septembri 
seisuga 17 703.  See on vaid 
900 võrra vähem kui Viljandis, 
elanike arvult kuuendas Eesti 
linnas (Tallinna, Tartu, Narva, 
Kohtla-Järve ja Pärnu järel). 
Viljandis elanike arv väheneb, 
Viimsis kasvab jätkuvalt.

Valla elanikest neljandik 
on lapsed või noored vanuses 
kuni 19 aastat.

Viimsilane ongi suhteliselt 
noor ja ettevõtlik. Tulumak-
su maksjad on  meie elanikest 
ligi pooled, täpsemalt 8253 
inimest. Nende arv on pidevalt 
kasvanud. Tähelepanuväärne 
on see, et üksikisiku tulumaks 
ühe maksumaksja kohta on 
viimsilaste puhul suurem kui 
ükskõik kus mujal Eestis, ula-
tudes 159 euroni kuus. Samas 
on just tulumaks see, millest 
peamiselt koosneb kohalike 
omavalitsuste eelarve tulupool. 

Väga head tulemused on 
Viimsi vallal võlakoormuse 
vähendamisel. Kui 2010. aas-
tal oli meil kohustusi ja laene 
171% valla ühe aasta eelarve 
mahust, siis tänu võlgade kii-
rendatud tagasimaksmisele on 
see number 2013. aastal vaid 
93 %. Oleme laenukoormust 
kolme aastaga vähendanud 
peaaegu poole võrra.

Samas on vaatlusaluse nel-
ja aastaga Viimsis suudetud 
märkimisväärselt investeerida. 
Eelmisel aastal valmis uus ja 
moodne joogivee puhastuse 
süsteem, mis võimaldab viim-
silastele, erinevalt ülejäänud 
Põhja-Eesti piirkondadest, ra-
dioaktiivsusevaba joogivett.

Investeeritud on hariduse 
infrastruktuuri: aastal 2009 
valmisid Karulaugu kool ja 
lasteaed, 2012 Laanelinnu las-
teaed, 2013 Randvere kool. 
Projekteerimisel on järgmine 
lasteaed Lubja tee äärde ning 
aastal 2015 on jälle kord tarvis 
koole laiendada, et vältida õp-
pimist kahes vahetuses.

Probleem on lasteaiakoh-
tade järjekord, mis ulatub 900 
lapseni. Osa neist lastest käi-
vad küll juba eralasteaedades, 
on neidki, kes ei ole veel sel-
les vanuses, et lasteaiakohta 
nõutada. Kõigele vaatamata on 
ikkagi praegu puudu 580 las-
teaiakohta. Lubja tee piirkon-
na lasteaed lahendaks sellest 
umbkaudu 140 kohta. Õnneks 
on juurde tekkimas uusi era-
lasteaedu, kellele vald mak-
sab iga lapse pealt kohatasu 
kompensatsiooni (pearaha), et 
lasteaiateenus vanematele jõu-
kohasemaks muuta.

Olulised investeeringud 
on tehtud ka teede ehitusse. 
Koostöös Tallinnaga renovee-
riti Viimsi väravaesine, Ranna 
tee. Pärnamäe tee kergliiklustee 
kuni Ecolandini sai oluliseks 
osaks Viimsi kergliiklusteede 
võrgustikust. Teede ehitus või 
renoveerimine on kaasnenud 
iga uue haridusasutuse valmi-
misega.

Viimsile on iseloomulikud 
ka puhke- ja sportimisvõima-
lused. Koostöös on valminud 
seikluspark, pooleli on suusa-
nõlv ja valgustatud murdmaa-
rada, valmis on skatepark noor-
tele ning Leppneemes alustas 
purjespordikool.

Palju vajalikku on veel 
Viimsis tegemata, aga võime-
kus häid plaane ellu viia on 
Eesti parim. Palju õnne kõigile 
viimsilastele!

Haldo Oravas
vallavanem



Kooliaasta eel 
valmis uus teelõik 
Neljapäeval, 29. augustil avati Randvere külas 
uus teelõik. Gustav Heinrich  Schüdlöffeli tee viib 
Randvere teelt uue koolimajani.

360 m pikkuse teelõigu projekteeris G.E.O Grupp OÜ, 
ehitas Lemminkäinen Eesti AS. Tänavavalgustid paigal-
das AS Elektritsentrum.  

Abivallavanem Endel Lepiku sõnul ootas külarahvas 
seda teed juba pikka aega. Vallavanem Haldo Oravas üt-
les, et üle poole valla eelarvest kulub haridusele. “Iga kool 
nõuab investeeringuid ka betooni. Ükski kool ei saa ek-
sisteerida ilma teeta,” sõnas vallavanem. Võib-olla lootis 
kirikuõpetaja Gustav Heinrich Schüdlöffel kirikut ehita-
des, et kunagi viib tee kiriku juurest kooli, oletas vallava-
nem.  Külavanem ja valla volikogu esimees Priit Robas 
väljendas külaelanike nimel rõõmu, et kitsa eelarve juures 
saadi valmis oluline teelõik. “Selle lõiguga ei lõpe küla 
ootused,” lausus Robas. Ehitaja nimel tänas Lemminkäi-
nen Eesti AS tootmisdirektor Heiki Alango külaelanikke 
mõistva suhtumise eest, sest tee ehitus tõi kaasa ka eba-
meeldivusi. Lemminkäinen Eesti AS on ehitanud Viimsi 
vallas ka Rohuneeme tee, Randvere tee raudteeülesõidu, 
Pärnamäe tee ja hiljuti valminud Lille põigi ning vee- ja 
kanalisatsiooniobjekte. 

Uue teelõigu avamise lindi lõikasid läbi Heiki Alango,  
Priit Robas, Endel Lepik ja Haldo Oravas. 

VT 

Turvalisuspäeval 
saab tutvuda 
Muuga sadamaga
Tallinna Sadam pakub Viimsi turvalisuspäeval 
võimalust tutvuda Muuga sadamaga.

Laupäevasel Viimsi turvalisuspäeval osaleb sarnaselt möö-
dunud aastale oma väljapanekuga ka Tallinna Sadam, et ja-
gada viimsilastele igakülgset teavet sadama tegevuse kohta. 

Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise 
osakonna juhataja Ellen Kaasiku sõnul on Tallinna Sadam 
seadnud nii kohalike omavalitsustega kui ka naabervalda-
de elanikega suheldes eesmärgiks igakülgse avatuse. Sel 
eesmärgil pakutakse laupäeval turvalisuspäeval soovijate-
le ka võimalust Muuga sadamaga tutvuda. 

“On tõsi, et sadama ja sealsete operaatorite tegevus 
mõjutab ümbruskonna elanike elu,” selgitas Ellen Kaasik. 
Selle mõju minimeerimiseks ning kõigi ohutus- ja kesk-
konnanõuete tagamiseks on Tallinna Sadam aastate jook-
sul teinud mahukaid investeeringuid. 

“Samuti teeme sellealast pidevat koostööd nii riiklike 
järelevalveinstitutsioonide, operaatorite kui ka kohalike 
omavalitsustega,” lausus Kaasik. “Turvalisusepäeva raa-
mes korraldatavate ekskursioonide käigus saavad kõik 
huvilised tehtuga ka ise tutvuda ning küsimusi esitada.”

Sõltuvalt huviliste arvust toimub laupäeval Ellen Kaa-
siku juhtimisel Muugale kuni kaks bussiekskursiooni. 
Täpset info ekskursioonide toimumise kellaaja kohta ja-
gab kohapeal päevajuht. Ekskursioonibuss väljub Viimsi 
Kooli värava eest bussipeatusest. 

Sirle Arro
Tallinna Sadam

Schüdlöffeli teelõigu avamine. Linti lõikavad Lemminkäinen 
Eesti AS tootmisdirektor Heiki Alango, Randvere külavanem 
ja vallavolikogu esimees  Priit Robas, abivallavanem Endel 
Lepik ja vallavanem Haldo Oravas. 
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Augusti lõpus viidi Miidu-
ranna sadamast utiliseeri-
misele viimane paakauto 
koorem ammoniaaki. 

Pärast külmhoone sulgemist 
paar aastat tagasi muutusid 10 
tonni ammoniaagi hoiustamis-
tingimused seal järjest halve-
maks. Ammoniaaki pumbati 
rohkem amortiseerunud paa-
kidest vähem amortiseerunud 
paakidesse. 

Aasta tagasi muutus olu-
kord sedavõrd ohtlikuks, et 
vallavalitsuse keskkonnaamet 
pöördus koos Tehnilise Järe-
levalve Ametiga külmhoone 
omaniku poole nõudega ammo-
niaak koheselt amortiseerunud 
mahutitest ära viia. Üliohtliku 
olukorra likvideerimise nõude 
kinnitamiseks trahvis Tehnili-
se Järelevalve Amet korduvalt 
külmhoone omanikfirmat te-
gevusetuse eest. Alles eelmise 
kuu lõpuks suutis tehase oma-
nik koostöös vallavalitsusega 
ohtliku olukorra lõplikult likvi-
deerida. 

Viimsi valla riskianalüüsis 
oli Miiduranna sadama külm-
hoone ammoniaagi lekke korral 
ohutsoon kuni 1,8 kilomeetrit. 
Sellesse ohutsooni jäävad nii 

Ohtlik ammoniaak viidi 
Miidurannast minema

elamukvartalid, kaubanduskes-
kused kui ka lasteaiad ja koo-
limaja. Külmutusseadmetes on 
ammoniaak mahutites ning mõ-
ningates torustikes surve all 
veeldatud kujul, mistõttu suu-
rema lekke korral paiskub välja 
arvestatav kogus vedelat am-
moniaaki. Väliskeskkonnas toi-
mub ammoniaagi kiire aurus-
tumine, mille tulemusena ühe 
osa vedela ammoniaagi kohta 

Abivallavanem Margus Talsi ja omanikfirma Baltsped esindaja Ants Susi. 

moodustub 750 osa gaasilist. 
See võimaldab väga kõrgete 
kontsentratsioonide kiiret teket. 
Ammoniaagi väljavoolamise 
ning aurustumise tulemusena 
tekib gaasipilv, mis valgub laia-
li lekkekoha vahetus lähedu-
ses ning liigub edasi alla tuult. 
Kuna ammoniaak on õhust 
kergem, hakkab saastepilv aeg-
laselt üles tõusma. Samas osa 
gaasist, mis seondus õhuniis-

kusega, langeb ammoniaagi ja 
ammooniumhüdroksiidi segu-
na tagasi maapinna lähedusse. 

Vallavalitsuse operatiivse 
tegevuse tulemusel on nüüd-
seks ammoniaagi võimalik oht-
lik mõju likvideeritud ja Mii-
duranna, Haabneeme ja Viimsi 
aleviku keskkonna saaste riskid 
oluliselt vähenenud.

Margus Talsi
abivallavanem 

Septembrikuus on Viimsis 
tavaks saanud korraldada 
turvalisuspäeva ja kooli 
infolaata.

Kooli infolaadal tutvustatakse 
vaba aja veetmise võimalusi, 
antakse ülevaade Viimsi koo-
lides, huvikeskustes ja spordi-
kompleksides töötavatest hu-
viringidest, sporditrennidest ja 
teistest noorte vaba aja sisus-
tamise võimalustest. Laadal 
on võimalus tellida koolivormi 
ja juba neljandat aastat propa-
geerib Viimsi Kool koolivormi 
taaskasutust.

Viimsi turvalisuspäeva kor-
raldamise jätkuv ja üllas ees-
märk on meelde tuletada turva-
lisuse tagamise põhitõed ning 
anda viimsilastele igakülgset 
teavet, kuidas tagada enda ja 
oma lähedaste turvalisus ning 
kaitsta oma vara. Vallaelanike-
le antakse asjalikke nõuandeid 
turvalisuse, tuleohutuse, ter-
vishoiu, liiklusturvalisuse, ko-
duse vara kaitse, vältimatu abi 
ja muude turvalisusega seotud 
probleemide valdkonnas.

Viimsi turvalisuspäeval osa-
levad Politsei- ja Piirivalveameti 
Põhja Politseiprefektuuri Ida po-
litseiosakond, Päästeameti Põh-
ja-Eesti Päästekeskus, Tallinna 
Kiirabi, Maanteeamet, MTÜ 
Eesti Naabrivalve, G4S, Secu-
ritas Eesti, Kaitseliit, Naiskodu-
kaitse, Viimsi Vabatahtlik Me-
repäästeühing, MTÜ Operation 
Lifesaver ja MTÜ RuaCrew.

Tulekul on turvalisuspäev ja kooli infolaat

Üritusel osalevad ka Viim-
si Vallavalitsuse ametid. Või-
malus on esitada valla esin-
dajatele oma probleeme või 
küsimusi.

Sel aastal osaleb Viimsi tur-
valisuspäeval esmakordselt MTÜ 
Operation Lifesaver, kes tege-
leb raudtee ohutusega Eestis. 
Neil on kaasas digitaalsed joo-
nistuslauad ning lastele põnevad 
raudteeohutusalased teadmiste-
mängud. Samuti on esmakord-
selt väljas MTÜ RuaCrew, kes 
tegeleb mobiilse noorsootööga.

Turvalisuspäeva tegevused 
on kõik seotud turvalisusega – 
sisejulgeoleku asutuste spetsia-
listid õpetavad, kuidas ennetada 
õnnetusi ja kaitsta oma läheda-
si. Võimalik on proovida tule-
kustutiga kustutamist, tutvuda 
suitsuanduri tööpõhimõtetega, 
proovida pöörlevat autot ning 
omandada teadmisi inimese 

elustamisest. Põhja Politseipre-
fektuuri Ida politseiosakonna 
liiklusjärelevalve talitus tutvus-
tab politsei operatiivtehnikat.

Kohal on ka Viimsi kons-
taablid ning noorsoopolitsei-
nikud, kes tutvustavad oma 
tööd ning jagavad praktilisi 
näpunäiteid turvalisusest ja 
liiklusohutusest. Tallinna Kiir-
abi jagab praktilisi teadmisi 
esmaabist ning demonstreerib 
esmaabivõtteid, kuidas inimest 
ohuolukorras päästa. Õpeta-
takse, kuidas teha kuntslikku 
hingamist ning kuidas kiirabi-
ga hädaolukordades suhelda.

Põhja-Eesti Päästekeskus an-
nab algteadmisi tuleohutusest. 
Päästjad näitavad, mis võib juh-
tuda koduses majapidamises, kui 
ei järgita elementaarseid tule-
ohutusnõudeid. Samuti on või-
malik proovida ja omandada 
tulekustuti kasutamisoskust.

Maanteeamet toob kaasa 
atraktsiooni “pöörlev auto”, 
mille sees sõites saab igaüks 
veenduda turvavöö kasuta-
mise vajalikkuses. Instruktori 
juhendamisel saab proovida, 
kuidas väljuda katuse peal 
seisvast autost. 

MTÜ Eesti Naabrivalve 
tutvustab oma tegevusi ning 
eesmärke vallas, milleks on 
tõsta elanike turvalisust kodu-
des, tehes seda lähemas ümb-
ruskonnas elavate inimeste 
endi aktiivse kogukonnakesk-
se koostegutsemise kaudu. 
Turvaettevõte G4S ja Securitas 
Eesti tutvustavad kaasaegseid 
koduvalvesüsteeme ja nende 
kasutamise võimalusi.

Viimsi vabatahtlikud me-
repäästjad Vabatahtlikust Me-
repäästeühingust jagavad nä-
punäiteid ohutust suplemisest 
ning tutvustavad päästevarus-
tust, veesporti ja sukeldumist.

Vabatahtlikud merepääst-
jad korraldavad Viimsi Kooli 
ujulas ka näidispäästeõppuse.

Viimsi turvalisuspäeval ja 
kooli infolaadal astuvad oma 
etteastetega üles paljud Viimsi 
huvialaringid. 

Üritus toimub laupäeval,  
14. septembril kell 11–14 Viim-
si Kooli siseruumides ja parklas 
(Randvere tee 8). Üritus on kõi-
gile tasuta!

Turvalist sügise algust soo-
vides,

Jan Trei
abivallavanem

Päästeauto mullusel turvapäeval.
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Viimsi hariduselu

Karmen Paul
Viimsi Kooli diretor 

Viimsi koolivõrk on vii-
masel kahel aastal olnud 
fookuses seoses Viimsi 
valla haridusasutuste 
võrgu arengukava uuen-
damisega ning kooliko-
hustuslike laste arvu suu-
renemisega kogu vallas.

Viimsi Kool eile
Viimsi Kooli ajalugu ulatub 
aasasse 1866, kui valmis kesk-
kooli eelkäija Viimsi koolima-
ja. Pideva laste arvu kasvamise 
tõttu liiguti uutesse koolimaja-
desse, kuni 1981. aastal asutati 
Viimsi Keskkool ning uues koo-
lihoones alustati õppetööd 452 
õpilase ja 28 õpetajaga. 2006. 
aastaks, kui avati uus hoone 
Randvere tee ääres, mahtusime 
ühte majja 1156 õpilasega ära. 
Küll aga mitte kauaks. 2009. 
aastal ehitati suure õppehoone 
lähedale Karulaugu õppehoone. 
Hiljuti avasime kolmanda õppe-
hoone Randveres. 

Randvere õppehoone tõi olu-
lise leevenduse. Kui ehituspro-
jekti meeskond ei oleks suutnud 
kuu aega varem (teglik tähtaeg 
30.09) maja üle anda, siis olek-

Tiit Tali
Püünsi Kooli direktor

27. augusti k.a võeti vallavolikogus vastu kooli-
võrgu arengukava 2013–2020. 

Püünsi Koolis on kaks paralleeli 1. ja 2. klasse ning üks 
klassikomplekt 3.–9. klassi + väikeklassid. Seoses piirkon-
nas elavate laste arvu kasvuga on järgnevatel aastatel koolil 
jätkuv vajadus avada kaks esimest klassi, mis tekitab peat-
selt ruumipuuduse. Kooli klassiruumid on projekteeritud 
maksimaalselt 20 õpilasega klassidele. Ruumide väiksus  
ei ole mitte puudus, vaid tugevus, kuna võimaldab luua hea 
õpikeskkonna. Õpetajatel on võimalus jõuda iga õpilaseni  
ja arvestada tema eripäraga. 

 Väiksusest tulenevalt on kool turvaline ja esineb vähe 
distsipliiniprobleeme. Tänu toetavale keskkonnale saame 
luua õpilastele head arengutingimused. See väljendub meie 
õpitulemustes. Viimastel aastatel on kõik lõpetajad pääse-
nud edasi õppima nendesse koolidesse, kuhu on soovinud. 
Vastuvõetud haridusvõrgu arengukava näeb ette Püünsi 
Kooli jätkamise üheksaklassilise koolina.

Arengukava vastuvõtmine  on hea kahel põhjusel. See 
annab koolile selguse tuleviku suhtes. Senine teadmatus, 
mis  koolist edasi saab, ei mõjunud hästi koolile ega ühe-
legi huvigrupile. 

Arengukava peamine prioriteet on Viimsi vallas kvali-
teetse hariduse tagamine. Kvaliteetsete tulemuste  saavu-
tamisel on kõige tähtsam roll õpetajal. Õpetajatele tuleb 
ühelt poolt luua vajalik keskkond töötamiseks ja teisalt 
anda piisav töökoormus.

Näide meditsiinist. Keerulisi operatsioone ei ole ots-
tarbekas väikeses haiglas (vähe patsiente) teha. Kallis 
aparatuur ei leia piisavalt rakendust. See teeb teenuse kal-
liks ja, mis veelgi olulisem, arst peab tegema teatud hulga 
operatsioone kuus, et tema tase säiliks ja ta edasi areneks. 
Väikses haiglas on operatsioonide arv väike ja see viib 
kvaliteedi alla.

Sarnane olukord on koolis. Kuueklassilises koolis ei 
õpeta kõiki aineid klassiõpetajad. Klassijuhatajana 1.–6. 
klassini õpetades tekib teatud ainete õpetamisel väga pikk 
vahe, mis võib viia nende ainete õpikvaliteedi languseni. 

Parema kvaliteedi saavutame, kui  klassiõpetajatele li-
saks õpetavad õpilasi ainespetsialistid. Püünsi Koolis õpe-
tavad 1. kuni 4. klassini klassiõpetajad eesti keelt, mate-
maatikat, inimese- ning loodusõpetust, kunsti ja tööõpetust. 
Ainesüsteemile üleminek toimub meie koolis 5. klassist, 
mil klassiõpetajate tänuväärset  tööd õpilaste kujundamisel 
jätkavad ainemetoodiliselt tugevamad aineõpetajad.  

Mis juhtuks kolmanda kooliastmeta? 
Kolmanda kooliastme kaotamisel (7.–9. klass) ei saa 

aineõpetajad piisavalt koormust ja koolil on raske aine-
õpetajaid palgata. Kui 1–2 paralleelklassiga koolis on õpe 
9. klassini, siis see võimaldab anda aineõpetajatele vaja-
likku koormust, mis on eelduseks aineõpetajate kasutami-
sel. Kui õpetajal on väike tundide arv, siis on raske õpeta-
jat leida ja tal oma taset hoida. Aineõpetajate olemasolu on 
oluline heade õpitulemuste  saavutamisel.

Kuidas jätkata paari aasta pärast?
Selleks, et kuueklassilises koolis saaksid aineõpetajad 

vajalikku koormust, peab koolis olema vähemalt kolm pa-
ralleeli.

Meie piirkonna vajadus lähiaastatel jääb kahele 1. 
klassile. Sellel õppeaastal on Püünsi Koolis 13 klassi (sh 
2 väikeklassi). Ükski koolimaja ei mahuta lõputul arvul 
klasse. Paari aasta pärast tekib tõsine ruumipuudus. See-
tõttu mõtleme juba täna juurdeehituse vajalikkusele, et 
vältida kahte vahetusse minemist. Kõige kiiremini teos-
tatav  võimalus on moodulmajade rentimine, millega saab 
lisaruumi tekitada mõne nädalaga. Tegeleme vallavalitsu-
sega lahenduse leidmisega ja teeme kõik selleks, et lastele 
võimaldada kodukoha lähedane turvaline ning  kvaliteetne 
õpi- ja arengukeskkond.

Püünsi Kool on tugev kool ja saab muutuvas olukorras 
edukalt hakkama.

Moodulmajast: http://www.ohtuleht.ee/538399

Püünsi Kooli vaade

27. augustil toimunud 
istungil kiitis Viimsi 
Vallavolikogu heaks 
Viimsi Valla Haridusasu-
tuste Võrgu Arengukava 
2013–2020.  

Viimastel aastatel on märkimis-
väärselt arenenud valla erinevad 
asumid. Viimsi elanikkond on 
kasvanud suuremaks kui eelmine 
arengukava prognoosis, samas 
on valla eelarvelised võimalu-
sed eelmisest kavast ahtamad. 
Samuti tuleb arvestada riigi are-
neva hariduspoliitika põhimõ-
tetega. Need on asjaolud, mille 
tõttu uues kavas tehtavad otsused 
peavad olema väga kaalutletud ja 
targalt tulevikku vaatavad.

Uue arengukava valmimi-
sele eelnes kahe aasta pikkune 
ekspertide töö. Lisaks vallava-
litsuse juures tegutsenud asja-
tundjate töögrupi tööle viidi 
läbi valla haridusteemaline vi-
sioonikonverents, toimusid arut-
elud koolides ning küsitlus ela-
nike seas. Töö tulemustest ja 
uuest arengukavast võib välja 
tuua järgmised olulisemad as-
pektid.

Valla hariduse arengukavast
Aastatel 2013–2020 saab 

Viimsi valla hariduselus olema 
kaks peamist suunda – laste-
aiakohtade arvu ning põhikoo-
li 1–6. klassi õpilaskohtade 
arvu suurendamine.

Valla elanikkond on vii-
masel kümnendil järjepidevalt 
kasvanud suuresti tänu sis-
serändele peamiselt Tallinna 
linnast. Koolide ja lasteaedade 
arendamisel on oluline silmas 
pidada, et suurim elanike arv 
ja kontsentratsioon paikneb 
valla keskosas, Haabneeme ja 
Viimsi alevikes. Valdav osa 
elanikest on noored inime-
sed, mistõttu on väljakutseks 
vajaliku arvu lasteaiakohtade 
tagamine ning mugav ja kvali-
teetne koolivõrk. Arengukava 
visioon on saavutada haridus-
asutuste võrk, mis oleks tervik-
lik, kõigile Viimsi valla lastele 
kättesaadav ja kodulähedane, 
kvaliteetseid õppimisvõimalu-
si pakkuv ja maksimaalselt õp-
pija individuaalseid vajadusi 
arvestav.

Mida konkreetset näeb aren-
gukava ette? Lasteaiakohtade 
loomine on jätkuv prioriteet. 
Selleks on vältimatu võtta ka-
sutusele uusi lasteaiahooneid 
kas uute hoonete ehitamise või 
olemasolevate ümberorganisee-
rimise läbi. Esmajärjekorras on 
plaanis püstitada Uus-Pärtle las-

teaiahoone Lubja külas, mis 
valmib  2014. aasta sügisel. See 
tähendab kuut lasteaiarühma 
ning 144 uut lasteaiakohta. Pi-
kemas perspektiivis on kaalu-
misel lasteaia ehitamine Kor-
doni kinnistule Pringi külas 
ning AS Esmarile kuuluva Pii-
lupesa lasteaia kasutuselevõtu 
lahenduste otsimine. 

Koolivõrgu arendamisel on 
prioriteediks õpilaskohtade juur-
deloomine ja erinevate kooliast-
mete paiknemise parem orga-
niseerimine. Lastel peab ole-
ma mugav koolis käia lähtu-
valt nende kodukohast, samas 
peab toimuma pidev hariduse 
kvaliteedi paranemine. Teisi-
sõnu tähendab see, et 1.–6. 
klass peaksid olema võima-
likult kodulähedased, kuid 
gümnaasiumiosa koondatud 
valla keskusesse Viimsi Kooli, 
kus paiknevad kaasaegset õpi-
keskkonda pakkuvad laborid, 
tehnoloogiaõppe ruumid jm 
rajatised.

Üheks olulisemaks sam-
muks sel suunal on äsja avatud 
uus Randvere Kool, mis lubab 
Randvere küla ja selle ümbruse 
lastel hakata käima koolis ko-
dule lähemal. Seeläbi vabaneb 
keskuses elavatele koolilas-
tele kohti Karulaugu ja Viim-
si Kooli ruumides. Järgmise 
sammuna näeme arengukavas 

juurdeehitust Karulaugu Koo-
lile, mis suurendaks võimalusi 
järgmises kõige rohkem kooli-
kohti vajavas piirkonnas. See 
võimaldab omakorda koonda-
da kõik III kooliastme õpilased 
ühte hoonesse ning kasutada 
olemasoleva õppehoone või-
malusi maksimaalselt.

Mainimata ei tohi jätta ka 
huvihariduse suundi arengu-
kavas, mille vastu kasvab huvi 
koos õpilaste kasvuga. Kuna 
kahe huvikooli – Viimsi Muu-
sikakooli ja Viimsi Kunstikoo-
li kasutuses olevad hooned ei 
võimalda laienemist, siis on 
eesmärk luua uus huviharidus-
keskus nime all Viimsi Kauni-
te Kunstide Kool.

Lõpetuseks, nagu ikka, ra-
hast. Kirjeldatud otsused ei 
sündinud lihtsalt. Keeruliseks 
muutis uue arengukava koos-
tamise asjaolu, et  lähiaastatel 
tuleb teha otsuseid hariduses 
piiratud eelarvevahendite raa-
mes. Märkima peab, et kulu-
tused haridusele on viimastel 
aastatel moodustanud rohkem 
kui poole kogu eelarvest ja 
selline trend jätkub ka järgne-
vatel aastatel. Prioriteet ei ole 
lihtsalt hooned ja kohad, vaid 
nende hoonete tekke, ümberor-
ganiseerimise ja kohandamise-
ga kaasnev hariduse kvaliteedi 
jätkuv areng Viimsi vallas.

Viimsi Kool eile, täna ja homme
sime Haabneeme keskuses täna 
kahes vahetuses. Oleme ehita-
jatele äärmiselt tänulikud. 

Viimsi Kool praegu
Praegu on meil 1787 õpilast, 
kes õpivad kolmes õppehoo-
nes: 1.–12. klass suures õppe-
hoones, 1.–6. klass Karulaugu 
Koolis ja 1. –4. klass Randve-
re Koolis, lisaks haridusliku 
erivajadusega laste klassid. 
Koolitöö korraldamine ja üht-
se koolikultuuri hoidmine kol-
mes majas ei ole kerge, kuid 
on põnev väljakutse. Kooli 
juhtkond on õppe- ja kasvatus-
töö ehk kooli põhiprotsessi põ-
hine, koosnedes õppejuhtidest 
ja õppetööd toetavate tege-
vuste koordineerijatest. Ühtse 
koolikultuuri loomine, ühisosa 
leidmine ja hoidmine on selle 
õppeaasta üks peamisi eesmär-
ke. Näiteks on meil algklassi-
dele suunatud rahvusvaheline 
Nordplus Junior projekt, kus 
osalevad kõikide majade I–II 
kooliastme õpetajad, et pro-
jekti kaasatus oleks kõikides 
majades tagatud. Ka õppehoo-
nete õpetajad teevad omavahel 
tihedat koostööd, et õppe sisus 
ja tegemistes kokku leppida. 
Oleme suur kool, kuid see an-
nab meile omakorda võima-
luse olla loovamad ja mõelda 
“raamidest väljas”, leidmaks 

erinevaid ja uuenduslikke for-
maate koostööks. 

Viimsi Kool homme
Viimsi valla rahvaarv on jät-
kuvalt kasvav. Arengukavast 
nähtub, et Viimsi piirkonda-
dest kasvab eelkõige keskosa 
ja lääneranniku rahvaarv. See 
avaldab suurt mõju just keskuse 
piirkonna õppehoonetele: suure-
le ja Karulaugu õppehoonele.

Viimsi valla haridusasutus-
te võrgustiku areng peab käima 
kaasas rahvastikuarengust tule-
va nõudlusega lasteaia- ja koo-
likohtade järele ning huviha-
riduse omandamise soovidele.  
Haridusvõrgu ümberkorralda-
mine hõlmab kõiki olulisi hari-
duselu osasid. Seejuures langeb 
kõige suurem muutuste läbivii-
mise koormus koolivõrgu üm-
berkorraldamisel Viimsi Kooli-
le. Vajalikud ümberkorraldused 
hõlmavad õpperuumide kasu-
tamist, pedagoogide töökorral-
dust, õppekavu, õpilastranspor-
ti jne (arengukava, lk 39).

Haridusvõrgus on kirjelda-
tud kahte stsenaariumi haridus-
võrgu ümberkorraldamiseks. 
Mõlemal juhul on Viimsi Koo-
li osas viidatud kooli ümber-
korraldusele progümnaasium-
gümnaasiumiks suures õppe-
hoones, kus ülejäänud õppehoo-
ned on kuueklassilised koolid. 

Milleks see hea on? Täna-
ses ja homses situatsioonis: 

- tagatakse koolihariduse 
andmine ühes vahetuses kõiki-
des Viimsi Kooli õppehoonetes; 

- tagatakse keskuse ja ida-
ranniku piirkonna õpilastele 
võimalikult kodulähedane põhi-
hariduse kättesaadavus I-II koo-
liastmel (Karulaugu ja Randve-
re õppehoonetes);

- III kooliaste toetab güm-
naasiumiga sarnast õppe ja kas-
vatuse põhitaotlust aidata õpi-
lastel kujuneda vastutustundli-
keks ühiskonnaliikmeteks, kes 
suudavad oma huvidele ja või-
metele vastavat õpiteed valida;

- õppetöö korraldus kitsa-
male sihtrühmale (7.–12. klass) 
on paindlik, annab rohkem või-
malusi õppetööd toetavate tege-
vuste jõudmiseks iga õpilaseni;

- suurel õppehoonel on ole-
mas füüsiline õpikeskkond III 
kooliastmele (laborid, töö- ja 
tehnoloogiaõpe), puudub vaja-
dus investeerida III kooliastme 
füüsilise õpikeskkonna kaas-
ajastamiseks või loomiseks Kar-
ulaugu ja Randvere Koolis.

Lähitulevikus ootab Viimsi 
Kool kahte investeeringut:

- koolikohtade loomist kes-
kuse piirkonda (Haabneemes, 
Viimsi alevikus, Pärnamäel)

- kooli staadioni õppekava 
täitmiseks.

Priit Roobas
vallavolikogu 
esimees
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Viimsi hariduselu

Uus valla haridusasutuste võrgu arengukava
Jan Trei
abivallavanem 

Viimsi Vallavolikogu kin-
nitas 27. augusti istungil 
uue Viimsi valla haridus-
asutuste võrgu arenguka-
va aastateks 2013–2020.

Miks oli vaja koostada 
uut haridusasutuste 
võrgu arengukava?
Siiani kehtis valla kooli- ja 
koolieelsete lasteasutuste võrgu 
arengukava aastast 2006. Vahe-
pealsete aastate jooksul on suu-
renenud valla elanike arv ning 
riigi hariduspoliitikas on olnud 
palju põhimõttelisi muutusi.

See kõik on tinginud vajadu-
se mõtestada ja analüüsida valla 
hariduselu kitsaskohti ja prob-
leeme uues valguses. Arengu-
kava ongi strateegiadokument, 
mis pakub välja kitsaskohtadele 
ka lahendusi ja erinevaid põhi-
suundi, kuidas võiks haridus-
elu korraldada. Ikka selle ülla 
eesmärgi nimel, et valla lastel 
oleks lasteaia, kooli ja huvikooli 
kohad ning Viimsis pakutav ha-
ridus kvaliteetne ja jätkusuutlik.

Uues valla haridusasutuste 
võrgu arengukavas oleme ana-
lüüsinud ja mõtestanud ka valla 
huviharidusasutuste (muusika-
kool, kunstikool) tulevikuvaa-
teid (kehtiv arengukava kes-
kendus ainult lasteaedadele ja 
koolidele). Selleks nimetasime 
uue arengukava mitte kooli- ja 
koolieelsete lasteasutuste võrgu 
arengukavaks, vaid valla ha-
ridusasutuste võrgu arenguka-
vaks, mis hõlmab ka huvihari-
dust kui hariduse ühte osa. 

Viimsi valla haridusasutus-
te võrgu arengukava näol on te-
gemist strateegilise dokumen-
diga, mis keskendub järgmise 
kaheksa aasta lasteaedade, koo-
livõrgu ja huvihariduse aren-
gusuundadele ning investee-
ringuobjektidele. Tänaseks on 
selge, et valla koolivõrk vajab 
kaasajastamist ning valla raha-
liste võimalustega arvestamist. 
Kahjuks ei ole Viimsi vallal, 
nagu ka Eesti riigil, lõputult 
võimalusi investeerida uutesse 
lasteaedadesse, koolihoonetes-
se ja huvikoolide rajamisse.

Koolivõrgu kujundamisel 
on täna võtmeküsimus, kuidas 
korraldada olemasolevat võrku 
nii, et võimalikult mõistlike in-
vesteeringutega ei tekiks meil 
lähitulevikus koolikohtade de-
fitsiiti ja  hariduse kvaliteet ei 
halveneks, vaid pigem tõuseks.

Haridusasutuste võrgu 
arengukava on sündi-
nud läbi kaasatuse
2011. aastal tegime algust uue 
valla haridusasutuste võrgu 
arengukava koostamise ja läh-

tekohtade sõnastamisega. 2011. 
aasta novembris lõime laiapõh-
jalise haridusvõrgu arengukava 
koostamise töögrupi, kuhu kuu-
lusid valdkonna abivallavanem, 
valla noorsoo- ja haridusameti 
esindajad, valla haridusjuhid, 
hoolekogude esindajad, voliko-
gu noorsoo- ja hariduskomisjoni 
esindaja ning spordi- ja kultuu-
rikomisjoni esindaja. Suured 
tänud tublidele inimestele, kes 
osalesid ja panustasid valla hari-
duse tuleviku aruteludesse.

Arengukava koostaja ja 
kokkukirjutaja oli konsultat-
siooniettevõte Geomedia OÜ, 
kellel on laiapõhjalised koge-
mused omavalitsuste arenguka-
vade kui ka haridusvõrgu aren-
gukavade koostamisel. Suured 
tänud Rivo Noorkõivule. 

Valla haridusasutuste võrgu 
arengukava koostamise esime-
sed avalikud mõttetalgud tegi-
me 2011. a toimunud Viimsi 
hariduse visioonikonverentsil. 
Tegemist oli kogukonda kaasa-
va avaliku konverentsiga, kus 
tehti ettekandeid valla haridus-
elu hetkeseisust ja tulevikuva-
jadustest. Samuti korraldasime 
mitmeid töötubasid. Parimaid 
ettepanekuid oleme sisendina 
arvestanud ka arengukavas.

Haridusvõrgu arengukava-
ga seotud arutelusid korraldati 
nii Viimsi Kooli kui Püünsi 
Kooli hoolekogudes, vallavalit-
suses, volikogu noorsoo- ja ha-
riduskomisjonis ning spordi- ja 
kultuurikomisjonis. Arenguka-
va koostamise käigus viis kon-
sultatsiooniettevõte Geomedia 
OÜ kogukonnaliikmete seas 
läbi avaliku küsitluse, kus osa-
les ligi 900 vastanut. Tegemist 
oli anonüümse küsitlusega, et 
saada tagasisidet olukorrast ja 
võimalikest lahendamist va-
javatest probleemidest valla 
hariduselus. Koostatud hari-
dusasutuste võrgu arengukava 
on analüütiline dokument, kus 
on palju analüüsitud erinevaid 

statistikaid, elanikkonna juur-
dekasvu ning laste osakaalu 
kogukonnas. 

Haridusvõrgu aren-
gukavas käsitletud 
teemad 
Haridusvõrgu arengukavas on 
kaardistatud ja tehtud röntgen 
Viimsi haridusvõrgu hetkeolu-
korrast. Koostatud on rahvasti-
kuprognoos aastani 2020, mil-
lest nähtub elanikkonna jätkuv 
kasv (laste ning noorte suur 
osakaal elanikkonnas). Kaar-
distatud on ka kehtestatud ja 
realiseerimata detailplaneerin-
gud valla külade kaupa. Kogu 
Viimsi vallas pooleli jäänud kin-
nisvaraarenduste lõpetamisel ja 
menetletavate detailplaneerin-
gute kehtestamisel ja realiseeri-
misel lisanduks Viimsi valda üle 
4000 eluruumi, mis hinnanguli-
selt tähendaks ca 8000 elaniku 
lisandumist valda!

Haridusvõrgu arengukava 
koosneb kolmeteistkümnest 
osast. Sissejuhatusele ja põhi-
mõistetele järgneb Viimsi valla 
rahvastiku prognoos koolivõr-
gule koos järeldustega. Osades 
kaks kuni kuus keskendutakse 
Viimsi valla haridusasutuste 
analüüsile ja antakse hinnang 

olukorrale. Seitsmendas osas 
esitatakse Viimsi haridusvald-
konna väljakutsed. Kahek-
sandas ja üheksandas osas on 
esitatud valla haridusvisioon 
ja püstitatakse valla hariduse 
arenduslikud eesmärgid. Küm-
nendas osas esitatakse haridus-
asutuste ruumide laiendamise 
võimalused. Üheteistkümnen-
das osas esitatakse koolivõrgu 
stsenaariumid ja kaheteistküm-
nendas koolivõrgu muutuste 
läbiviimise kava. Viimane, 
kolmeteistkümnes osa, toob 
välja muutuste elluviimisega 
seotud riskid ja nende maanda-
mise võimalused. Tuuakse ära 
kasutatud kirjanduse loetelu, 
lisades Viimsi valla haridusasu-
tuste andmestik, vallaelanike 
tagasiside küsitlusele ja näide 
hea kooli kriteeriumitest. Sa-
muti arengukava tegevuskava, 
millest nähtub, milliseid inves-
teeringuid ja millistesse hari-
dusasutustesse vald planeerib. 

Alushariduse vaja-
dused ja väljakutsed 
valla haridusvõrgu 
arengukavas
Praegu on valla lasteaiakoha 
järjekorras ligi 900 last. Laste-
aiaealisi lapsi on lasteaiakoha 

järjekorras ligi 600 last, mis 
tähendab, et omavalitsusena 
ei suuda Viimsi vald pakkuda 
kõigile lastele avalikku munit-
sipaallasteaia teenust.

MLA Viimsi Lasteaiad te-
gutseb kaheksas eraldi tegutse-
vas lasteaiamajas, kus on kok-
ku 770 last. Kolm majadest on 
üüripinnad: Astri, Amarülluse 
ja Laanelinnu maja. Püünsi 
Koolis on munitsipaallasteaed 
36 lapsele. Käesoleva aasta 
augustikuus avasime 144ko-
halise Laanelinnu lasteaia. 
2013–2014 on lasteaiakohta-
de puudujäägi vähendamiseks 
plaan rajada Lubja külas asu-
va Uus-Pärtle kinnistule uus 
144kohaline valla lasteaed. 

Arengukavas näeme või-
malusena ette sundvõõranda-
da endine Piilupesa lasteaed. 
Samuti oleme arengukavas ära 
markeerinud ka veel täna rii-
gile kuuluva  Pringi kordoni 
kinnistu kui võimaliku lasteaia-
rajamise koha tulevikus. Aren-
gukavas rõhutame, et jätkuvalt 
on oluline koostöö ja pearaha 
säilitamine eralasteaedadega, 
mis aitab vähendada lasteaia-
kohtade puudujääki vallas. 

Üldhariduse vajadused 
ja väljakutsed valla 
haridusasutuste võrgu 
arengukavas
Ka üldhariduse pakkumisel 
kimbutab meid lähitulevikus 
tekkiv koolikohtade defitsiit. 
Randvere Kooli rajamine oli 
vajalik selleks, et vältida sellel 
sügisel Viimsi Kooli Karulau-
gu õppehoone kahte vahetusse 
minekut.  Leevendust oleme 
saanud aastani 2015. Uue ha-
ridusvõrgu arengukava koos-
tamise valguses viisime läbi 
valla alevike ja külade kaupa 
sündinud laste statistika ana-
lüüsi. Analüüs näitab,  et aastal 
2015 on vajadus täiendavalt 
enam kui 400 uue kooliko-
ha loomiseks valla keskuses. 
See tähendab, et paari aasta 
jooksul tuleb vallal jälle in-
vesteerida uute koolikohtade 
juurdeloomisesse. Oleme al-
gust teinud Karulaugu Kooli 
juurdeehituse esksiisprojekti 
koostamisega ning haridusva-
jaduste sõnastamisega. Ka Ka-
rulaugu õppehoone laiendami-
seks on esialgne plaan valmis.

Arengukavas on tekkiva 
koolikohtade probleemi la-
hendamiseks jäetud alterna-
tiivid lisaks Karulaugu Kooli 
juurdeehitusele Viimsi Kooli 
õppehoone juurde- ja pealeehi-
tuse jaoks ning vana koolimaja 
(Männi tee kool) sundvõõran-
damise võimalus. 

Viimsi koolivõrgu erine-
vad stsenaariumid valla 
haridusasutuste võrgu 
arengukavas
Viimsi koolivõrgu ümberkor-

raldamisel on esimeseks vali-
kuks stsenaarium, mille käigus 
kasvab Viimsi Kool järk-jär-
gult progümnaasiumiks (7.–9. 
klass) ja gümnaasiumiks, vas-
tavalt valla võimalustele ja 
võimekusele luua keskuse piir-
konda juurde koolikohti (uus-
ehitisena tekivad 1–6klassilised 
põhikoolid (Randvere ja Ka-
rulaugu). Püünsi Kool jätkab 
1–9klassilise põhikoolina, olles 
valmis võtma vastu igal aastal 
kaks esimest klassi.

Arengukava rakendami-
sel tagatakse kõikidele Viimsi 
valla õpilastele võimalikult 
kodulähedane põhihariduse 
kättesaadavus I–II kooliastmel 
(1.–6. klass). Püünsi Kooli III 
kooliastme (7. –9. klass) õpi-
lastel on võimalik valida, kas 
jätkata õpinguid Püünsi või 
Viimsi Koolis. Viimsi Kool 
on valmis võtma vastu valla 
koolide III kooliastme (7. –9. 
klassi) õpilased, minnes prog-
ümnaasiumiks üle järk-järgult, 
olles paindlik ja arvestades 
valla võimaluste ja võimeku-
sega. Paindlikult ja järk-järgult 
kasvav ning arenev koolivõrk 
võimaldab vanematel ja õpi-
lastel paremini ümberkor-
raldustega kohaneda. Vallal 
on võimalik hajutada kooli-
kohtade loomisega tulenevat 
finantskoormust järgnevatel  
aastatel, suunates ressursid 
piirkonda, kus on suurim koo-
likohtade defitsiit (keskusesse 
koolikohtade loomine).

Huvihariduse vaja-
dused ja väljakutsed 
valla haridusasutuste 
võrgu arengukavas
Valla huvikoolid – Viimsi Muu-
sikakool ja Kunstikool – ei suu-
da enam kogukonna vajadustega 
sammu pidada. Meil on seda-
võrd palju lapsi, kes soovivad 
saada huviharidust, et kahjuks ei 
suuda olemasolevad koolid kõi-
ki soovijaid ära mahutada.

Haridusvõrgu arenguka-
vas pakume välja lahendusena 
Viimsi Kaunite Kunstide Kooli 
loomise idee Nelgi tee 1 hoo-
ne pinnale. Kaunite Kunstide 
Koolis võiks tulevikus tegut-
sema hakata nii muusika- ja 
kunstikool kui huvikeskus, 
kõik saaks uued ja suuremad 
renoveeritud ruumid, mis peaks 
looma ka parema keskkonna 
huvihariduse andmiseks. Hu-
viharidusasutuste viimine ühte 
hoonesse peaks tekitama ruu-
mide ühiskasutust ja sünergiat.  

Haridusvõrgu arengukava 
juurde oleme lisanud detailse 
tegevuskava, mis annab üle-
vaate, mis aastal teatud inves-
teeringuid peaks vald haridus-
valdkonda tegema.

Viimsi valla haridusasutus-
te võrgu arengukava on või-
malik leida Viimsi valla amet-
likult veebilehelt viimsivald.ee

Randvere koolimaja linti lõikavad kooli tegevjuht Leelo Tiisvelt, 
Viimsi Kooli direktor Karmen Paul, haridus- ja teadusministeeriumi 
koolivõrgu juht Kalle Küttis, vallavanem Haldo Oravas, maavanem 
Ülle Rajasalu ja vallavolikogu esimees Priit Robas. 

Põnevusega ootavad uue koolimaja avamist lasteaialapsed – tulevased õpilased.
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Pärnamäe küla laste mänguväljakul korraldati 
28. augustil laste turvalisuse õpituba. 

Kohal olid laste sõbrad Lõvi Leo ja politseinikud, Eesti 
Naabrivalve ja Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu esin-
dajad koos koertega. 

Nagu sõnas Viimsi Lasteaedade juhataja Margery Li-
lienthal, oli korraldajate ühine eesmärk, et keskkond oleks 
lastele turvaline. Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väl-
jari õpetas koos Jänku-Jussiga, mida teha metsas ja kui-
das liikuda jalgrattateel. Politseinikud Dei Stein ja Aivar 
Sepp kõnelesid lastele ja lapsevanematele jalgrattakiivri 
vajalikkusest ning tõid kanamuna maha kukutades näiteid, 
kuidas kiivrita pea saab kukkudes kannatada. Lapsevane-
matele räägiti jalgrataste tehnilisest seisukorrast ja sellest, 
kuidas lastel mänguväljakul oleks turvaline olla.  

Samojeedi ja kolli tõugu koerte, viieaastase Sandy ja 
kolmeaastase Seena  perenaised rääkisid ja näitasid lastele, 
kuidas koeraga suhelda. Mõlemad koerad on saanud õpe-
tuse lastega suhtlemiseks, kuid õpetust vajavad ka lapsed. 

Abivallavanem Jan Trei avaldas lootust, et sellest tore-
dast ettevõtmisest saavad innustust ka teised külad.

VT 

Laupäeval, 28. septemb-
ril, Viimsi Vabaõhumuu-
seumis toimuval Ubina-
päeval peetakse muude 
tegevuste seas ka aasta 
suurvõistlused õunaküp-
setamises: Eesti meistri-
võistlused õunagrillimises 
2013. Võistlus algab pi-
duliku avamisega kell 10, 
sissepääs ja osalemine on 
kõigile tasuta. 

Neljandat korda toimuval rah-
valikul ja lõbusal õunaküpse-
tamise võistlusel on võistkon-
naga oodatud osalema igaüks. 
Nii võivad õunagrillimises mõõ-
tu võtta sõpruskonnad ja su-
gulased, ettevõtted ja organi-
satsioonid, hobikokad ja mui-
du grillihuvilised. Grillitakse 
võistkonna kaasavõetavatel söe- 
või gaasigrillidel. Esimeses 
võistlusvoorus annab tooraine 
Halika õunatalu, sel aastal gril-
litakse Sügisjoonikut. Teises, 
Ubinapäeva fantaasiavoorus, 
valmistatakse võistlustöö võist-
konna äranägemisel, kuid olu-
line on, et võistlusroa üheks 
grillil valmistatud komponen-
diks on õun. Töid hindavad 
Eesti Grilliliidu kohtunikud. 

Võistkonnaliikmete arv ei 
ole piiratud ja võistlusele saab 

Viimsi ubinapäeval selgub 
riigi parim õunaküpsetaja

registreeruda aadressil grilli-
liit@grillfest.ee või helistades 
504 3000. Lisaks pälvitava-
le aule ja kuulsusele pääseb 
võitja osalema 2014. aasta 7. 
juunil Pärnu Vallikääru aasal 

üleriigilisele grillimise meist-
rivõistlusele.

“Tore, et Eesti Grilliliit kor-
raldab õunaküpsetamise võist-
lused just Viimsi Ubinapäeval, 
sest õunasõbrad saavad siit 

küpsetusnippe ja maitsta ka fan-
taasiavooru roogasid. Kõik see 
teeb rahva seas armastatud Ubi-
napäeva veelgi põnevamaks,” 
tunnevad koostöö üle rõõmu 
Viimsi Ubinapäeva korraldajad  
Rannarahva Muuseumist. 

“Eesti Grilliliit korraldab 
igal aastal rohkem kui kümme 
toiduvalmistamise rahvalikku 
suurvõistlust ja meil on hea 
meel, et hooaja viimane, õuna-
teemaline võistlus toimub nii 
maalilises paigas nagu Viim-
si Vabaõhumuuseum. Viimsi 
Ubinapäev on riigis populaar-
seim õunateemaline suursünd-
mus ja seega igati loogiline 
õunagrillimise meistrivõistlu-
se toimumiskoht. Maitsvat ja 
tervislikku rooga saab grillil 
valmistada ka õuntest, selles 
saavad külastajad ise veendu-
da. Eesti Grilliliidu lipulause 
ongi: “Grillida võib kõike!”” 
ütles võistluse korraldaja, Ees-
ti Grilliliidu juhatuse liige Au-
ris Rätsep.

Eesti meistrivõistlused õuna-
grillimises ajalugu ja lisainfo: 
õun.grillfest.ee. 

Ubinapäeva lisainfo ranna-
rahvamuuseum.ee.

Auris Rätsep
Eesti õunagrillimise 

meistrivõistluste korraldaja

Eelmise aasta võistluse fantaasiavooru võidutöö “Tartu Roos”. 
Õun oli täidetud hakkliha, suitsupeekoni ja ananassiga, küpseta-
tud grillil. Joogiks serveeriti õunalimonaadi, magustoiduks õuna-
tükkidega kohupiimakreemi. Foto: Kutt Niinepuu/Eesti Grilliportaal

Laste turvalisuse 
õpituba

Eesti Naabrivalve tegevjuht Marek Väljari õpetas lapsi koos 
Jänku-Jussiga.
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Juulikuus esindasid Rand-
vere seenioride tantsu-
rühm Kobarake  ja lau-
luansambel Kibuvitsalill 
Viimsi ja kogu Eesti ea-
kaid Lätimaal toimunud 
rahvusvahelisel kultuuri-
festivalil. Lisaks nendele 
võttis oma repertuaariga 
sellest osa ka Lasnamäe 
Sotsiaalkeskuse eakate 
naisansambel Hõbelõng. 

Festival toimus Lõuna-Läti 
väikeses linnas Sabiles. Koht 
on kuulus selle poolest, et see 
on viinamarja välitingimustes 
kasvatamise kõige põhjapool-
sem paik maailmas, kus saa-
dakse igal aastal saaki, millest 
valmistatakse veini. 

Viinamägi rajati seal juba 
XIV sajandil ja see on katkema-
tult eksisteerinud tänaseni.  See 
ei ole pindalalt suur – ca 1 ha ja 
paikneb 34 m kõrguse lõunasse 
avatud kõrgendiku terrassidel. 
Lätlased hoiavad viinamäge 
suure au sees, korraldades igal 
aastal selle tähistamiseks pidu-
liku teatrietendusega põimitud 
rongkäigu läbi linna. 

Lisaks külaliste ja kohalike 
isetegevusrühmade esinemis-
tele korraldati mitmeid atrak-
tiivseid tegevusi lastele, täis-
kasvanutele pakuti kohalikku 
laadatoitu ning degusteeriti 
muidugi ka Sabile viinamarja-
dest valmistatud veinitooteid.

Lehmad linnas 
Sabile festivalist osavõtt andis 
meile võimaluse sisse põiga-
ta ja tutvuda Läti tuleviku-
linnaga – Ventspilsiga, kus 
harmoneerub suur meresadam 
Venta jõe suudmes ja Sinise 
lipu rand (12 km) ning kus on 
käibel ka kohalik raha nimega 
vent. Sel aastal tähistab sadam 
750. juubelit. Suure huviga 
tutvusime mereäärse vabaõhu-
muuseumiga, kus tegime muu 
hulgas ringsõidu aurujõul töö-
tava rongiga. Lisaks tutvusime 
veeatraktsioonide pargi ja va-
nalinna vaatamisväärsustega.

Seenioride tegus suvi

Omaette vaatamisväärsu-
seks on nn Ventspilsi lehmapa-
raad. See sai alguse 2002. a, kui 
linnas tehti rahvusvahelist kuns-
tiprojekt “Cow parade 2002” 
ehk lehmaparaad. Zürichist al-
guse saanud, on see kampaania 
levinud kogu maailmas ning 
muutnud kunstitöödeks elusuu-
ruses või suuremad klaaskiust 
lehmad. Need lehmad paigu-
tatakse linna käidavamatesse 
paikadesse rahvale vaatamiseks. 
Osa neist kunstiteostest müüak-
se soovijatele heategevusoks-
jonitel maha. Igale lehmale on 
pandud ka nimi. Nii kohtasime 

linna promenaadidel järgmiste 
nimedega lehmi: Merelehm, 
Naftalehm, Londoni lehm, 
Madruse lehm, Valguse lehm, 
Lehm-koloss, Kivide lehm, 
Peegli lehm, Naiselik lehm, Igi-
roheline lehm jt. Kokku oli eks-
poneeritud lillevanikute ja vär-
videga kaunistatult 33  lehma.

Linnas on ehitamisel ka 
suusamägi. Kunstlikult loodud 
mägi on juba 52 m kõrgune ja 
selle tipust on näha kogu linn, 
Kuramaa metsad ja meri. Iga 
aastaga muutub mägi üha kõr-
gemaks ja laiemaks. Mäkke 
viib 320 astmega trepp. Siin 

jääb rahule iga külastaja, nii 
algaja kui ka kogemustega 
suusataja, samuti lumelauapar-
gi  ja tuubiraja külastaja. Linna 
tänavad ja pargid paistavad sil-
ma erakordse puhtuse poolest. 
Nii on sellest  linnast kujune-
nud Baltimaade üks meelis-
kuurort, eriti leedulaste seas. 

Seega soovitus viimsilas-
tele – enne kui sõidad Veneet-
siasse, käi ära Ventspilsis, sa ei 
kahetse!
    
Kobarake Instikurmus
Augustis võttis Kobarake  osa 
rahvusvahelisest seeniortant-
sijate festivalist, mis seekord 
toimus Põlva lähistel Intsikur-
mu laululaval. Kohal olid Läti, 
Soome, Leedu tantsurühma-
de kõrval tantsijad Hiiumaalt, 
Harjumaalt, Põlvamaalt, Võru-
maalt, Raplamaalt ja Tallinnast. 
Festivali moto oli “Tants meid 
ühendab!” Kokku esitati eraldi 
ja ühistantsudena 46 tantsu.

Kobarake juhendaja Ivi Tali-
mäega teenis oma südika esine-
mise eest korraldajate tänukirja.

Kobarake tänab Viimsi 
Vallavalitsust, kes meie esine-
misreise toetas.

Elina-Lehta Kaasik

Eesti Meetootjate Ühen-
dus korraldab Tallinna 
Lillepaviljonis 12.–13. 
oktoobril kogupereüritu-
se Eesti Mee Päevad.

Päevade eesmärk on propa-
geerida puhta eestimaise mee 
ja mesindussaaduste kõrget 
toiteväärtust, tervendavaid ja 
hügieenilisi omadusi, õpetada 
tarbijaid eristama kvaliteetset 
kodumaist mett ebakvaliteet-
sest ning võimaldada tarbijaile 
kodumaise mee tootjatega mõ-
lemale poolele kasulikke otse-
kontakte.

Asjatundjad peavad tasuta 
loenguid mesindussaaduste, mee 
ja taimeteede tervendavatest 
omadustest ja Eesti mee kva-
liteedist. 

Eesti Mee Päevad lillepaviljonis

Kohal on konsultant Sirje 
Aiaots, Uuskaubi talu perenai-
ne, kes vastab küsimustele mee 
ja ravimtaimede kasutamisest.

Uudsena selgitatakse näit-
likult, kui palju mett sisaldab 
erineva suurusega taara.

Mesindustalunikud paku-
vad külastajatele mett maitsta, 

et saaks kohapeal valida talve-
varuks just omale meelepärase 
mee. Müügil on eesti mesi suu-
res valikus ja tootja hinnaga. 
Ühtlasi teavitavad mesinikud 
ostjaid mesindussaaduste liigi, 
päritolu ja omaduste kohta.  

Müüakse mitmesuguseid 
mesindussaadusi nagu taruvaik, 

MÕLEMA PÄEVA KAVA
l k 11 – Mesindussaaduste kasutamine tervendamiseks. Dr Il-
mar Särg, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud (eesti keeles, 
l k 14 sama vene keeles)
l k 12 – Eesti mee kvaliteet. Arvi Raie, Harju Veterinaarkes-
kuse juhataja asetäitja (vene keeles, k 13 sama eesti keeles) 
l k 13 – Eesti  mee kvaliteet. Arvi Raie, Harju Veterinaarkesku-
se juhataja asetäitja (eesti keeles)
l k 15 – Mee- ja ravimtaimeteede valmistamine. Degusteerimi-
ne. Sirje  Aiaots, Uuskaubi talu perenaine (eesti ja vene keeles)

õietolm jt, tervendavaid ja kosu-
tavaid meesegusid, ravimtaimi 
ning teisi loodustooteid, samuti 
mesindussaadustest ja loodus-
toodetest valmistatud preparaate 
ning kosmeetikat. Osta saab ka 
suures valikus käsitööd ja loo-
dusakvarelle.

Mesinik Hinge Laur näitab 
lastele mesilasi vaatlustarus ja 
õpetab vahaküünalde tegemist.  

Kohvikus pakutakse mee-
sööke  ja -jooke.

Meepäevad toimuvad Tal-
linna Lillepaviljonis, Pirita tee 
26, 12. oktoobril kell 10–17 ja 
13. oktoobril kell 10–17. Piletid 
täiskasvanuile 1.60 €, pensio-
näridele ja õpilastele 1 €, pere-
pilet 3.20 €. 

Eesti Meetootjate 
Ühendus 

Randverelased rongkäigus lõunanaabrite juures. Fotod Enn Teimann 

Suur lilleaed vääris uudistamist. 

Ühe Viimsi 
elaniku mõtteid
Viimsis on tõesti mõnus elada. Eriti paistab see 
välja, kui oled ajutiselt sunnitud elama mujal. 

Selle aasta kaunis suvi tegi elu eriti vahvaks. Aga ilmselt 
pole Viimsis elamise mõnu nii suur, kui peab iga päev Tal-
linna kesklinnas tööl käima. 

Kolisime Viimsisse 20 aastat tagasi. Siis kulus kodunt 
Tallinna kesklinna sõitmiseks ümmarguselt 20 minutit. 
Praegu kuluvat ühe otsa peale tipptunnil vähemalt 45 mi-
nutit. Edasi-tagasi poolteist tundi. Seda on tüütult palju 
tõesti. Brüsselis teatab raadio hommikuti, milline on um-
mikute kogupikkus sissesõidul linna keskossa. 300 km, 
750 km. Ummikud suurtes linnades, eriti äärelinnadest 
tööle ja koju sõidul on tõeline nuhtlus. See on peamine 
probleem, mis transpordis inimesi ärritab. Abi otsitakse 
kõikjalt. Ühiskondlik transport leevendab olukorda mõne-
võrra. Ta peab olema piisavalt tihe ja palju kiirem kui auto. 
Aga ta ei kata kunagi kõiki vajalikke marsruute.

Üks keskne idee on korraldada töö ümber nii, et inime-
ne ei peaks iga päev füüsiliselt käima töökohal, mis asub 
kodunt  kaugel. Üks valitsusasutus Brüsselis võttis kasutu-
sele büroohoone, mis koosnes põhiliselt nõupidamiste ja 
kohtumiste ruumidest. Kokkuhoid väidetavalt kuni 30%, 
sest nn töökabinetid on valdavalt tühjad, kuna inimesed on 
koosolekutel, suhtlevad ega tahagi väga üksi oma kabine-
tis istuda. See tähendab, et individuaalne töö, töö materja-
lidega, mitmesugune kirjatöö, esinemiste ettevalmistami-
ne peab toimuma mujal, kodus näiteks. 

2004-2010 vastutasin Euroopa Komisjonis administ-
ratiivvaldkonna eest. See sisaldas ka töökorralduse. Koos 
Brüsseli juhtkonnaga kavandasime ka linnaehituspoliitikat 
nn Euroopa kvartalis. Eesmärk oli vähendada vajadust pen-
deldada äärelinnas oleva elukoha ja kesklinnas oleva töökoha 
vahel. Elamuehituspoliitika eesmärk on  luua kesklinnas roh-
kem väärt elamispinda, tuua rohkem jõukaid elanikke elama 
töökohtade lähedale. Võimaldasime inimestel rohkem tööta-
da kodus, viisime sisse nn flexitime režiimi. See on osaline 
lahendus. Aga kodus töötamisel on omad miinused. Seal on 
lapsed, majapidamismured, maiustused… Peab olema kõva 
enesekorraldusvõime, et töötada sama tõhusalt kui töökohal. 

Microsoft tutvustas meile Seattle´is ühte lahendust. Ko-
dukoha lähedal luuakse väikesed bürood, mis on ühenduses 
peamajaga IT-lahenduste abil. Näis väga mugav. Inimesele 
antakse töökoht kas suures ruumis või eraldi. Seal on kolm 
suurt ekraani, hämarus, vaikus, suurepärane võimalus kes-
kendunult töötada. Mulle meenutas see väga õhustikku Tar-
tu Ülikooli õpperaamatukogus. 

Et katsetada sellist lahendust Viimsis, oleks vaja kol-
me osalist. Esiteks asutused või ettevõtted, koos või eral-
di, kes oleksid valmis oma töötajatele selliseid töökohti 
looma (tõenäoliselt üürima), teiseks kinnisvaraarendajaid, 
kes looksid selliseid minibüroosid Viimsi keskuses või 
mujalgi ja pakuksid nende büroode kasutamist kui teenust, 
kolmandaks IT-lahendusi turvaliste ühenduste loomiseks. 

Siis võiksid Viimsis elavad ja Tallinna kesklinnas töö-
tavad inimesed oma aega paremini kasutada. 

Viimsi elanikuna teeksin ühe ettepaneku ka valla juh-
tidele. Igaüks vajab mitmesuguseid pisemaid ja suuremaid 
teenuseid. Midagi läheb katki ja seda on vaja parandada, 
aeda on vaja hooldada, on vaja osta asju lisaks toidule. Puu-
dub terviklik ülevaade, mida pakuvad ettevõtted ja kauplu-
sed Viimsis. Tüütu on võtta ette mööblimeistrite kodulehe-
küljed neti.ee kaudu ja üritada leida, mida tehakse Viimsis. 
Miks peaksin sõitma mingi teenuse või asja otsimiseks tei-
sele poole Tallinna, kui sedasama tehakse Viimsis? 

Siim Kallas
Viimsi kodanik

Harjumaa otsib tervisetegijaid
Esmakordselt annab Harjumaa tervisenõukogu välja tiitli 
Harjumaa tervisetegija. 

Soovime tunnustada inimesi, kes oma tööalase või ühis-
kondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning panustanud 
silmapaistvalt harjumaalaste tervise parendamisse ja väärtus-
tamisse  paikkonna tasandil. Rohkem infot https://harju.maa-
valitsus.ee/et/harjumaa-tervisetegija1. 

Avaldusi ootame 1. oktoobriks Harju Maavalitsuse tervise-
toa nimele aadressil Roosikrantsi 12, 15077 Tallinn või e-posti 
aadressil nele.kunder@mv.harju.ee.

Harju Maavalitsus
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Uus algus
Kõik, kõik on uus septembrikuus – selliselt algab 
luuletus, mida kõik kindlasti oma kooliajast 
teame ja kui iga aastal taas aasta üheksas kuu 
kätte jõuab, meenub see meile taas.

See luuletus seostub eelkõige küll uue kooliaastaga, kuid 
eks ka koolieast välja kasvanud inimestel ole selles sügis-
kuus ees ootamas palju uut ja huvitavat, uued väljakutsed 
tööl ning võibolla ka uued ja huvitavad hobid.

Nii on meil ju tegelikult kogu aasta täis uusi alguseid, 
kuid millegipärast ikka taas ja taas kuulevad meie kõrvad 
kirumist ja kurtmist, et see ja teine on halvasti, milleks 
siis uued algused, kui me ei suuda midagi muuta? Nii rää-
gitakse ka eelseisvate valimiste valguses ikka sellest, et 
keegi toob uudsust, värskust jne. 

Selle kõige juures aga soovin hoopis küsida, mis on 
see uus algus? Kas uus algus on see, kus jätame kõik vana 
ja püüame kõike teisiti ehk uut moodi teha, või on uus al-
gus see, kus jätame alles kõik hea ja püüame seni halvana 
tundunut heaga asendada? Millegipärast kaldub minu aru-
saamine ikka sinnapoole, et teine variant on mõistlikum, 
sest nii nagu näha võime, ei kanna uue alguse mõtestami-
ne esimesel moel väga vilja, sest nii kaob elust tasakaal. 

Möödunud pühapäeval olin väikesel matkal ühel mat-
karajal, seal kogesin ja leidsin end mõttelt, et Eestimaal on 
nii mõndagi muutunud. Sest kui kohtusin matkateel mõne 
täiesti võõra inimesega, ütlesime justkui iseenesest “tere!” 
ja soovisime head jätku. Mäletan mõne aasta taguseid sa-
masuguseid kohtumisi, siis ei kohanud küll sellist avatust 
kaasmatkaliste suhtes. Kas selline muutus ei ole mitte uus 
algus, just uus ja hea algus, kus parandame end, oleme 
avatud ja siirad?

Suvi, mis endiselt veel kestab, on olnud kindlasti ko-
sutav ja hea hooandja paljudele headele mõtetele, uutele 
algatustele ja ehk ka oma seniste vigade parandamisele. 

Aastast on peagi mööda saanud juba teinegi kolman-
dik, ja selle viimase kolmandiku juurde asudes tasub ju 
tegelikult taas mõelda ka neile uueaastalubadustele, mis 
said aasta vahetumisel antud, ja vaadata, kas oleme suut-
nud neid täita. Kindlasti on ka selles osas veel palju pare-
maks saamise ruumi, et täita neid sõnu ja mõtteid.

Üks vanasõna ütleb, et kõik uus ja huvitav on hästi 
unustatud vana, ja eks uues alguseski ole palju seda, mida 
me soovime hoida, ja väärtusi, mida ikka edasi kanda. Nii 
on igas meie päevas tegelikult palju uut, mitte ainult uue 
aasta hommikul või 1. septembril. Uueks alguseks võib 
olla ka lihtsalt see, kui jätame kellelegi midagi kurja ütle-
mata ja selle asemel ütleme head või vaatame lihtsalt möö-
dujale silma ja naeratame, sest see aitab ka meie eestluse 
vaimul edasi kasvada ja suuremaks saada!

Head uut algust!
Mikk Leedjärv

vaimulik

Kas jätame ära kõik vana või jätame alles kõik hea?

Teadmiskeskus Collegium 
Eruditionis korraldab 
koostöös teaduskeskuse 
AHHAA, Tallinna Tehnika-
ülikooli, Tallinna Ülikooli, 
Eesti Maaülikooli, Tartu 
Ülikooli, Eesti Kunstiaka-
deemia ja Sisekaitseaka-
deemiaga 27. septembril 
kell 19 ürituse “Teadlaste 
Öö Viimsi Koolis – suur 
eksperiment“. 

Viimsi Kool muutub üheks õh-
tuks killukeseks mosaiigis üle-
euroopalisest teadlaste öö fes-
tivalist (TÖF) ja kõigil Viimsi 
valla elanikel on võimalus 
sellest osa saada. TÖF toimub 
üheaegselt enam kui 300 linnas 
üle Euroopa, Viimsi on Euroo-
pa kaardil!

Sellel õhtul poevad laboripi-
medusest nähtavale ja pühivad 
tolmu kitlitelt selline elusloo-
duse liik nagu TEADLASED. 
Koolimaja muutub tõeliseks tea-
dusasutuseks, kus on kahe tunni 
jooksul võimalik eksperimentee-
rida ja saada vastused eksistent-
siaalsetele teemadele nagu:

Kuidas valida õiget ravi-
mit? Mis on kirjas ravimi pa-
kendis oleval infolehel ja miks 
on vaja seda teada?

Kas disainist on saanud 
liiga oluline osa meie elus, et 
jätta see ainult disaineritele?

Prokrastineerimine – kui-
das sellega elada?

Teadlaste Öö Viimsi Koolis – 
suur eksperiment

Kas me ikka näeme ja tun-
neme seda, mida arvame näge-
vat ja tundvat?

Kuidas ehitada raketimoo-
torit?

Keemiakatsed köögis?
Kas DNAd saab näha?
Millest toituvad sipelgad?
Milline roll on turbal meie 

elus?
Kas infotehnoloogilised muu-

tused on muutnud seda, kuidas 
me ühiskonda mõtestame?

Millised on hiina köögi sa-
ladused? 

Nendele ja paljudele teiste-
le põletavatele teemadele saa-
me vastused reedel, 27. sep-
tembril kell 19–21 toimuval 
üritusel “Teadlaste Öö Viimsi 
Koolis – suur eksperiment”. 
Kogu üritus saab alguse kooli 
aulast kell 19 ja sealt liigutakse 
edasi teadustubadesse.

Teadlaste Öö programm ja 
registreerimine Viimsi Kooli 
kodulehel õpilasteaduse rub-
riigis http://www.viimsi.edu.
ee/public/dokud/ajakava_re-
gistreerimine_2013.pdf .

Õhtu jooksul on võimalik 
osaleda kahes teadustoas või 
valida endale üks teadustuba 
kestvusega 1,5 tundi. Teadus-
toa juures olev sihtgrupp on 
pigem soovituslik ja vabade 
kohtade olemasolul saavad lii-
tuda kõik huvilised.

Ära maga seda võimalust 
maha, võta kaasa sõbrad ning 
jäädvustame üheskoos Viimsi 
Euroopa teaduskaardile!

Peeter Sipelgas
teadmiskeskuse juhataja

Detailplaneering
23.09–20.10.2013 kell 8.30–17 (esmaspäeviti kella 18 ja reedeti 16ni) on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku 
maaüksuste Bastioni ja osaliselt Linnaku VII detailplaneering. 

Planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha ja asub Muuli tee ääres ning piirneb 
Viimsi kütusebaasi kinnistu ja reformimata maaga. Planeeringuga moodus-
tatakse kokku viis krunti: üks kultuuri- ja kogunemisasutuste maa krunt, kuhu 
kavandatakse asukoht õppe- ja innovatsioonikeskuse Ahhaa ehitamiseks, üks haljas-
ala maa krunt, mis on reserveeritud rohekoridori alaks, üks parkimisrajatise maa 
krunt, kus korraldatakse vajalik parkimine, üks energia tootmise ja jaotamise 
ehitise maa krunt alajaama tarbeks ning tee ja tänava maa krunt, et liita see 
Muuli tee kinnistuga. Detailplaneeringuga tehakse ühtlasi ettepanek üldplanee-
ringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ määratud 
rohevõrgustiku koridori nihutamiseks asukohta, mis võimaldab tagada selle sidu-
suse Haabneeme ranna-ala äärse sanglepapuistuga, kuivõrd teemaplaneeringus 
nimetatud koridor katkeb ja lõpeb Bastioni kinnistuga.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka valla veebile-
hel viimsivald.ee.

Moekunsti ja korduvkasutuse seminar 
Viimsi Huvikeskuses 21. septembril k 11–14 
Teemad, mida käsitletakse:
1. Mis on mood ja kuidas see meieni on jõudnud.
2. Kuidas kujunevad hooaja erinevad värvikaardid, 
kuidas kujuneb toote hind ja miks pole meil müügil 
neid tooteid, mida parasjagu vajame.
3. Milliseid kangaid me tunneme? Kuidas saame ko-
dusel teel ära tunda naturaalse kanga, kui kangal puu-
dub koostise silt.
4. Õpime tundma trikotaaži – mida saame sellest ja 
sellega kodusel teel teha.
Trükk, lõikamine, punumine, makramee, heegeldami-
ne, kudumine. 
Osavõtu tasu 3 h eest ühele osavõtjale 20 €.
Seminar toimub, kui on eelregistreerunud vähemalt 5 
ja maksimaalselt 15 inimest.

Info ja registreerimine:
e-mailil luulepakkas@hotmail.com 
tel 5622 1130

Teenus eakatele
Viimsi vallas on plaan avada päevahoiuteenus dementsuse sündroomiga 
eakatele. Käesolevaga selgitame nõudlust teenusele. 

Teenuse eesmärk on tagada abi vajava eaka hooldamine ja järelevalve ajal, 
mil pereliikmed on tööl või hooldaja seotud igapäevaelu korraldamisega väl-
jaspool kodu. Teenus on mõeldud eelkõige nendele eakatele, kes võivad oma 
tegevusega seada ohtu iseenda ja teiste inimeste elu, tervise ja vara. Teenust 
pakutaks kell 7–19. Teenust oleks võimalik kasutada pikemaajaliselt või ka ük-
sikutel päevadel, sõltuvalt kliendi ja tema perekonna vajadustest. Päev sisusta-
takse kliendi vaimsest ja füüsilisest seisundist lähtuvalt. Kliendile võimaldatakse 
järelevalvet, toetatud tegevusi, toitlustamist, suhtlemist ja vajadusel ka uinakut.

Teenusele suunamiseks on vajalik arstitõend või konsultatsiooniotsus, millel 
arst (perearst, neuroloog või psühhiaater) tõendab või viitab dementsuse sünd-
roomile ja kinnitab, et klient ei põe nakkushaigusi. Teenust ei saa osutada psüh-
hootilistele isikutele. Teenus oleks tasuline. Hetkel puudub ülevaade, kui palju on 
sellise teenuse vajajaid. Teenusest huvitatutel palume endast teada anda MTÜ 
Viimsi Pensionäride Ühendusele tel 682 5639 E, T, K 10–14 ja N 10–12.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi 

lasteaia õpetajat (1,0).
Avaldus ja CV saata hiljemalt 25. september aadressile 
Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 74013 
või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi 

koolitädi (1,0). Kiire!
Info ja kandideerimine +372 5698 3133 või e-posti aad-
ressile jekaterina@pyynsi.edu.ee .

Sellel õhtul poevad teadlased laboripimedusest nähtavale ja pühivad tolmu kitlitelt. Foto: Fotolia
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27.08.2013 ISTUNGI OTSUSED
  
nr 47 Vallavara võõrandamine: Viimsi alevik, 
Aiandi tee 6

nr 48 Viimsi alevikus ja Metsakasti külas 
asuvate pumplate peremehetuks ehitiseks tun-
nistamine

nr 49 Pärnamäe külas asuvate OÜ Kriibi-
Kraabi transpordimaa kinnistute omanda-
mine

nr 50 Valla omandis olevate hoonete ja raja-
tiste aluse maa munitsipaalomandisse taotle-
mine

nr 51 Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013. a ot-
suse nr 44 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Haabneeme alevik, kinnistud Viimsi metskond 
12 ja Rohuneeme tee 43a” punkti 1 muutmine

nr 52 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja ava-
likule väljapanekule esitamine: Haabneeme 
alevik, maaüksused Bastioni ja osaliselt Lin-
naku VII

nr 53 Detailplaneeringu kehtestamine: Mii-
duranna küla, Miiduranna põik 1

27. august 2013 nr 51
Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013. a otsuse nr 
44 “Detailplaneeringu kehtestamine: Haab-
neeme alevik, kinnistud Viimsi metskond 12 
ja Rohuneeme tee 43a” punkti 1 muutmine

Haabneeme alevikus, kinnistute Viimsi mets-
kond 12 ja Rohuneeme tee 43a detailplaneering 
kehtestati Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013. a 
otsusega nr 44, kuid otsuse resolutiivosas on 
ekslikult märgitud, et kehtestatava detailplanee-
ringuga määrati ehitusõigus kummalegi krundi-
le ühe ühekorruselise ärihoone püstitamiseks. 
Tegelikult oli ärihoonetele määratavate korruste 
arv kogu menetluse vältel kaks, millisel kujul 
detailplaneering ka avalikustati. See asjaolu on 
muuhulgas leidnud kajastamist ka vastavas aja-
lehes ilmunud kuulutustes, ja kuivõrd tegu pole 
sisulise, vaid trükiveaga, pole detailplaneeringu 
uue avaliku väljapaneku korraldamine põhjen-
datud ega vajalik.

Arvestades ülaltoodud selgitusi ja võttes alu-
seks “Haldusmenetluse seaduse” § 64–70, Viimsi 
Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013.a 

otsuse nr 44 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Haabneeme alevik, kinnistud Viimsi metskond 
12 ja Rohuneeme tee 43a” punkti 1 ja sõnastada 
see alljärgnevas redaktsioonis:

“Kehtestada Viimsi vallas Haabneeme alevi-
kus kinnistute Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme 
tee 43a detailplaneering (Viimsi Valla Arendus-
keskus OÜ projekt nr 14-11), millega määratakse 
kummalegi krundile ehitusõigus ühe kahekorru-
selise ärihoone püstitamiseks, ehitusaluse pind-
alaga 500 m² kinnistul Rohuneeme tee 43a ja 600 
m² kinnistul Viimsi metskond 12. Detailplanee-
ringuga määratakse lisaks avaliku kasutusega 
kõnnitee, kergliiklustee ja parkla asukohad”.

2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 

Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või 
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

27. august 2013 nr 52
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule 
väljapanekule esitamine: Haabneeme alevik, 
maaüksused Bastioni ja osaliselt Linnaku VII

Detailplaneeringu alasse on hõlmatud Haab-
neeme alevikus (enne 2005. aastal asustusüksus-
te lahkmejoonte muutmist – Miiduranna külas) 
asuvad kinnistud Bastioni ja osaliselt Linnaku 
VII. Detailplaneering algatati Viimsi Vallavoli-
kogu 13.10.2009. a otsusega nr 80 Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe muutmiseks kaitsealusest maast 
üldkasutatava hoone maaks eesmärgiga määrata 
krundi ehitusõigus õppe- ja innovatsioonikes-
kuse Ahhaa ehitamiseks. Planeeritav hoonesta-
misele kuuluv ala asub Haabneeme aleviku ja 
Miiduranna küla piiril aleviku edelaosas, piirne-
des lõunast ja läänest Muuli teega, idast kinnis-
tuga Viimsi kütusebaas ja põhjast jätkuvalt riigi 
omandis oleva maaga. 2,4 ha suurusele planee-
ringualale moodustatakse kokku viis krunti: üks 
kultuuri- ja kogunemisasutuste maa krunt, kuhu 
kavandatakse asukoht eelmainitud õppe- ja in-
novatsioonikeskuse hoonele, üks haljasala maa 
krunt, mis on reserveeritud rohekoridori alaks, 
üks parkimisrajatise maa krunt, kus korraldatak-
se vajalik parkimine, üks energia tootmise ja jao-
tamise ehitise maa krunt alajaama tarbeks ning 
tee ja tänava maa krunt, et liita see Muuli tee 
kinnistuga. Detailplaneeringuga tehakse ühtlasi 
ettepanek üldplaneeringu teemaplaneeringu-
ga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ 
määratud rohevõrgustiku koridori nihutamiseks 
asukohta, mis võimaldab tagada selle sidususe 
Haabneeme rannaala äärse sanglepapuistuga, 
kuivõrd teemaplaneeringus nimetatud koridor 
katkeb ja lõpeb Bastioni kinnistuga.

Detailplaneering koostati koostöös kinnis-
asjade omanikega ja tehnotrasside valdajatega, 
planeeringu koostamisel arvestati Harju maava-
nema 21.06.2011. a kirjas nr 2.1-13k/2314 esi-
tatud asjassepuutuvaid ettepanekuid ning esitati 
kooskõlastamiseks järgmistele riigiasutustele: 
Põhja-Eesti Päästekeskus, Põhja-Eesti Pääste-
keskus Kriisireguleerimisbüroo, Muinsuskaitse-
amet, Maa-amet, Keskkonnaamet ja Tervisekait-
seameti Põhja Talitus. Detailplaneeringu menet-
lusega seotud dokumentatsioon on köidetud de-
tailplaneeringusse.

Eeltoodu alusel ning lähtudes “Planeerimissea-
duse” § 18 lõikest 1 ja “Viimsi valla ehitusmääru-
se” § 2 punktist 5 ning arvestades, et detailplanee-
ring on koostatud seaduste ja muude õigusaktide 
alusel ning vastab Viimsi valla ruumilise arengu 
eesmärkidele, samuti lähtudes Vallavolikogu maa- 
ja planeerimiskomisjoni ja keskkonnakomisjoni 
seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapa-

nekule Viimsi vallas Haabneeme alevikus asu-
vate kinnistute Bastioni ja osaliselt Linnaku VII 
detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus 
OÜ projekt nr 02-10), millega tehakse ettepanek 
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks kaitsealusest maast üldkasutatava 
hoone maaks ja määratakse krundi ehitusõigus 
kuni kaheksakorruselise õppe- ja innovatsiooni-
keskuse Ahhaa ehitamiseks. Hoone suurim lu-
batud absoluutkõrgus on 38 meetrit (lubatud on 
ka 1 maa-alune korrus), suurim lubatud ehitus-
alune pindala on vastavalt detailplaneeringule 
4000 m². Krundile on lubatud ehitada 1 hoone.

2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 

Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

27. august 2013 nr 53
Detailplaneeringu kehtestamine: Miiduranna 
küla, Miiduranna põik 1

Käesoleva otsusega kehtestatava detail-
planeeringuga on hõlmatud Miiduranna külas 
asuv hoonestatud elamukrunt Miiduranna põik 
1 (89001:010:0063), mille kinnistusraamatu ko-
hane sihtotstarve on elamumaa ja suurus 2487 
m². Planeeringuala piirneb kirdest Muuli teega 
ning loodest Miiduranna põikteega, ülejäänud 
piirinaabriteks on elamukrundid Varju tee 1, 
Tormi tee 2, Tormi tee 4, Tormi tee 6 ja Miidu-
ranna põik 3.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
hoonestatud elamukrundi jagamine ja moodus-
tatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine 
kummalegi krundile ühe üksikelamu ehitami-
seks. Kuivõrd Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu kohaselt asub planeeritav territoorium 
väikeelamute maa juhtotstarbega alal, on detail-
planeeringuga kavandatav printsiibis üldisema 
planeeringuga vastavuses, kuid üldplaneeringu 
teemaplaneering “Viimsi valla üldiste ehitustin-
gimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” 
(Elamuehituse Teemaplaneering), millega täp-
sustatakse uute elamukruntide planeerimisele 
esitatavaid tingimusi, seab muuhulgas nõuded 
uute elamukruntide minimaalsele suurusele, 
millega käesoleva otsusega kehtestatav detail-
planeering ei arvesta – nõutava 1200 m² suuruse 
krundi asemel on planeeritud 1040 m² suurune 
krunt. Lisaks on detailplaneeringuga määratud 
nõutavast väiksemad kujad. Kaalutlus, miks 
kohalik omavalitsus on nõus lubama Elamu-
ehituse Teemaplaneeringuga osaliselt vastuolus 
olevat lahendust, seisneb ühelt poolt asjaolus, 
et kinnistu omaniku huvi oli algselt planeeri-
da krundile nelja sektsiooniga ridaelamu, mida 
Elamuehituse Teemaplaneeringu tingimused 
ka võimaldavad, kuid arvestades, et ümbritsev 
keskkond kujutab endast üksnes üksikelamutega 
hoonestatud asumit, kus ridaelamu maht mõjuks 
massiivse ning sobimatuna, ja kuna krundil paik-
nevad olemasolevad hooned ei võimalda tagada 
moodustatava krundi normikohast suurust ega 
kujade laiusi leiti kompromissina lahendus, mis 
küll ei arvesta ülalmainitud norme, kuid tagab 
ehitatud keskkonna mahulise tasakaalu. Teisalt 
võimaldab antud lahendus säilitada olulise osa 
krundil kasvavast väärtuslikust kõrghaljastusest.

Detailplaneeringu ülesanne on kruntide pii-
ride, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, 
tehnovõrkude asukoha määramine ning teede-
võrgu ja liikluskorralduse lahendamine, vasta-
valt “Planeerimisseaduse” § 9 lõigetes 1–6, 8 ja 
9 sätestatule.

Detailplaneering algatati “Viimsi valla ehi-
tusmääruse” (Ehitusmäärus) § 3 lõike 1 punkti 1 
alusel Viimsi Vallavalitsuse 16.12.2001. a korral-
dusega nr 960 ning koostati koostöös planeerita-
va maa-ala kinnisasja omanikuga, piirinaabritega, 
olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside val-
dajatega. Detailplaneering kooskõlastati vastavalt 
Viimsi Vallavalitsuse 16.12.2011. a korraldusega 
nr 960 kinnitatud lähteülesandele Päästeameti 
Põhja päästekeskusega ja Päästeameti Põhja pääs-
tekeskuse kriisreguleerimise bürooga, misjärel 
Ehitusmääruse § 3 lõike 1 punkti 6 alusel võeti 
vastu Viimsi Vallavalitsuse 28.08.2012. a korral-
dusega nr 580. Detailplaneering avalikustati Viim-
si vallamajas perioodil 24.09.2012–7.10.2012, 
teated avaliku väljapaneku kohta avaldati ajaleh-
tedes Viimsi Teataja (14.09.2012) ja Harju Elu 
(14.09.2012), lisaks avaldati vastav informatsioon 
koos detailplaneeringuga valla veebilehel ning 
ühtlasi teavitati tähtkirjadega puudutatud isikuid.

Avalikul väljapanekul esitas kinnistu Mii-
duranna põik 2 omanik detailplaneeringu kohta 
kirjaliku vastuväite (registreeritud vallavalit-
suse dokumendiregistris 8.10.2012 numbriga 
10-10/4139-1), milles tegi ettepaneku planee-

rida juurdepääs kavandatavale krundile ma-
hasõiduga Muuli teelt, lisaks palus selgitada, 
miks planeeritav krunt ei vasta Elamuehituse 
Teemaplaneeringuga sätestatud tingimustele. 
Vallavalitsus teavitas vastuväite esitajat, et et-
tepanekuga ei saa arvestada, kuivõrd suureneva 
liikluskoormusega Muuli teelt elamukrundile 
mahasõidu planeerimisega väheneks liiklus-
ohutuse tase, samas kui Miiduranna põik tee 
näol on olemas krundile juurdepääsuks oluliselt 
ohutum alternatiiv. Avaliku arutelu tulemusel 
loobus vastuväite esitaja krundi suurust puudu-
tavast selgituse taotlusest, kuid juurdepääsutee 
asukohavaliku suhtes jäi oma varasema seisu-
koha juurde. Detailplaneering suunati Harju 
maavanemale järelevalve teostamiseks, mille 
tulemusena, pärast poolte ärakuulamist, nõustus 
maavanem 5.08.2013 kirjaga nr 6-7/2013/2975 
(registreeritud vallavalitsuse dokumendiregist-
ris numbriga 10-10/1938-2) kohaliku omavalit-
susega selles, et detailplaneeringuga määratav 
ehitusõigus on põhjendatud ja ei piira ega kah-
justa vastuväite esitaja õigusi, ning asus järele-
valve teostajana seisukohale, et detailplaneering 
vastab seadustele, normidele ja haldusaktidele 
ning andis heakskiidu detailplaneeringu kehtes-
tamiseks. Kohalik omavalitsus nõustub täieli-
kult kõigi Harju maavanema eelnimetatud kirjas 
toodud  seisukohtadega.

Detailplaneeringu menetlust kajastav do-
kumentatsioon, sealhulgas koopiad ajalehtedes 
ilmunud kuulutustest, tähtkirjad puudutatud isi-
kutele, kirjavahetus vastuväite esitanud isikuga, 
haldusaktid ja kooskõlastused on köidetud detail-
planeeringusse, mis asub Viimsi Vallavalitsuse 
arhiivis ja on huvitatutele kättesaadav aadressil: 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi 
ning võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33 ja “Planee-
rimisseaduse” § 24 lõike 3, Viimsi Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Miiduranna kü-

las kinnistu Miiduranna põik 1 detailplaneering 
(Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 04-
12), millega jagatakse kinnistu ja moodustatak-
se kaks üksikelamukrunti, suurustega 1447 m² 
ja 1040 m² ning määratakse krundi ehitusõigus 
ühe üksikelamu ehitamiseks, ehitusaluse pind-
alaga vastavalt 290 m² ja 200 m² ning kõrgusega 
kuni 8,5 meetrit (2 korrust).

2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 

Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või 
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

27.08.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED

nr 12 Viimsi valla haridusvõrgu arengukava 
2013–2020 vastuvõtmine

nr 13 Viimsi valla sotsiaalhoolekande ja rah-
vatervise arengukava 2013–2020

nr 14 Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatu-
kogu põhimääruse kinnitamine

nr 15 Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatu-
kogu kasutamise eeskiri

27. august 2013 nr 14
Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu põ-
himääruse kinnitamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, § 22 lõike 

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 27.08.2013 
ISTUNGI ÕIGUSAKTID
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1 punkti 34, § 35 lõike 2, “Rahvaraamatukogu 
seaduse” § 6 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Viimsi Raamatukogu (edaspidi – raama-

tukogu) on üldkasutatav avalik raamatukogu, 
mis on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi – valla-
valitsus) hallatav asutus.

(2) Raamatukogu juhindub oma tegevuses 
Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rah-
varaamatukogude manifestist, käesolevast põ-
himäärusest ning teistest Viimsi valla ja Eesti 
Vabariigi õigusaktidest.

(3) Raamatukogu ametlik nimi on:
1) eesti keeles Viimsi Raamatukogu; 
2) inglise keeles Viimsi Public Library; 
3) vene keeles Библиотека Виймси.
(4) Raamatukogu asukoht on Kesk tee 1, 

Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju 
maakond.

(5) Raamatukogul on oma registrikood, logo 
ja sümboolika.

(6) Raamatukogu pitsat on sõõrikujuline, lä-
bimõõduga 33 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel 
on kiri “Viimsi vald”, sõõri alumisel äärel kiri 
“Viimsi Raamatukogu”. Pitsati keskel kasuta-
takse vallavalitsuse vappi.

(7) Raamatukogu struktuuri kuuluvad pea-
le Haabneeme alevikus paikneva raamatukogu 
järgmised haruraamatukogud:

1) Prangli Raamatukogu, Kelnase küla, Prang-
li saar, 74006 Viimsi vald, Harju maakond;

2) Randvere Raamatukogu, Gustav Heinrich 
Schüdlöffeli tee 4, Randvere küla, 74016 Viimsi 
vald, Harju maakond.

(8) Prangli ja Randvere raamatukogud on 
vastavalt Prangli ja Randvere kooli õpikeskkon-
na osad ning toetavad oma tegevusega nende 
koolide õppekavade täitmist ja täidavad ühtla-
si nendes koolides kooliraamatukogu ülesannet 
põhikogu osas.

(9) Igal haruraamatukogul on oma nimega 
tempel teavikute märgistamiseks.

(10) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on 
Viimsi valla territoorium.

(11) Raamatukogu omab tööandja õigusi. 
Raamatukogutöötajate põhjendatud koosseisu kin-
nitab vallavalitsus raamatukogu direktori (edaspi-
di – direktor) ettepanekul.

(12) Raamatukogu põhimääruse kinnitab 
ja teeb selles muudatusi Viimsi Vallavolikogu 
(edaspidi – vallavolikogu).

§ 2. Eesmärk ja ülesanded
(1) Raamatukogu eesmärk on tagada eelkõi-

ge Viimsi valla (edaspidi – valla) elanikele vaba 
ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, tead-
mistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, 
toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

(2 Raamatukogu põhiülesanne on koguda, 
säilitada ja teha lugejatele kättesaadavaks nei-
le vajalikud eriliigilised ja -laadilised teavikud 
ning avalikud andmebaasid.

(3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohal-

kasutus, kojulaenutus ja üldkasutatava andme-
sidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu 
võimaldamine) valla elanikele ning teistele soo-
vijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, 
teistele õigusaktidele ja raamatukogu kasutami-
se eeskirjadele;

2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud 
ja avalikud elektroonilised andmebaasid kasuta-
jale kättesaadavaks;

3) komplekteerib kogud liigiliselt ja laadili-
selt vastavalt valla elanike põhivajadustele;

4) korraldab teavikute raamatukogundusliku 
ja tehnilise töötlemise;

5) korraldab tasuta koduteeninduse valla ela-
nikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võime-
lised ajutiselt või alaliselt raamatukogu külasta-

ma või kelle jaoks see on raskendatud;
6) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu 

kogudes puuduvad teavikud või nende koopiad 
teistest raamatukogudest;

7) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundus-
tööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasi-
dest, skaneerimine, kodulooliste teavikute müük, 
ruumide rent jms). Eriteenuste loetelu ja tasu 
suuruse kinnitab vallavalitsus;

8) osaleb valla oma valdkonna arengukava-
de eelnõude väljatöötamises ja kultuurielu koor-
dineerimises;

9) koordineerib kõigi valla rahvaraamatuko-
gude tööd ja teeb koostööd teiste raamatukogu-
de ja kultuuriasutustega;

10) osutab internetiteenuseid;
11) korraldab näitusi ja muid üritusi oma ko-

gudes olevate materjalide tutvustamiseks;
12) korraldab töö arvestust, aruandlust ja 

analüüsi vastavalt kehtivates õigusaktides sätes-
tatud korrale, andes oma tegevusest aru valla-
valitsusele;

13) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks 
valla kohta informatsiooni sisaldavad teavikud.

§ 3. Juhtimine
(1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle 

kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema et-
tepanekul.

(2) Direktor:
1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmi-

se ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja 
rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;

2) esindab raamatukogu ning tegutseb raama-
tukogu nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis 
riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning 
suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;

3) koostab raamatukogu eelarve projekti vas-
tavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale;

4) esitab raamatukogu töötajate koosseisu ja 
palga alammäärad kinnitamiseks vallavalitsusele;

5) määrab raamatukogu palgafondi piires 
töötajatele lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid 
toetusi lähtudes töötasujuhendist;

6) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeg-
lid;

7) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid oma 
pädevuse piires;

8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud 
raamatukogu töötajatega;

9) annab raamatukogu töö korraldamiseks 
käskkirju;

10) kinnitab aegunud, lagunenud, kaotatud ja 
liigses eksemplaarsuses teavikute kustutusaktid;

11) teeb ettepanekuid vallavolikogule muu-
datuste ja täienduste sisseviimiseks raamatuko-
gu põhimäärusesse.

§ 4. Raamatukogu nõukogu
(1) Vallavalitsus moodustab Raamatukogu 

nõukogu vallavolikogule ja vallavalitsusele raa-
matukoguteeninduse korraldamise kohta ettepa-
nekute tegemiseks, töö hindamiseks ja muude 
rahvaraamatukogu tegevust puudutavate olu-
liste küsimuste läbiarutamiseks. Nõukogul on 3 
kuni 5 liiget. 

(2) Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus 
kaheks aastaks. Nõukogu valib oma liikmete 
hulgast esimehe.

(3) Raamatukogu nõukogu:
1) annab seisukoha raamatukogu eelarve eel-

nõu kohta enne selle esitamist vallavalitsusele;
2) annab seisukoha raamatukogu poolt osuta-

vate eriteenuste ja nende eest võetava tasu suuruse 
kohta enne selle kinnitamist vallavalitsuse poolt;

3) teeb ettepanekuid raamatukogu arenguka-
va kohta;

4) teeb ettepanekuid raamatukogu töö pare-
maks korraldamiseks;

5) osaleb sihtprogrammide ja -projektide 
väljatöötamises;

6) arutab volikogu, vallavalitsuse ja/või raa-
matukogu juhataja ettepanekul muid olulisi raa-
matukogu tegevust puudutavaid küsimusi.

(4) Raamatukogu nõukogu töövormiks on 
koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid 
mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõuko-
gu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. 
Nõukogu istungi toimumisest tuleb nõukogu 
liikmetele teatada vähemalt neli päeva ette. 

(5) Raamatukogu nõukogu on otsustusvõi-
meline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt 
pooled liikmed, sealhulgas esimees. Nõukogu ot-
sused tehakse lihthäälteenamusega. Häälte võrd-
sel jaotumisel on otsustav istungi juhataja hääl.

(6) Nõukogu koosoleku protokoll vormista-
takse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates koos-
oleku toimumise päevast. Protokolli kantakse: 

1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) koosolekul osalevad isikud ja puuduvad 

nõukogu liikmed;
3) koosoleku juhataja ja protokollija;
4) päevakord, otsused ja hääletamise tule-

mused;
5) eriarvamusele jäänud nõukogu liikme ar-

vamus, kui ta seda soovib.
6) Protokollile kirjutavad alla koosoleku ju-

hataja ja protokollija. 

§ 5. Vara ja finantseerimine
(1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab 

oma valduses olevat vara vastavalt vallavoliko-
gu poolt kehtestatud korrale.

(2) Raamatukogul on oma iseseisev eelarve 
Viimsi valla eelarves.

(3) Raamatukogu finantseeritakse:
1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelar-

vest eraldatavast toetusest ja eraldistest;
3) annetustest ja sponsorlusest;
4) tema põhitegevusega seotud tasuliste tee-

nuste osutamisest, tagastamisega viivitamise tasu-
delt, rendituludest, valla või raamatukoguga seon-
duvate väljaannete, suveniiride vms müügist;

5) laekumistest fondidest, sihtasutustelt, 
sihtkapitalidelt, projektidest ning muudest alli-
katest.

(4) Raamatukogule äriühingute, organisat-
sioonide ja üksikisikute poolt annetatud vara 
võetakse vallavalitsuse poolt arvele ja kasuta-
takse sihtotstarbeliselt.

(5) Raamatukogu varade arvestust ja aruand-
lust korraldab vallavalitsus ja peab vallavalitsu-
se raamatupidamine.

(6) Raamatukogu võib temale mittevaja-
likke teavikuid tasuta võõrandada või müüa val-
lavolikogu kehtestatud korras.

§ 6. Kontroll, järelvalve ja aruandlus
(1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teos-

tatakse Viimsi valla põhimääruses ja muudes õi-
gusaktides ettenähtud korras.

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse koh-
ta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas 
Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest 
finantseeritud summade kohta.

§ 7. Kogud, teenindus, lugeja
(1) Raamatukogu kogud on koostiselt uni-

versaalsed, sisaldades valla elanike põhivaja-
dustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja 
laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lu-
gejate õigused ja kohustused kehtestatakse raa-
matukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab 
vallavalitsus. 

§ 8. Raamatukogu ümberkorraldamine ja te-
gevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamine või te-
gevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või 

tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kul-
tuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne ka-
vandatavat tähtaega.

§ 9. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavoli-

kogu 25.04.2007 määrus nr 17 “Munitsipaal-
asutuse Viimsi Raamatukogu põhimääruse kin-
nitamine”.

(2) Määrus jõustub 4. septembril 2013.a.

27. august 2013 nr 14
Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu ka-
sutamise eeskiri

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, “Rahva-
raamatukogu seaduse” § 16 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viim-

si Raamatukogu (edaspidi – raamatukogu) ning 
tema struktuuriüksuste lugejaks registreerimise 
kord, teeninduse ja teenuste kasutamise korral-
dus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

(2) Raamatukogu võimaldab kõigil lugejatel 
tutvuda raamatukogu kasutamise eeskirjaga nii 
kohapeal kui ka raamatukogu veebilehel. Nei-
le, kes on andnud raamatukogule oma elektron-
posti aadressi ja liitunud raamatukogu uudiste 
listiga, saadab raamatukogu eeskirja muutusest 
teate ka elektronposti aadressile.

(3) Lugeja kohustub täitma raamatukogu ka-
sutamise eeskirja ning kinnitab seda oma allkir-
jaga registreerimise lehel.

 
§ 2. Raamatukogu teenused ja nende korraldus
(1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada 

kõik isikud isikut tõendava dokumendi või raa-
matukogu lugejakaardi esitamisel.

(2) Avariiulil oleva perioodika kohapeal kasu-
tamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerumine.

(3) Raamatukogu põhiteenused on teaviku-
te kohalkasutus ja kojulaenutus ning avalikule 
teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu 
juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhi-
teenused on tasuta.

(4) Eriteenused (valguskoopiad, printeri väl-
jatrükid, skaneerimine jms) on tasulised. Eritee-
nuste loetelu ja nende eest võetava tasu suuruse  
kinnitab Viimsi Vallavalitsus.

(5) Raamatukogu arvutite kasutamist regu-
leerib direktori käskkirjaga kinnitatud arvutitöö-
koha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasuta-
mise eeskiri.

(6) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutata-
va andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega 
tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasu-
tada arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu 
kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu 
rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenin-
dada, on raamatukogu kohustatud korraldama 
soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töö-
tajad on kohustatud isikuid abistama riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele 
juurdepääsu saamiseks.

(7) Loengute, seminaride, õppuste jms lä-
biviimiseks saab rentida raamatukogu semina-
riruumi vallavalitsuse määrusega kehtestatud 
hindade alusel.

(8) Raamatukogu üldised lahtiolekuajad kin-
nitab raamatukogu direktori ettepanekul Viimsi 
Vallavalitsus. Ajutised muudatused lahtioleku-
aegades (pühade-eelsed päevad, ühe ametikoha-
ga struktuuriüksuste sulgemise või lahtioleku-
aegade lühendamise töötaja puhkuse ajaks vms) 
kinnitab raamatukogu direktor oma käskkirjaga.

§ 3. Raamatukogu sisekord
(1) Raamatukogu sisekorraeeskirja kehtes-

tab raamatukogu direktor käskkirjaga.
(2) Raamatukogu sisekorraeeskiri paiguta-
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takse avalikku, külastajatele nähtavasse kohta 
ning avaldatakse raamatukogu veebilehel.

(3) Raamatukogu sisekorraeeskirja täitmine 
on kohustuslik kõikidele külastajatele. Nende 
mittetäitmisel on raamatukogu töötajal õigus 
keelduda korda rikkuva lugeja teenindamisest 
ning nõuda tema lahkumist raamatukogust.

(4) Lugejal on keelatud raamatukogu ruumi-
des rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku kor-
da, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja 
heade kommete vastu, solvata oma käitumisega 
inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet.

(5) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioo-
ne võib esitada kas raamatukogus kohapeal,                   
e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või 
telefoni teel. Teenindusega seonduvaid preten-
sioone lahendavad raamatukogu teenindusosa-
kondade ja haruraamatukogude juhatajad.

(6) Raamatukogu kasutamise ja sisekorra-
eeskirjas käsitlemata probleemid ning teenindu-
sega seonduvad pretensioonid lahendab raama-
tukogu direktor.

§ 4. Lugejaks registreerimine, ümberregist-
reerimine ja lugejate andmebaas

(1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse 
raamatukogu lugejate andmebaasis ühekordselt 
isikut tõendava dokumendi alusel ning regist-
reerimise lehe täitmise järel.

(2) Esmakordselt lugejaks registreerumisel 
täidab lugeja (alla 18-aastase puhul lapsevanem, 
hooldaja või eestkostja) registreerimise lehe, 
millel kinnitab allkirjaga:

1) esitatud andmete õigsust;
2) oma tutvumist käesoleva ja sisekorraees-

kirjaga ning nõusolekut ja kohustust neid täita;
3) teadlikkust tema isikuandmete töötlemi-

sest eeskirjas sätestatud ulatuses.
(3) Lugejaks registreerimisel kantakse raama-

tukogu andmebaasi järgmised lugeja andmed: 
1) ees- ja perekonnanimi; 
2) sünniaeg; 
3) isikukood; 
4) elukoha aadress(id); 
5) telefoninumber(id); 
6) e-posti aadress, 
7) lugejarühm; 
8) õppurite puhul õppeasutus ja klass või õp-

perühm;
9) raamatukogu lugejakaardi või isikut tõen-

dava dokumendi number. 
10) Alla 18-aastaste isikute puhul kantakse 

andmebaasi ka lapsevanema, hooldaja või eest-
kostja kontaktandmed.

(4) Lugeja võtab registreerumisel endale 
materiaalse vastutuse nii laenutatud teavikute 
kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu 
vara säilimise eest.

(5) Alla 18-aastaseid isikuid registreeritakse 
lugejaks isikut tõendava dokumendi (alla 16-aas-
taseid õpilasi ka õpilaspileti) alusel ning vanema, 
eestkostja või hooldaja kirjalikul nõusolekul. 
Nõusolek vormistatakse üks kord ning see kehtib 
raamatukogus kuni isiku 18-aastaseks saamiseni.

(6) Registreeritud lugejate kohta peetakse 
lugejate andmebaasi, mille peamiseks eesmär-
giks on osutatavate teenuste sidumine neid ka-
sutava isikuga.

(7) Lugejate andmebaasis sisalduvate isiku-
andmete kaitse tagatakse elektrooniliste vahen-
ditega.

(8) Elektroonilises raamatukogusüsteemis on 
kasutusel parool, mis välistab kõrvalistele isi-
kutele andmetele ligipääsu ja võimaldab lugejal 
juurdepääsu tema kohta salvestatud andmetele.

(9) Lugeja ja alla 18-aastase isiku vanem, 
hooldaja või eestkostja on kohustatud teavitama 
raamatukogu 1 kuu jooksul oma isiku- või kon-
taktandmete (nime, koduse või e-posti aadressi, 
telefoninumbri, alla 18 aasta vanused ka õppe-
asutuse ja klassi) muutumisest.

(10) Igal kalendriaastal toimub lugejate üm-
berregistreerimine ning isiku- ja kontaktand-
mete kontroll, vajadusel nende muutmine või 
täpsustamine. Võlglasi ümber ei registreerita ja 
neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raama-
tukogust kojulaenutusõigus.

§ 5. Lugejate andmete kasutamine ja luge-
jakaart

(1) Paragrahvi 4 lõikes 3 toodud andmeid 
kasutatakse:

1) lugeja tuvastamiseks raamatukogu põhi-
teenuste osutamisel, sh meeldetuletuste, ettekir-
jutuste jm teadete edastamiseks;

2) raamatukogu tegevuse statistiliseks ana-
lüüsiks, seostamata andmeid konkreetse isikuga.

(2) Lugejate andmebaas on asutusesiseseks 
kasutamiseks. Juurdepääs andmetele on teenuseid 
osutavatel raamatukogu töötajatel, kes on kohus-
tatud säilitama lugejaandmete konfidentsiaalsuse. 
Kolmandatele isikutele võimaldatakse juurdepääs 
andmetele vaid õigusaktides sätestatud juhtudel.

(3) Lugejale väljastatakse soovi korral luge-
japilet, mille eest lugeja tasub vastavalt Viimsi 
Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

(4) Lugejapilet on nimeline ja seda ei tohi 
anda kasutamiseks teistele isikutele.

(5) Lugejapiletit võib asendada ID-kaart, 
autojuhiluba, (üli)õpilaspilet vm fotot ja isiku-
koodi sisaldav isikut tõendav dokument. Isikut 
tõendavale dokumendile lugejapileti vormista-
mine on tasuta. 

(6) Lugeja identifitseerimiseks kasutatak-
se isikut tõendavat dokumenti või lugejakaarti. 
Elektronkataloogi sisenemiseks saab kasutada 
ID-kaarti või siseneda kasutajanime ja paroo-
liga, kui need on eelnevalt raamatukogutöötaja 
vahendusel raamatukogu elektroonilisse and-
mebaasi kantud. Parool on peale sisestamist 
raamatukogu töötajatele programmis nähtav 
krüpteerituna.

(7) Raamatukogul on õigus kontrollida esi-
tatud elukoha ja kontaktandmete õigsust (alla                 
18-aastaste isikute puhul ka vanemate, hoolda-
jate või eestkostjate andmeid) Eesti rahvasti-
kuregistrist. Eelkõige tehakse seda võlgnevuse 
puhul.

(8) Registreerumine, ükskõik millises Viimsi 
Raamatukogu struktuuriüksuses, tagab lugejaõi-
gused kõigis raamatukogu struktuuriüksustes.

§ 6. Teavikute laenutamine
(1) Teaviku(te) laenutus registreeritakse lu-

gejakaardi vm isikut tõendava dokumendi esita-
misel elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab 
soovi korral laenutatud teavikute nimekirja koos 
tagastustähtaegadega, mida ta kontrollib kohapeal.

(2) Teavikute laenutusperioodi pikkus on 
Viimsi ja Randvere Raamatukogus üldjuhul 21 
(kakskümmend üks) päeva ja Prangli Raamatu-
kogus 30 (kolmkümmend) päeva, sealjuures:

1) Jooksva kalendriaasta perioodikaväljaan-
nete laenutusperioodi pikkus on 7 päeva.

2) Teavikuid, mis on lugejate seas väga nõu-
tavad (nt õpetaja poolt soovitatud kirjandus, 
äsjailmunud teavikud või teavikud, mille igale 
eksemplarile on järjekorras rohkem kui 2 isikut 
vms), võib raamatukogu laenutada ka lühemaks 
ajaks kui 21 päeva ilma tagastustähtaja pikenda-
mise võimaluseta või seada nende laenutamisele 
muid piiranguid.

3) Perioodikaväljaannete viimaseid numb-
reid, auviseid ja eriti väärtuslikke teavikuid saab 
kasutada ainult kohapeal.

4) Laenutuslitsentsiga auviseid laenutatakse 
koju 7 (seitsmeks) päevaks. Helisalvestisi lae-
nutatakse koju, kui helisalvestise Eestis levita-
mise algusest on möödunud 4 (neli) kuud.

(3) Tagastustähtaega on võimalik pikendada 
kohapeal, telefoni, e-posti teel või raamatukogu 
avaliku elektronkataloogi kaudu 10 (kümme) 

korda või maksimaalselt 6 (kuus) kuud, kui teavi-
ku laenutamiseks ei ole teised lugejad soovi aval-
danud. Teaviku(te) pikemaks kasutamiseks tuleb 
need 10 korra või 6 kuu möödumisel raamatu-
kokku kaasa võtta ja vormistada uus laenutus.

(4) Kui lugeja andmete hulka on sisestatud 
e-posti aadress, saadab programm automaatselt 
lugejale teate tagastamistähtpäeva või järjekor-
da pandud teaviku saabumise kohta.

(5) Lugeja soovil pannakse ta teda huvita-
va, kuid laenutatud teaviku järjekorda koha-
peal, telefoni või e-posti teel. Lugeja saab ka ise 
end raamatukogu elektronkataloogi vahendusel 
teaviku(te)le järjekorda panna.

1) Teaviku raamatukogusse saabumisel tea-
vitatakse sellest lugejat.

2) Teavikut hoitakse raamatukogus lugeja 
nimel viis tööpäeva, pärast mida kaotab tellimus 
/ lugemisjärjekord automaatselt kehtivuse.

(6) Laenutatud teavikuid saab tagastada üks-
kõik millise Viimsi Raamatukogu struktuuriük-
suse kojulaenutusletti või 24h avatud tagastus-
kastidesse.

(7) Raamatukogu osutab vajadusel tasuta ko-
duteenindust põhimääruses sätestatud isikutele.

(8) Raamatukogus puuduvad teavikud ja 
koopiad artiklitest tellitakse ja tagastatakse raa-
matukogudevahelise laenutuse (RVL) teel luge-
ja soovil ja kulul teistest Eesti raamatukogudest. 
RVLi tellimused vormistab raamatukogutööta-
ja. Tellitud teavikute saabumise ja laenutähtaeg 
oleneb saatvast raamatukogust.

(9) RVLi teel laenutatud teavikute säilimise 
ja õigeaegse tagastamise eest vastutab lugeja. 
Laenutatud teaviku kaotamisel või rikkumisel 
tuleb see lugejal asendada sama teavikuga või 
kui see ei ole võimalik, hüvitada teaviku väär-
tus. Teaviku väärtuse määrab teaviku saatnud 
raamatukogu.

(10) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenu-
tamisel tagatist, kui:

1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud eluko-
haks ei ole Viimsi vald;

2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu;
(11) Tagatissumma ei tohi olla suurem kui 

laenutatud teavikute hind või väärtus.
(12) Välja võtmata tagatissummad laekuvad 

aasta möödumisel Viimsi valla eelarvesse.

§ 7. Lugeja vastutus ja kohustused
(1) Lugejakaardi ja isikut tõendava doku-

mendi kasutamise eest vastutab lugeja. Lugeja 
on kohustatud teavitama raamatukogu viivita-
matult oma lugejakaardi või isikut tõendava do-
kumendi kadumisest.

(2) Lugeja on kohustatud raamatukogust 
laenutatud teavikuid hoolikalt hoidma ja vastu-
tab materiaalselt tema poolt kasutatava teaviku, 
seadme või muu vara rikkumise eest ning on 
kohustatud raamatukogule selle läbi tekitatud 
kahju hüvitama.

(3) Lugejal on kohustus talle infokandjal 
kättesaadavaks tehtud e-teavikuid ja auviseid 
kasutada ainult isiklikeks vajadusteks õppe- ja 
teadustöö eesmärgil.

(4) E-teavikute ja auviste kopeerimine ja le-
vitamine ärilistel eesmärkidel on autoriõiguse 
omaja nõusolekuta keelatud.

(5) Teaviku eest kannab vastutust lugeja, 
kellele raamatukogu selle laenutas. Lugejal ei 
ole lubatud raamatukogutöötajate poolt talle 
laenutatud teavikut edasi laenutada kolmanda-
tele isikutele. 

(6) Teaviku saamisel peab lugeja kontrolli-
ma selle korrasolekut ja avastatud puudustest 
koheselt raamatukogutöötajat teavitama. Kui 
teaviku puudused avastatakse tagastamisel, vas-
tutab teaviku eest selle tagastanud lugeja.

(7) Lugeja on kohustatud tagastama laenu-
tatud teaviku laenutustähtaja jooksul. Tähtpäe-
vaks tagastamata teaviku eest võtab raamatu-

kogu viivist 0,03 EUR iga viivitatud päeva eest 
ühe teaviku kohta, sealjuures:

1) kui lugeja tagastab teaviku tagastamispäe-
vale järgneva 7 (seitsme) päeva jooksul, on raama-
tukoguhoidjatel, Haabneeme ja Randvere teenin-
duspunktides, õigus viivise võtmisest loobuda;

2) iga kuu teisel teisipäeval tagastatud tea-
viku(te) eest viivist ei võeta;

3) täiendavatest viivisevabadest päevadest 
teatab raamatukogu meedia (nt raamatukogu 
kodulehe) vahendusel.

(8) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamis-
tähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid 
6 (kuue) kalendrikuu jooksul, loetakse pikaaja-
liseks võlglaseks. Pikaajalistele võlglastele ei 
laenutata enimnõutud raamatuid.

(9) Teaviku rikkumise või tagastamata jät-
mise korral on lugeja kohustatud selle asendama 
teise eksemplariga (sama nimetusega, võib olla 
uuem trükk) või tasuma selle turuhinna kolme-
kordses suuruses.

(10) Enne 1992. aastat ilmunud teaviku mi-
nimaalne hind on 5 (viis) EUR juhul, kui teavi-
kust ei ole ilmunud uuemat trükki, mille hinda 
aluseks võtta ja seda pole müügil üheski antik-
variaadis vm poes.

(11) Erandkorras võib lugeja teaviku asen-
dada ka teavikuga, mille raamatukogutöötaja on 
samaväärseks tunnistanud.

(12) Komplekti osa rikkumise või kaotami-
se korral on raamatukogul õigus nõuda kogu 
komplekti asendamist või hüvitamist.

(13) Rikutud, kaotatud või asendatud teavi-
ku hinnale võivad lisanduda teaviku soetamise, 
töötlemise või ennistamise kulud.

(14) Raamatukogul on õigus peatada lugeja 
kojulaenutamise õigus, kui teaviku tagastamise-
ga viivitamise tasu ületab 5 (viis) EUR.

(15) Lugejalt, kes on keeldunud käesoleva pa-
ragrahvi lõigete täitmisest, võib raamatukogu ko-
julaenamise õiguse kuni üheks aastaks ära võtta.

(16) Alla 18-aastase isiku tekitatud kahju hü-
vitab vanem, eestkostja või hooldaja.

(17 Raamatukogu annab lugejale tähtaja 
käesolevas paragrahvis nimetatud summade ta-
sumiseks või teaviku asendamiseks. Tähtajaks 
maksmata summa tasumiseks teeb Viimsi Val-
lavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmi-
se algatamise hoiatusega ettekirjutise täitmata 
jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle 
vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Alla 
18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus va-
nemale, hooldajale või eestkostjale.

(18) Eelpool nimetatud võlgnevused ei aegu.
(19) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ette-

kirjutuse täitmata jätmise korral on Viimsi Valla-
valitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks 
täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(20) Viimsi Vallavalitsus võib käesoleva pa-
ragrahvi lõikes 17 ja 18 nimetatud pädevuse üle 
anda raamatukogule.

(21) Raamatukogul on õigus kasutada raa-
matuvõlgade sissenõudmiseks inkassofirma tee-
nuseid. Arve mittetähtaegse tasumise korral 
kuuluvad hüvitamisele ka inkassofirma poolt 
võlgade sissenõudmisel tehtud kulutused.

(22)  Käesolevas määruses nimetatud sum-
mad laekuvad Viimsi Vallavalitsuse eelarvesse.

§ 8. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavoli-

kogu 9.09.2008 määrus nr 18 “Munitsipaalasu-
tuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri”.

(2) Määrus jõustub 4. septembril 2013.a.

NB! Kõikide ülalnimetatud vallavolikogu 
otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi 
Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1. Vallavoli-
kogu määrused on avaldatud ühtlasi Riigi Teataja 
võrguväljaande veebilehel (www.riigiteataja.ee).
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1993. aastal möödus 53 
aastat Maria ja Johan 
Laidoneri küüditamisest 
Venemaale ning 40 aastat 
kindrali surmast. Mäles-
tuspäeva 19. juulil avas 
hiljuti Nõukogude sõja-
väeosa poolt mahajäetud 
Viimsi mõisas vallavanem 
Ants-Hembo Lindemann. 

Kaitseväe juhataja kindral 
Aleksander Einseln ütles oma 
kõnes, et meil peab olema sel-
line sõjavägi, mis on Eesti rii-
gile kasulik, mida rahvas va-
jab, ja suuri kaitsejõude. “See 
protsess on meil praegu käima 
pandud,” sõnas kindral. “Ees-
ti kaitsejõududes on veel liiga 
palju nõukogulikku lähenemist, 
julma mõtteviisi. Peame sellest 
toorusest jagu saama, taastama 
vanad traditsioonid, käitumise 
ja eetika. See ei tule üleöö, aga 
edasiminekut on juba märgata. 
Kindral Laidoner on kujunenud 
meile selles suhtes sümboliks.” 
Vaimustunud rahvahulga eest 

Tulime toime! 20 aastat Eesti Sõjamuuseumi- kindral Laidoneri muuseumi asutamisest

marssisid mööda Üksik-vahi-
pataljoni õppekompanii kolm 
rühma – igaühes 30 noort sirget 
meest kaitsevärvi laigulistes 
mundrites.

Mõisa peahoone endises 
kaminasaalis oli üles pandud 
Laidonerile pühendatud näitus 
Eesti Riigiarhiivis säilinud ori-
ginaalmaterjalidest (vanglatoi-
mik, päevakäsud, tunnistused 
jt), mis jõudsid avalikkuse ette 
esimest korda. Peasaalis seisis 
Johan Laidoneri valgest kipsist 
büst, mida aastaid õnnestus 
hoida enda käes kindrali sugu-
võsa liikmel Peeter Paemurrul. 
Auvalves seisid vahipataljoni 
sõdurid, büsti juurde asetati 
lilli, põlesid küünlad suurel 
küünlajalal.Veel hiljuti Vene 
mereväelastele kuulunud klu-
biruumis sai näha videofilme 
1930. aastate Eesti nädalaring-
vaadetest. Kogumulje sel päe-
val toimunust oli meeliülendav 
ja  järgneval kümnel päeval 
külastasid näitust sajad inime-
sed. Laidoneri-aegsest mõisast 

ei olnud küll enam suurt mida-
gi järele jäänud. Aga ka see, 
mis oli alles ja kus oli jõutud 
teha kõige hädavajalikumaid 
heakorrastustöid, mõjus ainu-
laadse eksponaadina...

15. septembril 1993. a loo-
di Viimsi vallavolikogu otsu-
sega Viimsi valla muuseumi 
juurde filiaal Kindral Laido-
neri Muuseum (KLM) ja järg-
mise aasta veebruaris, kui tä-
histati Laidoneri 110. sünni-
aastapäeva, avatigi külastaja-
tele muuseumi uksed. Mõisa 
peahoone teisel korrusel oli pü-
siekspositsioon (Laidoneri kabi-
netimööbel, stendinäitus foto-
dest, dokumentidest ja eseme-
test, Laidoneride perele kuulu-
nud tugitoolid, raamatukapid 
ning portreemaalid). Aastapäe-
vaürituste õnnestunud läbivii-
mist aitasid korraldada Viimsi 
Vallavalitsus, Eesti Olümpia-
komitee, Viljandimaa Muinsus-
kaitse Ühendus, Eesti Meeste-
laulu Selts, Estonia Selts ja 
Eesti kaitsejõud. 

Ligi viiekümne aasta jook-
sul oli mõisa territooriumile 
ehitatud rida hooneid. Lagune-
nud ja sõjaväe poolt mitmeid 
kordi ümber ehitatud peahoo-
ne, kus oli 52 tuba ja pinda 
umbes 1500 m2, vajas hädasti 
remonti ja korrastamist. Rein 
Randveer Laidoneri Fondi 
esindajana sõlmis rendilepin-
gud mitmete väikeettevõtjate-
ga (mööblifirma Sekvoia, res-
tauraatorite OÜ Tsunftijänes, 
mööblimüüjad Kuningas ja 
Co, Tõnu Soomeri autofirma 
jt). Rendisummad olid ette 
nähtud korrastustööde tege-
miseks mõisa peahoones. Nii-
sugune majandamissüsteem 
toimis 1995. aasta maikuuni. 
Fondi asemele asutati selts, 
kes edaspidi tegeles põhiliselt 
poliitikaga. Esimesed remont-
tööd muuseumis tegi Sekvoia 
juht Ain Siimon oma meeste-
ga, mis said teoks vast ainult 
tänu vastastikusele sümpaatia-
le. Käskida kedagi ei saanud. 
Ühiskond alustas tollal ju ela-

mist eramajanduse põhimõtete 
järgi ja kellel oli siis aega nii 
väga oma tegemiste kõrvalt 
teise peale mõelda. Aga kül-
lap meiesuguste muuseumi-
inimeste entusiasm  nakatas. 
Samal moel sai kaevatud ka 
näiteks veetrass, sest majas 
puudus alguses üldse küte ja 
vesi. Tsunftijänese juht Mati 
Raal andis kasutada suure 
uhke vaiba, mis kattis terve-
nisti pika II korruse koridori 
põranda. Tänuga peab meenu-
tama fotograafe Kaido Haage-
nit, Aime ja Priit Esnat, lukk-
sepp Jaan Kurmi, Koit Kaaret 
Soomeri firmast jt, aga näiteks 
ka ajateenijaid Sidepataljonist, 
kes aitasid, kui muuseum seda 
vajas. Koristajatädi Elle Jugale 
ja restauraator Suido Kullerku-
pule ütlen aga veel tänagi suur 
aitäh tehtud töö eest.

Kuni riigimuuseumi loomi-
seni 2001. aasta 1. märtsil te-
gutses Kindral Laidoneri Muu-
seum MA Viimsi Muuseumid 
struktuuriüksusena.  

1990. aastatel oli muuseu-
mile eriti iseloomulik, et seal 
käis väga palju inimesi, küll 
noori ja vanu, ka kõrgeid vä-
liskülalisi (eelkõige Poolast ja 
Inglismaalt). Kooliõpilastele, 
ajateenijatele kaitseväest ja pii-
rivalvest peeti loenguid Eesti 
Vabadussõjast. Muuseumitöös 
pidasime suhtlemist külastaja-
tega esmatähtsaks. Siis ei olnud 
päriselt käes veel see aeg, kui 
suhtlemine, nagu praegu, käib 
põhiliselt arvuti kaudu. Meie 
eesmärk oli  äratada inimestes 
huvi ajaloo vastu. Muuseumi-
külastajad, kellesse ei suhtutud 
kindlasti mitte kui diplomeeri-
tud ajaloolastesse, rääkisid tih-
tipeale oma perekonnalugusid, 
isade ja vanaisade teenistuskäi-
kudest sõjaväes. See rikastas 
meie teadmisi Eesti ajaloost, 
mida edaspidi omakorda sai ja-
gada teistele.

Peale Johan Laidoneri elu 
ja tegevust kajastava ajaloolise 
materjali, mis hõlmas põhilise 
osa ekspositsioonist, oli ülevaa-

1

2 3
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teid pildis ja sõnas nii Tondi sõ-
jakooli lõpetanud ohvitseridest 
kui metsavendadest, aga ka 
teiste Eesti kindralite saatusest. 
Eraldi pühendati näitusi kind-
ralmajoritele Ants Kurvitsale, 
Herbert Bredele ja Aleksander 
Tõnissonile. Loodi kontaktid 
Suurbritannia, Läti ja Poola 
suursaatkondadega Tallinnas, 
käidi nende riikide sõjamuu-
seumides. Stockholmi Eesti 
Päevalehe ja Teataja toimetu-
sed andsid lahkelt kaasa oma 
ajalehtede vanad aastakäigud, 
kust sai lugeda palju Eesti sõ-
jaajaloost või siis kindral Kur-
vitsa järeltulijate käest saime 
nende kirjalikke mälestusi, aga 
ka näiteks hinnalise Leipalu 
margikogu. Täienenud muu-

seumikogudest valmisid uued 
näitused “Poola II maailma-
sõjas”, “Eesti ja Läti ühisjõud 
Landeswehr’i sõjas”, samuti 
marssal Pilsudski tuba ja Briti 
tuba. Tänavu suvel  oli võima-
lus koostada näitus Laidoneri 
elust ja tegevusest ja saata see 
kingitusena Poola Armeemuu-
seumi tänutäheks poolakate abi 
ja toetuse eest Laidoneri muu-
seumile 1990. aastatel.

Tagantjärele peab veel kord 
tänama neid paljusid aatelisi 
inimesi, kes annetasid tollal 
muuseumile ajaloolise väär-
tusega asju. Meie valla elanik 
Leili Saaring tõi sinimustvalge 
lipu, mis oli kaasas Siberis, 
kuhu perekond oli Nõukogu-
de võimu poolt küüditatud. 
1988. aasta jaanipäeval lehvis 
see lipp aga jälle mastis. Tei-
ne sinimustvalge lipp kuulus 
kolonelleitnant Harald Riipa-
lule, kes selle oli samuti kaasa 
võtnud, kui algas sõda ja kes 
ühes lipuga tegi läbi oma sõ-
jamehetee. Lydia Mägi Türilt 
hoidis 58 aastat Sidepataljoni 
ajaloolist lippu ja andis selle 
üle muuseumile. Need kolm 
lippu kõrvuti eksponeerituna 
koos selgitava teksti ja fotode-
ga mõjusid väga emotsionaal-
selt kui Eesti rahva vapruse ja 
vastupidavuse sümbolid.

Kui kakskümmend aastat 
tagasi Rootsis elavate eestlaste-
ga tuli jutuks perekonna valdu-

ses olevatest ajaloolise väärtu-
sega asjadest, oldi lahkelt nõus 
annetama need muuseumile, 
sest põhjendati seda kartuses, et 
võõrsil üles kasvanud noorema 
põlvkonna silmis ei ole ammu-
aegsetel asjadel enam mingit 
tähtsust ja need tuleb visata 
lihtsalt prügikasti. Sellist meel-
sust oma rahvusliku kultuuri-
pärandi suhtes võib tihtipeale 
täheldada nüüd ka meil.   

Kindral Laidoneri Muu-
seum võttis 1994. aastal oma 
katuse alla endise Kirovi ka-
lurikolhoosi muuseumikogu, 
millest AS Esmar oma peahoo-
nest tahtis lahti saada. Esmarile 
olid ju koormavaks  asutused, 
mis ei toonud ettevõttele tulu, 
need olid esmajoones haridus- 
ja kultuuriasutused, seepärast 
anti need juba 1993. aasta 1. 
jaanuaril üle vallale. Aasta hil-
jem olid aga paljud asjad ni-
metatud muuseumikogust ka-
dunud. Kui püüdsin selle kohta 
saada selgitust Esmari esimehe 
Kaljo Visnapuu käest, vastas ta 
lühidalt: “Meil on neid enesel 
vaja.” Tema sõnade kinnitu-
sena võis näha tema selja taga 
seisvat hinnalist vanaaegset 
kellakappi, mis legendi jär-
gi kuulus Laidoneride perele. 
Vastukaaluks sellisele “ärime-
helikule” suhtumisele museaa-
lidesse peab aga tänusõnadega 
mainima Tallinna Rotary klubi 
liikmeid, enamus meie suuret-
tevõtjaid, kes 1996. aastal tu-
lid talgukorras appi, et mõisas 
hoiul olnud koduloomuuseumi 
varad tõsta ümber teise kohta 
ja teha korda veel üks ruum, et 
avada seal uus näitus kindral 
Johan Laidoneri välispoliitili-
sest tegevusest.

Vabariigi valitsuse protokol-
liline otsus nr 52, 28. oktoobrist 
1997, pidas vajalikuks kiiremas 
korras lunastada Viimsi vallalt 
riigile mõisa peahoone koos 
lähiümbrusega, viia Laidoneri 
muuseum kaitseministeeriumi 

haldusalasse ja luua seal riiklik 
sõjaajaloo uurimis- ja teabekes-
kus. Viimsi mõisa edaspidise 
kasutuse probleemide arute-
lul 11. veebruaril 1999 arvas 
aga Viimsi vallavanem Kaido 
Metsma, et mõisa omandiprob-
leem on küllaltki delikaatne. 
(Viimsi mõisa edaspidise ka-
sutamise variandid olid Viimsi 
vallamaja ümberpaigutamine 
peahoonesse, AS Sekvoia poolt 
renditud hoonesse ehitada põ-
hikool-lasteaed, mõisa hoovis 
asuvatesse garaažidesse ehitada 
päästeteenistuse ruumid, välja 
ehitada korralikud spordivälja-
kud ja vabaõhukultuuri sünd-
musteks kõlakoda, mõisaparki 
tseremooniaväljak, kus saaks 
läbi viia kaitsevägede üritusi, 
nt noorsõdurite vandeandmine, 
ohvitseride aukõrgendused jne). 
Kaitseministeeriumi nõunik Tri-
vimi Velliste osutas aga samas: 
“Mõisaansamblis hoonete võõ-
randamisel tuleb arvestada, et 
uute omanike tegevusala sobiks 
muuseumi funktsioonidega.”

Kitsamas ringis oli arutlu-
se all ka Laidoneride suguvõsa 
esindajate soov erastada mõisa 
peahoone, kuhu tuleks kindral 
Laidoneri memoriaalmuuseum.

Kindral Johan Laidoneri 
Seltsi esimehe Rein Randveeri 
unistus oli aga taastada valla-
maja vahetus läheduses asuv 
kogu endine Viimsi mõisa sü-
damik, mis paraku näeb veel 
ka tänasel päeval paljuski välja 
nii nagu 20 aastat tagasi.  

1997. aastaks oli neli aastat 
tegutsenud muuseumil valla 
tasandil saadud ja ühekordsete 
riiklike ning eraviisiliste (sh 
välismaa) toetustega loodud esi-
algsed kogud, ekspositsioon ja 
minimaalses ulatuses alustatud 
teadustööga. Mõisakompleksi 
restaureerimiseks oli valminud 
esialgne projektdokumentat-
sioon ja piiratud vahenditega 
tehtud heakorrastus- ja restau-
reerimistöid.

Suurim rahaline summa 
muuseumile oli eraldatud kait-
seministeeriumi poolt, mille 
kasutamist käsutas Hannes 
Walter, pärastine muuseumi 
direktor. Tänu sellele toetusele 
tehti ära väga suured renovee-
rimistööd, maksimaalselt püüti 
taastada mõisahoone algupä-
rast välimust. Kahjuks sellest 
printsiibist 2000. aastate algu-
ses jätkunud remondi käigus 
kinni ei peetud. Eriti kahju on, 
et selle käigus kadus hoonest 
üldse kaminasaal. 2000. aasta 
Kuningas Arturi galakontserdi 
piletimüügist laekunud sisse-
tulek läks suure saali põranda 
taastamiseks. Sel puhul saatis 
Tema Kuninglik Kõrgus prints 
Andrew kontserdikorraldajate-
le tervituse, kus ta muuhulgas 
kirjutas: “Oli suur rõõm külas-
tada Johan Laidoneri muuseu-
mi /28. mail 1998/ ja näha seal-
seid restaureemistöid jõudsalt 
edenemas.” Suure saali fondi 
oli 1999. aastal asutanud  Briti 
ülemkoja liige krahv Carlisle, 
kes oli nendel aastatel sageda-
ne külaline muuseumis ja kes 
võttis ka ise seal vastu külalisi 
oma 50. sünnipäeval.

1994. aasta üldlaulupeo 
ajal leidis väliseestlaste koor 
Kanadast koos oma dirigen-
di Roman Toiga aega  külas-
tada ka meie muuseumi, kus 
nad vallarahvale tunniajalise 
kontserdi andsid. Sellest mee-
leolukast kohtumisest sai teh-
tud  dokumentaalfilm “Laulu-
hetked” (režissör Irene Lään). 
Seda filmi näidati üsna tihti 
ekskursioonide ajal. Ligi 15 
aasta jooksul Andres Söödi 
poolt jäädvustatud sündmused, 
intervjuud ja üritused on kind-
lasti üks osa taasiseseisvunud 
Eesti ajaloost, mida loodame 
filmiseriaalina tulevikus näha. 

Tanel Lään
Kaitseliidu museoloog,

KLMi juhataja 1993–2001

1) Laidoneri mõis Viimsis: 
praegu Eesti Sõjamuuseum-
kindral Laidoneri Muuseum.

2) Kindral Laidoneri Muuseumi 
avamisel 12. veebruaril 1994
lõikab lindi läbi Rein Randveer. 
Tema selja taga seisab Tanel 
Lään.

3) Kindral Johan Laidoner Paju 
lahingu ausamba nurgakivi 
panekul 12. juunil 1938. Sam-
mas jäi Nõukogude okupatsiooni 
tõttu rajamata. Avati Paju 
lahingu 75. aastapäeva eel 
30. jaanuaril 1994.

4) Osa muuseumi püsieksposit-
sioonist 1995. aastal: kindral
Laidoneri kabinetimööbel. 
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Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus 8. septembrist 
5. oktoobrini.

Minu kui kunstniku tõmme ak-
varellmaali poole on püsinud 
kooliaastatest peale. Tõsisem 
pühendumine algas 1996. aas-
tast.  Esialgu kasvatasin käe-
osavust nii maastike kui me-
remotiivide kujutamisel ja 
tollel ajal tuli tihti vastata vaa-
taja jaoks küsimusele, et kas 
ma olen seda motiivi koha-
peal, ikka kohustusliku piibu 
ja baretiga, maalimas käinud? 
Vastasin endale, et mul ei ole 
võimalik tormise mere kaldal 
maalida – tuul viib ju paberi 
käest! Motiivid olid siis kujuta-
tud üsna püüdlikult ja tõepära-
selt, hiljem hakkasin tundma, et 
minu ootustele vastab paremini 
motiivi üldistatum tõlgendus. 
Viimsi kiriku näitusel on minu 
kui kunstniku kujunemise teel 
heaks tõestuseks tööd „Värske 
tuul. 2001“ ja „Improvisatsioon 
mere teemal. 2013“.

Oskuste ja enesekindluse 
kasvades leian, et lisaks loo-
dusele on inimese kujutamine 
mulle uutmoodi huvitavaks 
väljakutseks ja nõuab minult 
hoopis teistsuguste eesmärkide 
seadmist. Portreedega olen tege-
lenud rohkem kui aasta ja leian, 
et avastada on oi-oi kui palju. 

Tuleb kinni püüda paremat 
valgusemängu, liigutust, värve, 
meeleolu ja veel tuhat pisiasja. 

Rein Mägari akvarellide näitus 

Kasvõi seda, et teinekord tuleb 
enne modelli juurde minekut 
osta turult ploome, mida ta see-
järel rõõmsalt oma käes hoides 
vaataja poole ulatada võiks.

Olen oma töö kaudu jõud-
nud äratundmiseni, et see on 
suur rõõm ja rikkus, mis mulle 
on osaks saanud läbi oskuse 
vaadata meid ümbritsevatele 
maailma asjadele, kogu loodu-

se loomingule n-ö kunstniku 
pilguga. Mulle tähendab see, 
et igas kivikeses mere kaldal 
või väljal kasvavas puus, igas 
maastikus ja merevaates oskan 
ja tahan üles leida ja ära tunda 
midagi mulle ainuomast. Leian 
üles hetke kordumatu ilu.

See on osasaamine kõige 
suurema kunstniku loomingust.

Rein Mägar 

Kindral Laidoneri 
näitus vallamajas
Kaitseliidu muuseumi ja Viimsi vallavalitsuse 
ning Eesti Kultuurkapitali toetusel valminud 
näitusel on üle 30 erinevas suuruses digitaalselt 
töödeldud foto. 

Vanimad fotod on Eesti Vabadussõja ajast. Suur osa näi-
tusest kajastab Laidoneri välispoliitilist tegevust alates 
Briti laevastikukoondise kutsumisest Tallinna alla 13. det-
sembril 1918. Laidoner kuulus Eesti delegatsiooni koos-
seisu Rahvasteliidu täiskogu istungjärkudel 1922–1929 
ja 1932–1934 peetud Rahvasteliidu desarmeerimiskonve-
rentsil. 

Laidoneri kontaktid Poolaga algasid aga juba enne 
Esimest maailmasõda. Aastatel 1923–1940 rajasid Maria 
ja Johan Laidoner esindusliku talu-mõisa Viimsis. Nende 
perekonnalugu mängis alles hiljuti Viimsi Sõjamuuseumis 
suure menuga Viimsi Kooliteater (2004, 2009), millest 
näeme samuti pilti. Enamus fotosid ei ole varem näitustel 
eksponeeritud, näiteks 1930. aastate fotod Kaitseliidu ja 
Poola Küttide Liidu sidemetest.

Tanel Lään

Kõik on uus septembri-
kuus... Kuid õnneks on 
midagi ka kodust ja tutta-
vat. Nimelt juba 12 aastat 
on septembris Viimsi 
Huvikeskuse lauluklassis 
pillid läikima löödud ja 
mänguvalmis. Ita-Riina 
muusikastuudios algab 
uus hooaeg tormiliselt – 
kõik rühmad on puupüsti 
täis ja ootajate nimekirigi 
olemas. 

Mul on hea meel, et nii paljud 
vanemad on otsustanud oma 
lapsele anda võimaluse areneda 
muusika kaudu. Selle abil ava-
neb väike laps nagu lilleõis ja 
õpib end paremini väljendama. 
Tema esmane ülesanne on maa-
ilma tundmaõppimine ja seal 
hakkama saamine, abistamas 
kõige kallimad – ema ja isa. 

Kuid ka muusikal on suur 
roll. Tundides õpitaksegi läbi 
rütmide, liikumiste ja muusi-
ka elementaarseid igapäeva-
tegevusi läbi viima. Arenevad 
lapse keskendusmisvõime ja 
koordinatsioon, laps õpib kuu-
lama ja kindlasti ka rahunema 
tuttavate muusikahelide või 
laulude saatel. 

Muusikastuudio eesmärk 
on, et laps saaks ennast väl-
jendada vabalt ja loovalt nii 
liikumises kui ka rütmipillidel 
mängides, haarata kogu tema 
olemus muusikalisse tegevusse, 

12 rõõmsat lauluaastat

et ta kuuleks ja tunnetaks igas 
hetkes rütmi ja selle taga muusi-
kat. Kui ta õpib ennast muusikas 
tunnetama, siis käib ka laulude 
omandamine mängeldes. 

Väga tähtsal kohal on natu-
raalsete pillide kasutamine ja 
lastega koos musitseerimine. 
Oluline on, et ka õpetaja saaks 
olla vahetevahel lapse rollis ja 
kogeda sama, mida laps tunnis. 
Siis ei jää õpetaja seisma, vaid 
liigub ja areneb nagu lapski ta 
tunnis. 

Mul on olnud suur au ja 
õnn koos paljude vahvate õpe-
tajatega olla „laps” Eesti pa-
rimate käe all, kelleks on Ave 
Kumpas ja Monika Pullerits 
ning suurepärastel kursustel 
tõelised maailma nimed, nagu 
Wolfgang Hartmann, Yoko Ya-
gihara, James Harding, Ciro 
Paduano, Doug Goodkin jt. 

Muusikastuudiol on sel 
sügisel ka suur rõõm tutvusta-
da meie uut õpetajat, kellega 
koos hakkame tööle 5–7aas-

taste rühmades. Mari-Liis Ra-
humets on paljude Viimsi laste 
lemmik. Lisaks sellele, et ta on 
väga sõbralik ja professionaal-
ne õpetaja, on ta ka andekas 
lastelaulude ja laulusõnade kir-
jutaja. Eelseisval hooajal on nii 
mõnigi tema armas laul meie 
stuudio repertuaaris. 

Soovin meile kõigile mõnu-
sat lauluaastat ning olen veendu-
nud, et muusika teeb inimeses 
kõik paremaks ja helgemaks.

Ita-Riina Pedanik

Lauluõpetajad Mari-Liis Rahumets ja Ita-Riina Pedanik. Foto Heidi Kirsimäe
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Uus! Fotonäitus 
“Peeter Tooming: siin ma olen”
Avatud K–L k 11–18. Sissepääs 
tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust,
näitused kalapüügivahenditest, 
hülgeküttimisest jpm
Uus! Näitus – Puhkusepakett 
minevikku 
avatud 31. oktoobrini
Näitus “Kirovist Kuulini“
Näitus “STOPP! Piiritsoon“ 
avatud 31. oktoobrini
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee 
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Vabaõhumuuseumi keldris 
näitus piirituseveost “Spirdi-
vedajad ja smuugeldajad!“
Muuseumi taluhooned ja 
käsitööpood 
Külastamiseks avatud 
E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg igal laupäeval 
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Müügisoovidest teatada 
helen@rannarahvamuuseum.ee 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde 
näitus
Viimsi Päevakeskuses 
(E–N, k 12–16)
Viimsi Kunstikool 35
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus (N,P)
Viimsi Kunstikooli õpilase 
Oskar Soopi personaalnäitus
Viimsi Huvikeskuses

Kuni 20. september
Raamatunäitus “Kus on meie 
juured?“
Raamatunäitus “Mine metsa!“
Kuni 30. september
Raamatunäitus “2013. a eesti 
lastekirjanduse raamatujuube-
lid 10–15“
Lastele “Tere, kool!“
Raamatunäitus “Täiendame 
talvevarusid“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. september
Raamatunäitus “Sügis aias ja 
metsas“
Prangli Raamatukogus

13. september k 19
Tsirkuse Tuur “Magic Circus“
Korraldaja Leifi Rahvusvahelise 
Meelelahutuse OÜ
Viimsi Kaubanduskeskuse 
parklas

14. september k 11–14
Viimsi turvalisusepäev ja kooli 
infolaat
Viimsi Kooli territooriumil

14.–15. september k 13, k 16
Tsirkuse Tuur “Magic Circus“

Korraldaja Leifi Rahvusvahelise 
Meelelahutuse OÜ
Viimsi Kaubanduskeskuse 
parklas

15. september – 15. oktoober
Fotokonkurss “Hetked raama-
tuga“
Korraldaja Viimsi Raamatukogu

15. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

15. september k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

16.–30. september
Raamatunäitus “Täiendame 
talvevarusid“
Viimsi Raamatukogus

19. september k 17
Suvise võistulugemise pidulik 
lõpetamine
Viimsi Raamatukogus

19. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21.–30. september
Raamatunäitus “Õun aias ja 
köögis“
Viimsi Raamatukogus

21. september k 10–16
Viimsi Sügiskross
(noorte maastikuratta-
võistlused)
Korraldaja MTÜ Spordiklubi CFC
Haabneeme terviserajal

21. september k 11–12
Loeng “Millest alustada sugu-
võsa uurimist?“
Lektor Jaan Tagaväli
Viimsi Raamatukogus

21. september k 11–14
Moekunsti ja korduvkasutuse 
seminar
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

22. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

23. september k 19
Teatrietendus “Õhtust Leon“ 
(Jean Cosmos)
Von Glehni Teater
Margus Prangel ja Eduard 
Salmistu
Viimsi Huvikeskuses

24. september k 18
Raamatuesitlus “Mahekos-
meetika – pärimus ja teadus” 
Mahekosmeetika õpituba, 
Ene Lill
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee 
5308 1188
Harmoonikumis

25. september k 18
Juustu valmistamise õpituba
Ene Lill
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
5308 1188
Harmoonikumis

26. september k 14–17
Kindral Johan Laidoneri XIV 
Olüpiateatejooks
Korraldaja Eesti Spordiselts 
Kalev ja Kindral Johan 
Laidoneri Selts
Viimsi mõisa pargis

26. september k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

27. september k 13
Sügishooaja avamine
Huviringidesse registreerimine
Tervituskontsert ansamblilt 
“Miraaž”
Suveuudised kohvitassi taga
Viimsi Päevakeskuses

27. september k 19–21
Teadlaste Öö Viimsi Koolis
Eelreg. kuni 20. september
Viimsi Koolis

28. september k 10–16
Ubinapäev
Suur turupäev, õunamahla 
tegemine
EMV õuna grillimises
Viimsi Vabaõhumuuseumis
 

28. september k 11
Tauno Kangro skulptuuri 
“Põhjakonn” avamine
Korraldaja MTÜ Lubja Külaselts
Haabneeme terviserajal, 
seiklusraja alguses

28. september k 11–15
Merelhukkunute mälestus-
rännak
Tallinnast m/s Estonia mäles-
tusmärgi juurest Viimsi Jaakobi 
kirikusse

28. september k 12–15
Tervisepäev
Erinevad loengud, kehanäitude 
mõõtmised
Korraldaja MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus
Viimsi Päevakeskuses

29. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. september k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

1.–31. oktoober
Raamatunäitus “Lugejate 
lemmikraamatud”
Prangli Raamatukogus

1.–13. oktoober
Raamatunäitus “Helvi Jürisson 
85”
Viimsi Raamatukogus

1.–19. oktoober
Raamatunäitus “Tunne oma 
sõpra”
Viimsi Raamatukogus

1. oktoober k 18
Näomassaaži õpituba
Ene Lill
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee 
5308 1188
Harmoonikumis

2. oktoober k 18
Leiva küpsetamise õpituba
Ene Lill
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee 
5308 1188
Harmoonikumis

13. september – 6. oktoober 

Viimsi valla kultuurikalender
3. oktoober k 18
Õpetajate päev
Tallinna Lauluväljaku 
klaassaalis

3. oktoober k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

4. oktoober 
Lastele “Minu lemmik”
 – loomakaitse päev
Viimsi Raamatukogus

5. oktoober
Koos teeme kõike – 
orienteerumismäng
Korraldaja MLA Viimsi Laste-
aiad
Haabneeme ja Viimsi alevikus

5.–6. oktoober
Viimsi valla Malefestival
Korraldaja MTÜ Viimsi 
Maleselts Apones
Viimsi Kooli Karulaugu õppe-
hoones

6. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. oktoober k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

6. oktoober k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Randvere Peetri kirikus

6. oktoober k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

6. oktoober k 18
Kogupereetendus “Hamelini 
vilepillimees”
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator
Tel 602 8866 

e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

l Egle ja Priit Keldril sündis 26. mail poeg Ruben
l Mari ja Martin Masingul sündis 16. juulil tütar Nora Mia
l Liudmila Kireeval ja Sergei Gadalovil sündis 29. juulil poeg 
Andres
l Helen ja Margus Saarel sündis 4. augustil poeg Karl
l Riin ja Aimar Roosalul sündis 6. augustil tütar Annilee
l Perit ja Kaarle Juhani Soininenil sündis 9. augustil tütar 
Suvi Johanna
l Keit Reintamil ja Alo Saksal sündis 9. augustil tütar Lili Liisa
l Kerli Kaasikul ja Tanel Olekul sündis 10. augustil tütar Sienna 
l Anneli Heinal ja Roland Luikel sündis 11. augustil tütar 
Elisabeth
l Jekaterina ja Aleksandr Belovolovil sündis 11. augustil 
poeg Mark
l Katrin Meikaril ja Gert Irol sündis 25. augustil tütar Grethel
l Siret-Kai ja Andrus Lauril sündis 29. augustil poeg Jesse
l Ülle ja Riho Tammikul sündis 29. augustil tütar Roosi 
Adeele
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Palju õnne!

VIIMSI VALLAS EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Draamakursus inglise keele 
huvilistele
Helen Doron English Viimsi Huvikool alustab uue põne-
va kursusega English Through Drama, kuhu on oodatud 
6–12aastased lapsed. 

 English Through Drama põhineb briti pantomiimi tradit-
sioonil. See on värvikas, lõbus ning naljakas õppeviis, kuidas 
õppida suulist inglise keelt. 

Iga grupp koosneb 6–10 õpilasest. Iganädalased õppetun-
nid on 60 minutit täis laule, liikumismänge jm. 

Õppematerjalid sisaldavad 4 CDd koduseks kuulamiseks ja 
4 jutu/tegevuste raamatut koos kleepsudega. Kursus arendab 
laste sõnavara ja suhtlemisoskust ning -julgust, töötamist gru-
pis, eneseväljendust ja näitlemisannet.  

Ajakava ja lisainfo www.helendoron.ee. Eelregistreerimine 
viimsi@helendoron.ee või 5301 2360. Kursuse juhendaja on 
Veronika Kolessova.

HDE Viimsi Huvikool
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Viimsi SPA spordiklubi on 
viimase aastaga mär-
gatavalt arenenud ning 
laienenud, pakkudes 
kohalikule elanikkonnale 
veelgi mitmekülgsemaid 
ja kaasaegsemaid sporti-
misvõimalusi. 

Jõusaal on muutunud tundu-
vamalt avaramaks ning varus-
tatud uute tipptasemel kardio-
seadmetega. Valmis on saanud 
uus spinningusaal Myride+ vir-
tuaaltreeningsüsteemiga. Rüh-
matreeningute fännidele pakub 
uusi väljakutseid juba maailmas 
ülipopulaarne TRX treening.

Uus laienenud jõusaal
Spordiklubi jõusaal on kokku 
laienenud 200 m2 võrra ning 
valminud on uus eksklusiivse 
interjööriga kardiotreeningala, 
mis on sisustatud professionaa-
lsete Itaalia päritolu Techno-
gym seadmetega. Viimsi SPA 
spordiklubi on esimene klubi 
Eestis, kus Technogym kardio-
seadmed on varustatud tippta-
semel visioweb multimeedia- ja 
meelelahutuskeskusega. Mee-
leoluka treeningu tagamiseks 
on kõik jooksulindid, ellipsid 
ning rattad varustatud ekraani-

dega, mis pakuvad võimalust 
vaadata telekat, kuulata raadiot, 
mängida mänge ja surfata vee-
bis. Lisaks saab Mywellness 
Cloud rakenduse kaudu salves-
tada oma treeninguid, vaadata 
aktiivsuse kohta otse seadme 
pealt kokkuvõtteid, teha isik-
likke veebijärjehoidjaid, logida 
sisse Facebooki kontole ning 
hallata muid eluviisi ja liiku-
mist puudutavaid andmeid läbi 
MyWellness.com lehekülje. 

Avaramaks on muutunud 
vabade raskuste treeningtsoon 
ning kogu saal on nüüd varus-
tatud uue konditsioneerisüs-
teemiga. Venitus- ning funkt-
sionaalse treeningu ruumi on 
lisandunud spetsiaalne TRX 
ala. Plokkseadmetest pakume 
uusi tõhusaid masinaid kereli-
haste treeninguks. 

Jõusaalis on avatud ka uus 
diagnostikakabinet, kus saab 
teha kehakoostise analüüsi või 

privaatselt kohtuda personaalt-
reeneriga.

Myride+ siseratta-
treening
Igavad siserattatreeningud on 
nüüdseks ajalugu! Valminud on 
uus spinningusaal koos Myri-
de+ treeningsüsteemi ja uhiuute 
Tomahawk ratastega. Innovaa-
tiline Myride+ toob kindlasti 
palju põnevust ja uudsust spin-
ningutundi. Myride+ on justkui 

sportkinosaal, kus on võimalik 
treenida koos Tour de France’il 
või näiteks avastada metsikut 
California loodust.

TRX rühmatreening
Uuel hooajal pakub spordiklubi 
rühmatreeningute fännidele üle 
60 erineva treeningu nädalas 
kolmes saalis ja basseinis. Uu-
disena tasuks kindlasti proovida 
TRX rühmatreeningut. Tund 
viiakse läbi spetsiaalsete TRX-
rihmadega, mis on uus trendikas 
treeningvahend ning juba võit-
nud suure populaarsuse kogu 
maailmas. TRXiga on võima-
lik treenida kõiki lihasgruppe, 
kasutades selleks oma keha 
raskust. Harjutused arendavad 
jõudu, vastupidavust, tasakaalu, 
funktsionaalset tugevust, koor-
dinatsiooni – kõike samaaegselt. 
Seega on võimalik saada väikse-
ma ajakuluga tõhusam treening.

Kehakoostise analüüs
Avatud on uus diagnostikaka-
binet, kus saab mõõta spetsiaa-
lse Jawon ioi 353 aparaadiga 
kehakoostist või privaatsemalt 
kohtuda personaaltreeneriga.

Kehaanalüsaator Jawon ioi 
353 võimaldab saada kogu baas-
info (kaal, pikkus jne), lõpeta-

des spetsiifilisemate näitajate-
ga (lihasmass, rasvaprotsent, bio-
loogiline vanus jne) Tulemu-
sed on 99% täpsusega ning 
soovituslikud näitajad on koos-
kõlastatud WHOga (Maailma 
Terviseorganisatsiooniga). Li-
saks eelnevale infole kuvab 
Jawon põhiainevahetuse ning 
päevase soovitusliku kaloraaži. 

Testi tulemusena saab tea-
da keha bioloogilise vanuse, 
rasvaprotsendi ning rasvade 
jaotumise erinevatel kehaosa-
del, rasvavaba kaalu, põhiai-
nevahetuse ning päevase soo-
vitusliku kaloraaži  ja juhised 
kaalu muutusteks.

Kui kaalu, rasvaprotsendi, 
pikkuse ning lihaste osakaal ei 
ole kehas vastavalt soovituste 
järgi tasakaalus, pakub Jawon 
välja kaalu muutuste juhise. 
Välja on toodud soovituslik 
muutus päevases toidu kalo-
raažis ning samuti ka vajalik 
energiakulu suurendamine lii-
kumise arvelt. Jawon ioi 353 
võimaldab saada ülevaate oma 
kehakoostise näitajatest, mis 
annab edaspidisteks treenin-
guteks ning toitumiseks teavet 
ning positiivse impulsi. 

Spordime südamest!
Viimsi SPA spordiklubi

Viimsi SPA spordiklubi alustab uut hooaega

Viimsi SPA spordiklubis on uued innovaatilised tipptasemel seadmed. 
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Spordiüritustest tulekul
26. september XIV Kindral Johan Laidoneri Olümpiateate-
jooks / Viimsi Mõisa pargis / Korraldaja: Eesti Spordiselts Ka-
lev
5.–6. oktoober Viimsi Malefestival / Viimsi Kooli Karulaugu 
õppehoones / Korraldaja: Viimsi Maleselts Apones

Jaak Kuul võitis Saksa-
maal ajalooliste vormeli-
te karikavõistluse.

Eesti hümn “Mu isamaa, mu 
õnn ja rõõm” kõlas 1. sep-
tembril Saksamaal Klettwitzis 
Lausitzringi Eurospeedway 
ringrajal, kuulutades Eesti au-
tosportlase Jaak Kuuli võitu.

Viimsilane Jaak Kuul või-
tis 1. septembril Klettwitzis 
ADAC HAIGO vormelite 
2013. a karikavõistluse. Eesti 
hümni kuuldi sellel võistlusel 

kahel korral. Põhjuseks Eesti 
võidusõitja Jaak Kuuli kahe-
kordne võit ADAC HAIGO 
ajalooliste vormelite karika-
võistlusel. Võistlusautol Esto-
nia 21 võitis Jaak Kuul kahel 
päeval, laupäeval ja pühapäe-
val, esikoha ning saavutas 
sellega 2013. a ADAC HAI-
GO  ajalooliste vormelit kari-
kavõistluste kaheksaetapilise 
sarja üldvõitja tiitli. 

Esmakordselt selle sarja 
üheksa aasta pikkuses ajaloos 
läks üldvõit saksa autosport-

Rein Ottosoni Purjespor-
dikooli 2016. aasta OM 
kandidaatide esimene 
aasta nelja-aastasest 
olümpiatsüklist on olnud 
väga edukas. 

Karl-Martin Rammo Laser 
Standart klassis alustas 16. 
jaanuaril 2013 Miamis, kus ta 
saavutas MK etapil II koha ja 
esikoha Fort-Lauderdalis. Kar-
Martin Rammo lõpetas juunis 
edukalt Tallinna Ülikooli ja saa-
vutas MK etapil Kielis saja jahi 

Võit vormelirajalt

Jaak Kuul võidukarikaga. 
Foto: MotorPhoto.de

laste käest ära välismaale. Jaak 
Kuul tunnistati ADAC HAI-
GO ajaloolise vormelite see-
ria 2013. a kõige edukamaks 
sportlaseks. 

Põline viimsilane Jaak 
Kuul on osalenud 2005. aas-
tast saadik Saksamaal korral-
datavas võistlussarjas HAIGO. 
Seal võistleb ta oma võidusõi-
duautoga Estonia 21 Historic-
klassis koos teiste ajalooliste 
vormelitega, mis on ehitatud 
20 või rohkem aastat tagasi.   

VT

Viimsi tipp-purjetajate tegemistest
seas 5. koha. Juulis pidas Karl-
Martin pulmi Stiina-Sandraga ja 
on nüüd õnnelikult abielus. 

Pärast pulmi jätkas noor-
mees ettevalmistust hooaja 
teiseks tähtsaks võistluseks 
– EMiks Iirimaal. Septembri 
alguses Iirimaal peetud EMil 
õnnestus Karl-Martinil saavu-
tada kõrge 128 paadi hulgast 
seitsmes koht. Karl-Martin 
Rammo asetseb jooksvas maa-
ilma edetabelis 7. kohal. Tema 
kõige tähtsam võistlus on täna-
vu novembris Omaanis toimuv 

MM. Ettevalmistus selleks jät-
kub Hispaanias, Prantsusmaal 
ja ka loomulikut kodus Eestis. 

Teine edukas Viimsi purje-
taja Lauri Väinsalu Finn klassis 
alustas samuti ettevalmistust 
jaanuaris Miamis, kus ta saa-
vutas MK etapil kõrge 4. koha. 
Edasi jätkus ettevalmistus His-
paanias, Prantsusmaal, Hol-
landis ja kodus Eestis. Hooaja 
kahel tähtsamal võistlusel EMil 
Saksamaal ja MMil Tallinnas 
suutis Lauri saavutada oma pa-
rimad tulemused: EMi 18. koht 

118 jahi hulgast ja MMilt Tal-
linnas 17. koht 86 jahi hulgast. 
Maailma jooksvas edetabelis 
asetseb Lauri samuti 7. kohal. 
Lauri ettevalmistus 2013. aastal 
olümpiamängude suunas jät-
kub Itaalias ja kodumaa pinnal.

Mõlemad R.O.P.K. sport-
lased on oma tulemustega kõr-
gemale tasemele tõusnud, mis 
tähendab, et ettevamistus on kul-
genud õigesti. Mõlemad sportla-
sed on maailmas 7. kohal. Pole 
paha! Siit on hea edasi minna. 

Rein Ottoson
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ERAKUULUTUSED

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodipesu. Lisaks hea 
hinnaga uued naiste- 

ja lasteriided, jalatsid, 
ehted – USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

l Kogemustega koristaja otsib tööd majas/korte-

ris. Tel 5331 4587.

l Aiahooldustööd, istutusalade kujundamine, raja-

mine ja taimede istutamine. Tel 514 0524, e-mail 

landart@live.com, http://landart.edicypages.com.

l Soovime üürida tuba, kõrvalhoonet või tühjalt 

seisvat suvilat asjade ladustamiseks. Võib olla 

remontivajav. Minimaalne suurus 15-20 m2. 

Tel 514 9154.

l Hea talupidaja ja aednik! Haabneemes, Kaluri 

tee 5 saate müüa oma kaupa igal laupäeval kell 

10-15. Info ja registreerimine tel 5855 9332,

info@viimsiturg.ee.

l Müüa puhast hobusesõnnikut 40 l kott 2,5 €. 

Alates 10 kotist transport tasuta. Tel 507 1497 .

l Kui oma elus viga näed laita, siis tule – ma 

aitan! www.elumuster.ee.

l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja 

tee 2. Kinnistu suurus 40 m2, garaaž ca 18 m2, 

sihtotstarve elamumaa. Hind 5000 €. Tel 505 

8794; e-post martin@baltreal.ee.

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest 

Rohuneemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu. 

Tel 5593 5863.

l Müüa soodsalt kuivad ja toored küttepuud, 

küttepinnud ning kütteklotsid. Tel 5346 6680, 

info@hirvlisaeveski.ee.

l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva, 

killustiku ja multiliftauto teenused, vee- ja kanali-

satsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.

l Pakun koristusteenust. Tel 5459 3711.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-

de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 

seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 

Soodsad hinnad.  Tel 522 0321, info@arbormen.ee, 

www.arbormen.ee.

l Oleme uuesti avatud! Pakume hea hinnaga 

arvutite remonti ja hooldust. Arvutipank OÜ, Viim-

si, Kaluri tee 5, II korrus. Tel 609 6166, 507 4222, 

e-mail info@arvutipank.ee; www.arvutipank.ee.

l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrol-

li kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koos-

tamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 516 5035.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 

jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud,  kuid 

teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-

konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 

uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 

teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblus-

töid. Töö kiire ja korralik. Helistage telefonil 5625 

1195 (k 9-19) , Tiiu. 

l Korralik pere (1 laps) üürib omanikult 2-3toalise 

korteri Viimsis. Võib olla möbleerimata. Hind kuni 

250 €. Tel 5624 9606, janne086@hot.ee.

l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus, 

puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, 

tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste 

ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825, 

evaron@hot.ee, www.evaron.ee.

l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 

Saunade ehitus. Tel 511 0992.

l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuu-

klots 5-25 cm 1,7 €, kaseklots 5-25 cm 2 €, lepp 

30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm 

2,7 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 50 kotist on trans-

port Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine 5198 

9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 

ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, 

kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lille-

peenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldu-

sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 

hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Sooduspak-

kumine suve lõpuni 80 €. Tel 525 2632, 

mullavedu@hot.ee.

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 

liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-

kut ja täitepinnast. Tel 509 2936. 

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimi-

ne. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. Tel 5196 

9314, www.fassaadimeister.ee.

l Suveks rannavormi! Olimpi tippkvaliteetseid 

rasvapõletajaid, massilisajaid, proteiine ja muid 

profitooteid saate nüüd osta mugavalt ja soodsalt 

Olimpi e-poest www.olimp.ee.

l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-

kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastami-

ne kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.

l Akende pesu, vihmaveerennide puhastus, 

ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu, 

põrandate vahatamine ja õlitamine. Tel 5638 

8994, www.puhastused-kpe.com.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 

24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist 

www.ennustus.ee.

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning 

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, 

lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine. 

Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 

hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 

Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan 

ka sundventilatsiooni puhastust. Tel 552 6281, 

margus@korvent.ee.

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, lahtiselt 

ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning saepuru 

kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega). Tel 501 8594.

l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja ära-

vedu Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki 

metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid 

olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suure-

mate koguste eest võimalik tasu kokkuleppel! 

Tel 5833 3586.

TOORMAHLA 
PRESSIMINE 
Rohuneemes.  

Tel 55 935 863

AVAtUd 
õMblUSSAlong

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Kallid kliendid, olete oodatud uuenduse läbinud 
ilusalongi Kaluri tee 3, tel 607 0119.

Septembris avamise puhul juuksuri,kosmeetiku 
ja ripsmetehniku teenused -15%

Meeldivate kohtumisteni!

Korralik 
tõlketeenus 
mõistliku 
hinnaga. 
Vaata lähemalt 

MP tõlked 
www.merilink.eu/

index.html

Sõidame 
St. Peterburgi!

Tursitina, töö- või 
kaubareis.

Kogenud juht ja kiire 
piiriületus.

Istekohti juht + 6 inimest.
Soovi korral inglise keele 
giid/tõlk otse Peterburis!

Mobiil: 5306 8004.
info@visitpeter.com
www.visitpeter.com

OÜ Holgersson otsib 
oma kollektiivi koristajaid. 
Pakkuda on töökohti büroopindadele, 
ilusalongidesse ja restorani. Tööajad 
nii hommikuti kui ka õhtuti, sobib hästi 
ka õppivale noorele.
Tel: 5333 3314

Tähelepanu suvisest võistu-
lugemisest osavõtjad!

Pidulik 
Suvelugemise võistluse 2013 lõpetamine 

toimub 

seminariruumis 
19.septembril 2013 

kell 17.00.

Ootame kõiki osavõtjaid!

Ujumisklubi/Ujumiskool Spa Viimsi Tervis 
ootab uusi ja varasemaid ujumishuvilisi õppima 
ja harjutama!
ESMASPÄEV  k 14.00–15.00 2 a kursus
                       k 14.30–16.00 klubi edasijõudnud
                       k 16.00–17.00 väike vann, uus kursus, 5–6 a

TEISIPÄEV  k 14.00–15.00 vanemad harrastajad
                k 15.00–16.30 3 a kursus
                       k 16.30–17.30 2 a kursus

KOLMAPÄEV   k 14.00–15.00 vanemad harrastajad    
                        k 15.00–16.00 edasijõudnud    
                        k 16.00–17.00 väike vann, uus kursus, 5–6 a

NELJAPÄEV     k 14.00–15.30 2–3 a kursus                
                        k 15.30–16.30 väike vann, uus kursus, 5–6 a            
                        k 16.30–17.30 6. rada/väike vann, uus kursus

REEDE            k 14.00–16.30 5-6 rada, vanemad harrastajad

Treener Ene Kivet (II kutsetase)
LAUPÄEV            k 9.00–10.00 väike vann/6. rada, uus kursus
              k 10.00–11.00 väike vann/6. rada, uus kursus
              k 11.00–12.00 väike vann/6. rada, uus kursus või edasijõudnud
              k 12.00–13.00 väike vann/6. rada uus kursus või edasijõudnud

Treener Krista Aller-Lönnqvist
PÜHAPÄEV k 9.00–10.00 väike vann/6. rada, uus kursus 
              k 10.00–11.00 väike vann/6. rada, uus kursus 
              k 11.00–12.00 väike vann/6. rada, uus kursus või edasijõudnud
              k 12.00–13.00 väike vann/6. rada, uus kursus või edasijõudnud

Registreerimine (ka treener Ene) rühmadesse treener Krista telefonil +372 5559 4702

Treener Maie Murašev (IV kutsetase)
ESMASPÄEV     k 14.45– 15.30 (saal) 5. rada k 15.30-16.30
TEISIPÄEV         k 15.00–17.30 4.-5.rada,
KOLMAPÄEV     k 14.45–15.30 (saal) 5. rada k 15.30-16.30
NELJAPÄEV     k 15.00–17.30 4.-5. rada

Treener Enn Lepik (IV kutsetase)
ESMASPÄEV     k 15.00 -18.00 veetreening    
KOLMAPÄEV     kl.15.00-18.00 veetreening    
REEDE              kl.15.00-18.00 veetreening    

Lisainfo tel 516 1629. Vaadake ka meie tegemisi ja uudiseid Viimsi SPA kodulehel /
spordiklubi>ujumisklubi ja Facebookis ujumisklubi Spa Viimsi Tervis
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Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
täiendav info: www.fertilitas.ee

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool
terviseaudit

KODUKORISTUS 
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS 
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Saabus uut kaupa, ka jalatseid.

LASTE KUNSTIKLUBI
Lapsed 1,8–3a T 10–10.40
Lapsed 4–7a R 10.00–11.00
Lapsed 7–10a E 17.30–19.00
Meriväljal, koduses stuudios.
Info: geitrud@gmail.com
tel 513 5384

Viimsi KeelteKoolis 
on algamas kursused:

inglise, soome, rootsi, vene, hispaania 
ja itaalia keel.

tule õppima!
www.viimsikeeltekool.ee       

info tel 506 6976

TERVISEPÄEV
Viimsi Päevakeskuse ruumides

28. septembril kell 12.00
KAVAS:

12.00 – Eesti Punase Risti tegevusest – 
Ellen Sternof

12.50 – Algavad kehanäitude mõõtmised
13.00 -  Süda – ohud vanemas eas – 

kirurg Rein Rebane
13.45 – Kehanäitude mõõtmised 

jätkuvad
14.00 – Tervislikust toitumisest Ene Lill

14.30 – Võimlemispaus
Kehanäitude mõõtmised jätkuvad

14.45 -  Kohtumine valla sotsiaaldemo-
kraatidega

Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus!

VIIMSI HARRASTUSTEATRI 
KOGUPERETRUPP OOTAB 

UUSI LIIKMEID
17. septembril algusega kell 18:30 kutsu-
me Sind osalema meie trupiga liitumise 
katsetel.

Selleks palun valmista ette üks laul (a’capella 
või saatega CD-lt või klaveril). 

Samuti tuleb Sul esitada katkend vabalt va-
litud proosapalast (maksimaalselt 250 sõna.)

Palume Sul end ka 4–5 lausega tutvustada.
Katsetel osalema ootame igas vanuses 

noormehi ja neide, mehi ja naisi. 
Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine 

aadressil kalle@huvikeskus.ee 
hiljemalt 15-ndaks septembriks 2013.
Rohkem infot meie kohta loe meie FB le-

helt www.facebook.com/ViimsiHarrastusteater
Katsete kohta annab infot meie projekti-ja 

muusikajuht Kalle Erm: 505 9043

Viimsi HARRAstUsteAtRi
täiskasvanute näitetrupp “Komos” kaa-
sab uude muusikali näitekunstihvilisi 
ja lauluvõimelisi mehi vanuses 18 –... 
aastat!

Proovidega alustame oktoobris Viimsi 
huvikeskuses (Nelgi tee 1). Prooviae-
gadeks on kolmapäeva õhtud ja püha-
päeva pärastlõunad.

Huvilistel palume võtta ühendust!

Kalle erm
Viimsi Harrastusteater

projekti- ja muusikajuht
505 9043

kalleerm@gmail.com



20 13. september 2013

Soovid saada autole karterikaitset, 
haagisekonksu või kaitserauda? Va-
jadusel paigaldame sõidukile ka vint-
si ja lumesaha. Meilt saad oma sõi-
duvahendile vajaliku täienduse. Küsi 
ja leiame sobiva lahenduse. 

OÜ KONESKO AUTOTARVIK
Aiandi tee 21, 74001 Viimsi

telefon: +372 513 7070, +372 504 5350
e-mail: info@koneskoauto.ee, 

www.koneskoauto.ee 


