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Ööpäev täis
põnevaid
sündmusi!
Viimsi Huvikeskus kutsub 26. oktoobril
külastama lisaks oma majale ka Prangli
Rahvamaja ja Viimsi Päevakeskust.

Keskpäeval esinevad klounipoisid.

Vallas käis valimas 8604 inimest. Pildil on valimisjaoskond nr 1, mis asus Nelgi tee 1. Foto Aime Estna

Valimistest Viimsi vallas

Koalitsioonilepingu
allkirjastasid Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik
Erakond ja Keskerakond

Valimistulemused on
selgunud, koalitsioonileping alla kirjutatud.

Viimsi vallas oli kohalikeks
valimisteks moodustatud
neli valimisjaoskonda, kus
sai hääletada eelvalimistel
14.-16. oktoobrini ja valimiste päeval, 20. oktoobril.
Valimisnimekirja oli kantud 13 058 nime. Kokku
käis valimas 8604 inimest,
s.o 65,89% valla hääleõiguslikest elanikest.
Erakonnad ja valimisliidud kogusid hääli järgmiselt: Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit sai 2292
häält, Reformierakond 2153
häält. Valimisliit Parteivaba
Viimsi kogus 1148 häält,
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 1113 häält ning Eesti
Keskerakond 868 häält.
Valimisliit Rannarahvas sai
kokku 659 häält ja Üle-ees-

Esmaspäeval kl 10 alustasid hääletussedelite ülelugemist
valimiskomisjoni liikmed Terje Sander ja Katrin Jalast
ning (keskel) komisjoni esimees Kristi Tomingas. Nende
tegevust jälgis vaatleja Raivo Tammus.

tiline Valimisliit 24 häält.
Kandidaadid järjestusid isikuti järgmiselt: Reformierakonna esinumber,
Riigikogu liige Kaja Kallas sai kokku rekordiliselt
691 häält. IRLi liige Mari-Ann Kelam kogus 535
häält ja riigikogulane ning
Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Urve
Palo sai 337 häält.

21 kohta uues vallavolikogus jagunevad järgmiselt: IRLile ja Reformierakonnale kuulub volikogus
kummalegi kuus kohta,
sotsiaaldemokraadid ja Valimisliidu Parteivaba Viimsi esindajad saavad kumbki
kolm kohta, Keskerakond
võtab kaks kohta ja Valimisliit Rannarahvas saab
ühe koha.

Teisipäeval, 22. oktoobril
allkirjastasid Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik
Erakond ja Keskerakond
koalitsioonilepingu ühistegevuseks Viimsi vallavolikogus ning Viimsi vallavalitsuse moodustamiseks
järgmiseks neljaks aastaks.
Koalitsioonipartnerid
on kokku leppinud Viimsi valla elu edendamiseks
vajalikes ülesannetes ja
põhimõtetes ning kohustuvad neid koostöös ellu
viima. Reformierakonna
Viimsi piirkonna esimehe
Märt Vooglaiu sõnul on
koalitsiooni üks põhilisi
eesmärke valitseda Viimsi
valda üksmeeles ja võtta
oma tegevuse peaeesmär-

giks kodukoha valitsemiskultuuri muutmine ausaks,
läbipaistvaks ja professionaalseks.
Koalitsioonilepinguga
nähakse senisest enam tähelepanu sotsiaalteenustele, lasteaiakohtade tekkele, haridusvaldkonnale,
teehoiukvaliteedi tõstmisele, tasuta ühistranspordi
loomisele ja üldiste vallateenuste kvaliteetsemaks
muutmisele.
Uue volikogu liikmed
registreeritakse valla või
linna
valimiskomisjoni
koosolekul mitte enne kui
maakonna valimiskomisjonile kaebuste esitamise
tähtaeg kolm päeva on
möödas. Kui valimiskomisjonile kaebusi ei laeku,
kutsub valla valimiskomisjon 1. novembril kokku
uue volikogu koosseisu.
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Põnevaid tegevusi leidub ööpäeva jooksul igale vanusele. Viimsi Noortekeskus alustab oma
tegevusi juba eelmisel õhtul, kui algab NoorteÖÖ.
Hommik ja päev Viimsi Huvikeskuses kuulub lastele. Muinasjutuvõimlemise tundi on
oodatud 2-4aastased lapsed hommikvõimlemisse. Keskpäeval on kõigil lastel võimalik
osa saada vahvate klounipoiste etteastest. Päeva jooksul saavad lapsed teha põnevaid meisterdusi ja tutvuda pillidega, mida tutvustavad
Viimsi Huvikeskuse rahvamuusikud. Huvikeskusesse tuleb külla ka Viimsi Raamatukogu
ning viib lapsi rändama muistendite maailma.
Viimsi Huvikeskuse seinad saavad uue kuue
kunstinäituste näol. Võimalus on näha lasteaedade valminud 5–7aastaste kunstnike näitust
teemal “Muinasjutt“, Viimsi Kunstikool pakub
silmailu teatriteemalise näitusega ning Viimsi
Huvikeskuses tegutsev fotoklubi saab selleks
ajaks valmis Viimsi Harrastusteatri muusikalide
fotonäituse.
Õhtul ootame kõiki teatrihuvilisi Kuressaare Linnateatri etendusele “Wally kohvik“. Õhtu
lõpeb mõnusa koosviibimisega Gourmet Duo
imekauni muusika saatel.
Päeva kava leiate www.huvikeskus.ee.
Kohtumiseni!

Tule matkama!
Head sõbrad, 27. oktoobril väljub V2
haigla juurest kell 10.33 ja koguneme
Tädu bussipeatuses kella 11 paiku.
Matk toimub Randveres Märt Vooglaiu
juhtimisel tema kodusel terviserajal. Lõpuks
grillime vorstikesi ja joome piparmündi ja
melissi teed.
Korraldaja Viimsi Pensionäride Ühendus. Info tel 601 2354.
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VALLA SOTSIAAL- JA TERVISHOIAMETI VEERG

Uus töövõime toetamise
süsteem tulekul
Sotsiaalministeeriumis on ettevalmistamisel töövõimetuse reform
(Vabariigi Valitsuse poolt 6.06.2013
heaks kiidetud) ehk uue töövõime
toetamise süsteemi loomine.
Muudatuste eesmärk on aidata tervisekahjustusega inimesi töö leidmisel ja hoidmisel, suurendada nende tööhõivet ning tagada
tervikuna töövõime skeemi jätkusuutlikkus.
Muudatused puudutavad eelkõige pikaajalise tervisekahjustusega inimesi vanuses 16
eluaastat kuni vanaduspensioniiga.

Uue süsteemi põhimõtted

• tervisekahjustusega tööealist inimest tuleb
tööturul hoida, töötada on võimalik ka vähenenud töövõimega;
• inimene peab oma käitumisega terviseriske ennetama ning olema valmis osalema
meetmetes, mis aitavad tal tööle tagasi pöörduda;
• tööandjad peavad rakendama tegevusi
töökeskkonna parandamiseks ning looma võimalused tervisekahjustusega inimese töötamise soodustamiseks;
• riik peab toetama nende põhimõtete elluviimist.
Reformi lõppedes moodustub terviklik
töövõime toetamise süsteem, kus võimalikult vara abistatakse ja toetatakse tervisekahjustusega inimest töö hoidmisel või sobiva töö leidmisel ning toetatakse tööandjat.
Inimesele osutatakse vajalikke teenuseid
kompleksselt ja õigeaegselt. Süsteemi tõhusust aitab suurendada põhimõte, et eksisteerib üks motiveeritud kindlustusandja – Eesti
Töötukassa –, kes aktiveerib töövõimetoetuse saajaid, pakkudes neile tööturumeetmeid,
et nad saaksid hõivesse ja seeläbi muutuksid
süsteemi panustajateks.
Üleminekuperiood – praeguste Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt makstavate töövõimetuspensionide maksmise asemel hakkab
töötukassa maksma töövõimetoetust, üleminek
kestab 5,5 aastat. Alates 1. juulist 2015 hakkab
töötukassa hindama nende inimeste töövõimet, kellel ei ole varem püsivat töövõimetust määratud (nn esmakordsed juhtumid).
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab töötukassa
üle korduvtaotlejad, kelle püsiva töövõimetuse tähtajad SKAs lõppevad. Töövõime
hinnatakse tähtajaliselt kuni 5 aastaks.
Uut toetust rahastatakse esialgu (2017.
aastani) täies mahus riigieelarvest. Alates
2017. aastast, kui haigushüvitiste maksmine viiakse üle töötukassasse, rahastatakse
toetust osaliselt riigieelarvest ja osaliselt
sotsiaalmaksust. Tööturumeetmeteks, töö-

võime hindamiseks, abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks taotletakse
sihtgrupile vahendeid ESFist perioodiks
2014–2020.
Rehabilitatsiooni ja abivahendite korraldus seostatakse töövõimesüsteemiga. Tööealised tervisekahjustusega isikud suunatakse teenusele vajaduspõhiselt ja võimalikult
vara, et ennetada või vähendada töövõime
langust ja toetada töövõimet. Juhtumipõhise
lähenemisega tagatakse, et vajaduste hindamisel ning erinevate teenuste (tööturuteenused, sotsiaalteenused) osutamisel ei oleks
dubleerimist asutuste (lisaks töötukassale nt
SKA, kohalikud omavalitsused) vahel.
Tööinspektsioon panustab tööandjaid
ja töötajaid toetavate skeemide loomisesse,
mis toetavad töötajate, sh töövõimekaoga
töötajate tööl hoidmist. Tegevus parandab
ohutuskultuuri töökohal ja läbi selle vähendab hõivest väljalangemist.
Luuakse erakindlustusel põhinev tööõnnetuskindlustuse süsteem. Kutsehaigustega
seonduv lahendatakse reformi hilisemas etapis.

Reformi järgmised etapid

1. jaanuarist 2017 viiakse haigushüvitise
maksmine haigekassast töötukassasse. Haigushüvitise saamise perioodil võimaldatakse
osalist töötamist. Haigushüvitisi rahastatakse sotsiaalmaksust, millest 1% laekub töötukassale.
Lisaks sellele kaalutakse puude raskusastme määramise ja puuetega inimeste toetuste süsteemi muudatusi.
Reformi lõppedes moodustub terviklik
töövõime toetamise süsteem, kus võimalikult vara abistatakse ja toetatakse tervisekahjustusega inimest töö hoidmisel või sobiva töö leidmisel ning toetatakse tööandjat.
Inimesele osutatakse vajalikke teenuseid
õigeaegselt.
Allikas: sotsiaalministeerium

sotsiaal- ja tervishoiuamet

Abivahendite korraldus seotakse töövõimega.

Kommunaaluudised

Naissaar pakkus taas tasulisi sadamateenuseid. Foto Endel Lepik

Maakonnaliinist 114

Septembrist tööle hakanud
maakonnaliin hakkab ennast
vaikselt sisse töötama. Uute
või taasavatud liinide sissetöötamise aeg jääb reeglina pikale perioodile, ulatudes kuni
aastani. Tänaseks pole buss
ühtegi tühja reisi teinud ja liini
kasutajaskond kasvab, küündides hommikusel ja õhtusel
tipptunnil 20–30 reisijani.
Alates oktoobrikuust laienesid vallaliinidel kehtivad sõidusoodustused ka maakonnaliinile 114. Soodustused kehtivad vaid Viimsi valla haldusterritooriumil. Kuu alguses
esines tehnilisi probleeme ja
soodustuste aktiveerumisel tuli
ette tõrkeid. Tänaseks on kõik
tehnilised küsimused lahendatud ja soodustused toimivad
samadel alustel nagu Viimsi
vallaliinides. Vaja on isikustatud ühiskaarti ja sellele laadida
soovitud piletitoode. Oluline
on teada, et Tallinna linna haldusterritooriumil kehtivad liinil 114 maakonnas kinnitatud
piletihinnad, seal ei kehti Tallinna linna piletisüsteem ega
linna soodustused, mille osas
tihti eksitakse.
Kui ühiskaardiga esineb
probleeme, palume ühendust
võtta Harju Ühistranspordikeskusega raido@harjuytk.ee
või kommunaalametiga alar@
viimsivv.ee.

Algab teede talihoole

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 8. novembril

15. novembrist algab kommunaalvaldkonnas taas talihoolde
periood. Seetõttu paneb kommunaalamet kõigile teeäärsete
kinnistuomanike
südamele,
et teemaalt oleksid ära koristatud kivid jm takistused, mis
teehoolde tehnikat lõhkuda
võivad. Kommunaalamet käib
ka ise enne talihoolet teemaad
üle ning korjab kivid ära, kui
need sahale ette võivad jääda.
Eelnevatel aastatel on palju
muret olnud ka teemaale istutatud põõsaste, hekitaimede ja
väikeste puudega. Nimelt kevadel, kui sahkamistööd läbi ja
lumehanged sulavad, ilmuvad
lume alt välja puruks tehtud

Wrangö oli enne jaanipäeva veel kaldal, nüüd on valmis
reisijateveoks.

põõsad, sahkamisega hävitatud istikud jm taimed. Palume
juba varakult teemaalt kõiksugu takistavad või teehooldele
ette jäävad taimed eemaldada,
oksi ja hekke pügada (et need
ei lõhuks saha peegleid) ning
teemaale toodud koormad ja
ehitusmaterjal ära tõsta. Kommunaalamet tänab ette kõiki
teeäärseid kinnistuomanikke.
Teehoolde teostajad: Valla teede talihoolet teostab AS
Teede REV-2, teemeistri telefon 5301 5855 ja e-post viimsivald@trev2.ee
Riigimaanteede talihoolet
teostab OÜ Üle, telefon 5558
0240. Maanteeameti infotelefon, kuhu saab pöörduda riigiteedega seonduvates küsimustes, on 1510.
Valla erateedel teostavad
talihoolet erateede omanikud.
Teehooldaja kohta info saamiseks pöörduge eratee omaniku
või kommunaalameti poole.

Merendus ja navigatsioon

Leppneeme sadamas on sügisel alustatud kahe ehitustööga. Seoses uue reisilaeva
“Wrangö” tulekuga on töös
kaldarambi ümberehitus. Teise
suure tööna on PRIA kalandusmeetme toel alanud lainemurdja ehitus. Tööde koosseisu kuuluvad ligikaudu 100
m pikkuse muuli ning muulil
paikneva tulemärgi ehitus ja
kalakai renoveerimine. Tööde
maksumus on ligi 583 000 €,
tööde lõpptähtaeg on kavanda-

tud 2014. aasta septembrisse.
Kelnase sadamas on lõppenud õhkimistööd, kus lõhati
kaks kivi, mis paiknesid laevatee läheduses ja teatud veeseisu
puhul ohustasid laevaliiklust.
Lisaks teostati Kelnase sadama
akvatooriumi mõõdistustööd –
kokku maksid mõõdistustööd
ja kivide õhkimine 18 480 €,
millest 85% tuli väikesaarte
programmist. Valminud on Kelnase muulide tulemärgid, mis
suurendavad mereohutust ja hõlbustavad muulidest läbipääsu
sadamassesõidul. Navigatsioonimärkide valmistamine läks
maksma 48 480 eurot, sellest
85% tuli väikesaarte programmist. Kolmanda tööna käivad
Kelnase sadamas kaldarambi
ümberehitustööd, et uus Prangli reisilaev võimaldaks veokite
üleveo, töid rahastatakse riigieelarvest.
Naissaare sadam, mis on
AS Saarte Liinidele kasutada
antud, pakkus käesoleval aastal üle pikkade aastate tasulisi
sadamateenuseid. Saarte Liinid on Naissaare sadamasse
paigaldanud teise ujuvkai, loodud on elektrisüsteem, ehitusjärgus on sadama elektrijaam
(päikesepaneelid ja diiselgeneraatorid) ning renoveerimisel on sadamahoone (sauna ja
pesemisteenusega). Naissaare
sadamat külastas 2013. aasta navigatsiooniperioodil 997
väikealust, 197 laeva ja 10 018
reisijat.

Alar Mik

kommunaalameti juhataja

3

25. oktoober 2013

15 aastat kauni kodu konkurssi
Teisipäeval, 15. oktoobril lõpetati Rannarahva
Muuseumis pidulikult
tänavune valla kauni
kodu konkurss, millega
tähistati ka konkursi 15.
aastapäeva.

1997. a maikuus kuulutas president Lennart Meri välja kauni
kodu konkursi. Esimesed auhinnad jagati 1998. a ja samast
aastast alates on konkursil osalenud ka Viimsi vald. Sel puhul
oli korraldajaid ja võitjaid tulnud tervitama Eesti Kodukaunistamise Ühenduse esimees
Arvi Altmäe, kes andis edasi ka
presidendi tervitused.
Altmäe rääkis, et igal aastal kutsutakse presidendi vastuvõtule üle 80 laureaadi. 16
aastaga on konkursi eestvedajatel kujunenud hea ettekujutus sellest, mis Eestis kodukaunistamisel tehakse. Kuna
maailmas toimuvad energia
vallas suured muutused, siis
on Altmäe sõnul ka sellel konkursil arenguvõimalused, näiteks võiks lisada kategooria
energiasäästlikud või energiatõhusad kaunid kodud. Altmäe
arvas, et Viimsi vallal on võimekust areneda sel alal lausa
näidisvallaks.
Eesti Kommunaalmajanduse Ühingust olid konkursi lõpetamisele tulnud ühingu esimees
Ain Valdmann ja Ain Järve.
12 aastat tagasi loodud ühingu
üks alusepanijaid oli ka Viimsi
vald. “Koostöö on läinud ülivõrdes,” ütles Valdmann. Igal
aastal on ühing hinnanud üle
Eesti parimaid kommunaalmajanduse objekte. Tänavu tunnustati teiste seas Viimsis Lille
põiki jalgrattatee ehitamist. “Et
õpiksime liiklema ka ilma autota. Säästlikkus on oluline,”
rõhutas Valdmann. Ta kiitis ka
Viimsi valda koos Tallinnaga
ühise rannatee ehitamise eest
ning kitsi polnud ta kiitma valla
“kommunaltšikuid”.
Ka abivallavanem Endel
Lepik lausu kiidusõnu oma alluvate, valla kommunaalameti
kohta. “Minu nelja aasta töö
kommunaalvaldkonnas on olnud aeg, kus on olnud palju
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1) Viimsi kauneim paarismaja.
2) Tsunftijänesel on Viimsi
kauneim asutus.
3) Lille põik – elanike algatusel
loodud tänavahaljastus.
4) Nurgake kauneimast koduaiast.
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5) Tänukirja saavad vallavanemalt (paremal) Tiina ja Mati
Raal.
6) Abivallavanem Endel Lepik,
kommunaalameti juht Alar Mik,
Eesti Kommunaalmajanduse
Ühingu esimees Ain Valdmann
ja Lille põigi kodukaunistaja
Ene Sinilill.
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Konkursi “Kaunis
kodu 2013“ võitjad
LEPPNEEME KÜLA
l Perekond Kuprjanov,
Puisniidu tee 4 – looduslähedane kaunis kodu
HAABNEEME ALEVIK
l Ellen Sinilill, Lille põik
6/1 – Viimsi kauneim
paarismaja
l Kaupo Ole, Lille põik
6/2 – Viimsi kauneim
paarismaja
HAABNEEME ALEVIK
l Ülle Milk ja Andrus
Kontaveit, Vardi tee 1 –
Viimsi kauneim kodu
VIIMSI ALEVIK
l OÜ Tsunftijänes, Tiina
ja Mati Raal, Mõisa tee 2
– Viimsi kauneim asutus

õppida ja kogemusi jagada,”
sõnas Lepik.

Et Lille põik on kujundatud
kauni haljastusega lausa lilletänavaks, selle eest tänati Ellen
Sinilille. Kauni kodu konkursi
üks võite läks samale tänavale,
Lille põik 6 paarismajale, kus
elanikeks perekonnad Sinilill
ja Ole. Leppneeme külas pälvis
tunnustuse perekond Kuprjanovi looduslähedane kaunis koduaed, mis koosneb kahest krundist, kus üks osa on tarbeaed
ja teine ehe mets. Haabneeme
alevikust võitis tänavuse konkursi ja Viimsi kauneima kodu
tiitli Ülle Milki ja Andrus Kontaveiti koduaed. Viimsi kauneima asutuse tiitli sai OÜ Tsunftijänes. Tiina ja Mati Raal, kes
1993. a tõeliste tsunftijäneste
kombel Tallinnast raekoja platsilt oma mööbli restaureerimise
firmaga Viimsisse asusid, on
Laidoneri mõisa hobusetalli ja
tõllakuuri restaureerinud ning

oma firmale, antiigipoele ja
kodule seal kenad ruumid rajanud. “Sellel majal on hea aura,
tunnen ennast seal hästi,” ütles
Tiina Raal. Mati Raali sõnul on
abikaasa see aednik, kes hoone
ümbruse nii kenaks on teinud,
et valla tunnustust vääris.
Žürii üks liikmeid, Anne
Vahemäe rääkis, et žüriile hakkas silma tarbeaedade rajamine ja looduslähedus. “Enam ei
domineeri aiakujundaja töö,”
sõnas Vahemäe. Lille põik vääris tema sõnul tunnustust selle
eest, et see oli esimene kogukonnatööna valminud kaunis
objekt.
Tänukirjad jagatud, kuulutas vallavanem Haldo Oravas
samas muuseumis avatuks uue
näituse. Fotograaf Kristjan Rosin pildistas juulikuus kõiki 15
aasta jooksul valla kauni kodu
konkursil võitjaks tunnistatud
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koduaedu. Kaks kuud kulus
seejärel fotode töötlemisele
ja nüüd on muuseumis näitus,
kus kõigil on võimalik näha,

millised on meie valla kaunid
kodud. Näitus jääb avatuks novembri keskpaigani.

Annika Poldre

KOMMENTAAR
Kommunaalameti juhataja Alar Mik: Kommunaalamet on
alati öelnud, et teemaale ei tohi istutada puid ja põõsaid, paigutada kive jmt. Nüüd aga saab üks selline teemaal paiknev
haljastus tunnustuse osaliseks. Miks see nii on?
Oleme kommunaalametis alati öelnud, et teemaale ei tohi
panna liiklust ja teehoidu segavaid elemente – olgu need kivid
või istikud vm rajatised. Seda ei tohi teha. Küll aga pooldab
vallavalitsus igal sammul ilu ja roheluse teket – kas oma aeda
või teemaa haljakule, kui see piisavalt avar on. Enamik Viimsi
teemaadest on niivõrd kitsad, et sinna lihtsalt ei saa haljastust
rajada. Lille põigi teemaa on aga piisavalt lai, et sinna rajada
kiviktaimla ja madalhaljastus. Töö on tehtud kohalike elanike
ja kommunaalameti koostööna. Arvestatud on teehoiutööde,
liiklejate ja teemaa suurusega – nii tekkiski tee ehitajate, kommunaalameti ja kohalike elanike ühise töö tulemusena Viimsi
üks kaunimaid tänavaid. Selline initsiatiiv – rajada peenar ning
seda pidevalt hooldada ja korrastada – on igati tervitatav, kui
seda tehakse koostöös tee omanikuga.

Tänuõhtu kultuurijuhtidele
Teisipäeval, 22. oktoobril
peeti Harju maakonna
laulu- ja tantsupeo “Ajamustrid” tänuõhtu Rae
Kultuurikeskuses. Kohale
olid kutsutud kõik suvel
Keilas peetud Harjumaa
laulupeol osalenud kollektiivide juhid. Tänupidu
austas oma osalemisega
ka maestro Eri Klas, kes
oli selle peo aujuht.
Viimsi spordi- ja kultuuriameti juhataja Ott Kask rääkis, et
Viimsist osales laulupeol suur
hulk kollektiive ning aktiivselt
tegutses ka Viimsi Kunstikool
eesotsas kooli juhi Helle Soobi

Tänupeol osales ka Harjumaa laulupeo audirigent Eri Klas.

Valla kultuurijuht Ott Kask.
Fotod Kadri Hallik

ja tema kunstiõpetajast tütrega, kes aitasid kohapeal laulupeo kujundust teha.

Kui eelmisel aastal peeti maakonna laulupidu Keilas
väga äärmusliku ilmaga, siis tä-

navu 1. juulil oli ilm suurepärane. Samal ajal tähistati ka Keila
linna aastapäeva ning rahvast
oli seetõttu peol väga palju. Ott
Kask rääkis, et laulupidu oli
hästi läbi mõeldud ja väga hästi
korraldatud.
Tänuõhtul vaadati kõigepealt Eesti Draamateatri monoetendust Taavi Teplenkovi
esituses, misjärel tänati kõiki
kultuurijuhte.
Viimsi vallast väärisid tänu
järgmised kultuuritegijad: Age
Toomsalu, Agne KurrikoffHerman, Alexandra Guseva,
Andrus Kalvet, Anli Vahesalu, August Sarrap, Elle Toper,
Hele Pomerants, Heli Tohver,

Ivi Talimäe, Kalle Erm, Kristjan Jurss, Leena Sirp, Maido
Saar, Marylis-Mirjam Kurg,
Rines Takel, Tiina Pukk, Urvi
Haasma, Vaike Sarn ja Virve
Kalvet.
Et laulupidu on jätkuvalt aktuaalne, seda näitab
ka eeloleval nädalavahetusel Tallinnas KUMUs peetav
konverents – ühesmõtlemine
“Laulu- ja tantsupeo puudutus ajas”. Ühesmõtlemine on
seotud Eesti, Läti ja Leedu
laulu- ja tantsupeo traditsiooni
UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kandmise 10.
aastapäevaga.
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Sõrmustetseremoonia
Püünsi kooli lõpetaja Kristin Nugis meenutab üht
tähtsat sündmust oma kooliajast.
24. veebruari tähistatakse suurejooneliselt igas Eestimaa
paigas ning ka Püünsi Kool ei ole mingi erand. Eesti Vabariigi sünnipäev on alati olnud Püünsi Kooli üks tähtsamaid sündmusi. Sel päeval ei tähistata mitte ainult Eesti
Vabariigi algust, vaid koolis peetakse ka sõrmustetseremooniat, kus lõpuklassile antakse pidulikult üle nimelised
sõrmused Püünsi Kooli logoga. Samuti on selleks ajaks
välja kuulutatud Eesti sünnipäeva teemalise kõnevõistluse
võitja, kes valitakse 9. või 8. klassi õpilaste seast. Tema
pälvib au pidada enda koostatud kõne terve koolipere ees.
Sel pidulikul tseremoonial ei puudu ka külalisesineja. Olenevalt aastast on külalisesinejad puudutanud aktuaalseid
ja tähelepanuväärivaid teemasid, mis on tihtipeale riigi
sünnipäeva silmas pidades patriootlikud.
Sõrmustetseremoonia oli minu kui põhikooli lõpetaja jaoks väga tähtis ja emotsionaalne sündmus. Nende
kättesaamine tuletas meelde, kui palju olid sa ise ja inimesed sinu ümber üheksa aastaga muutunud. Terve põhikool,
mis sai veedetud samade tuttavate keskel, oli lõppemas.
See tunne valdas vist meid kõiki: üheaegselt joovastus ees
ootava teadmatuse ees, kuid ka muserdav hirm raskuste
pärast. Mis siis, kui sa ei saa keskkoolis hakkama? Mis
ootab siis ees? Kuhu minna edasi õppima? Kelleks saada?
Kõik need vastuseta küsimused panid meid helgema tuleviku nimel pingutama.
Ka kõnevõistlus, kus eelseisvaks eluks antakse
võimalus praktiseerida esinemisoskust ja eneseväljendust,
on minu meelest tähtis ja vajalik traditsioon. Mäletan suurepäraselt, kuidas ülesanne kõne kirjutada ja ka pidada
tekitas mõnes mõttes pinget ja tüdimust, kuid tegelikult
andis oraatoriks olemine juurde julgust ning kogemusi,
mille eest tasub hiljem tänulik olla.

Kristin Nugis

2013. a lõpetaja

Isemoodi isetegijate põnev
koolivaheaeg
Viimsi Huvikeskuses
tegutsevad koolivaheajal
isemoodi isetegijad.

Mittetulundusühing Isemoodi
Isetegijate Sõpruskond on oma
hooleks võtnud Viimsi laste
koolivaheaegu sisustada niihästi suurel suvel, nagu tänavu, kui
oli lausa neli laagrit, kui ka kooliaasta kestel koolivaheaegadel.
Nii on sel nädalal iga päev olnud huvikeskuses toatäis lapsi
ise midagi loomas. Osalejateks
on peamiselt 1.-4. klassi lapsed.
„Kõige rohkem mahub korraga
tegutsema 15 last,“ ütles juhendaja Airi Voitk.
Laste tegevuse juhid Eveli
Apri ja Airi Voitk tunnistasid,
et lastel on suur huvi tulla
koolivaheajal meisterdama ja
tahtjaid on nii palju, et kõiki nad kahjuks vastu võtta ei
saanudki – kõik poleks mahtunud ümber laua. Aga laua
ümber peavad kõik mahtuma,
et teha helkureid, valmistada
küünlaid, seina- või käekelli,
meisterdada fantaasiaküllaseid
taaskasutusasju või hoopis
süüa, nagu tehti kolmapäeval.
Sel koolivaheajal tunti kõige
rohkem huvi küünalde ja kellade meisterdamise vastu ning
nendes töötubades osalejate
nimekirjad said väga ruttu täis.

Ootame 9. novembril 2013. aastal
oma vilistlasi, endiseid ja praeguseid õpetajaid ning koolitöötajaid

Püünsi Kooli
20. aastapäevale
pühendatud pidulikule
kontsert-aktusele
ja sellele järgnevale
koosviibimisele
16.00 kontsert-aktus
19.00 koosviibimine koolimajas
Kokkutuleku osavõtutasu 10.- euro palume maksta ülekandega Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele Swedbank 221029873233. Selgitusse lisada Püünsi
Kool 20, nimi kooli lõpetamisel ja lõpetamise aasta.
Kohapeal on osalustasu 15.- eurot sularahas.
Lisainfo: Gea Radik, tel 56 881 372, või Püünsi Kooli koduleheküljelt /
Facebookist.
Püünsi Kooli koolipere

Söögipäeval said kõik ise teha salatit.

Kolmapäevasel söögipäeval
valmistati kõigepealt koos salateid. Iga laps sai loosiga oma
salatimenüü, selle järgi kõik
vajalikud toiduained ja hakatigi
meisterdama. Igaüks võis oma
salatit ka veidi vastavalt oma
maistele muuta. Ja nagu kuulda
võis, olid kogemused ning oskused üsna erinevad, mõni laps
ütles, et teeb alatasa ise kodus
süüa, mõni peaaegu üldse mitte.

Aga põnev oli kõigil. Lõpuks
küpsetati pannkooke.
Isemoodi isetegijate moto
on: käsi loob ja süda rõõmustab.
„Me propageerime taaskasutust
ja rohelist mõtlemist,“ rääkis
Eveli. Kõik vanad tassid, klaasid, pokaalid, küünlajäägid jm
leiab siin taaskasutust. Õpetajad
lähtuvad põhimõttest, et ei pea
ainult poodi ruttama, kui midagi
kinkida tahad, vaid vaata kodus

ringi ja mõtle, millest käepärasest võiks hoopiski midagi
palju uudsemat ja huvitavamat
teha kui on poekaup. „Seepärast on meil nimekski isemoodi
tegijad,“ lisas Airi. Ja selle jutu
peale meenus mõlemale, et just
meie jutuajamise päeval oli neil
väike tähtpäev. 23. oktoobril
neli aastat tagasi tulid nad Viimsisse tegutsema. Palju õnne!
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Kuidas lahkumineku korral
turvaliselt lapsi jagada
Aastatega on järjest
enam lapsevanemaid
pöördunud politsei poole
abipalvega, et aidataks
laste suhtluskorra osas
vastaspoolel täita kohtumäärust või on üks lapsevanem ilma teise vanema
loata viinud ühise lapse
või lapsed välismaale.

Antud küsimuste lahendamisel
on politseil vajadusel ainult
abistav funktsioon, kuid alljärgnevalt toon välja asutused
ja nende ülesanded, et kõige
kiiremini ja tõhusamalt tagada
laste heaolu ja turvalisuse tagamine ning seaduste täitmine.
Kui lapsevanemad on jõudnud arusaamisele, et eraldi
elada on raske, aga koos olla
on veel hullem, siis esimese
asjana soovitan pöörduda piirkondliku lastekaitsespetsialisti poole. Tema juures saate
neutraalsel pinnal oma muredest rääkida ja kohtuväliseid
kokkuleppeid sõlmida. Sotsiaalhoolekandeosakond on ka
see esimene institutsioon, kus
rääkida laste jagamisest ehk
erinevatest hooldus- ja muidu
õigustest ning eelkõige laste
heaolu ja turvalisuse tagamisest. Arusaadavalt on lahkuminek väga emotsionaalne, aga
rõhutan, et eelkõige tuleb kogu
aeg silmas pidada eelkõige
laste heaolu ja turvalisust. Kui
üks lapsevanem hakkab teisele kiusu pärast kätte maksma,
siis üleliigseid probleeme tekitatakse küll nn vastaspoolele,
kuid kõige rohkem kannatavad selle all lapsed. Kahjuks
ei taha/ei soovi lapsevanemad
seda tihtipeale mõista.
Kui lastekaitsespetsialisti
juures sõlmitud kokkulepped
ei toimi ja vanemate vaheline
lahkuminek on lõplik, tuleb
pöörduda maakohtusse lapse
suhtluskorra ja hooldusõiguse
korraldamiseks. Perekonnaseaduse §116 järgi on vanematel oma laste suhtes võrdsed õigused ja kohustused,
kui seadusest ei tulene teisiti.
Vanema hooldusõigus hõlmab
õigust hoolitseda lapse isiku
eest (isikuhooldus) ja õigust
hoolitseda lapse vara eest (varahooldus) ning otsustada lapsega seotud asju. Hooldusõigus jagatakse nii ühiseks hooldusõiguseks, ainuhooldusõiguseks kui ka otsustusõiguseks.
Viimane puudutab näiteks lapse tervise, hariduse, reisimise
jne korraldamist ilma teise
vanema loata. Kui vanemad
ei jõua ühist hooldusõigust
teostades lapsele olulises asjas kokkuleppele, võib kohus
vanema taotlusel anda selles
asjas otsustusõiguse ühele vanemale. Otsustusõiguse üleandmise korral võib kohus
otsustusõiguse teostamist piirata või panna seda teostavale
vanemale lisakohustusi. Kõiki

Kuigi lahkuminek on emotsionaalne, tuleks eelkõige silmas pidada laste turvalisust.

aspekte silmas pidades koostab kohtunik kohtumääruse,
mida on kohustatud täitma
kõik asjassepuutuvad osapooled. Kui kohtumäärusest tingituna on ühe vanema hooldusõigus piiratud, peatatud või on
kindlad kokkulepped (kumb
vanem tuleb lapsele kooli või
lasteaeda järgi), tuleb sellest
informeerida ka lasteasutuse
personali. Ilma vanemapoolse teavitamiseta võib vastasel
korral lasteasutuse personal
kogemata ohtu seada lapse turvalisuse.
Kui kohtumäärust siiski ei
täideta, tuleb avalduse ja kohtumääruse koopiaga pöörduda
kohtutäituri poole. Kohtutäitur
on kohustatud pidama järelvalvet kohtumääruste täitmise üle. Võib juhtuda, et mõni
kohtutäitur ei soovi tsiviilasjadega tegeleda, kuid see on siiski nende kohus. Kohtutäituri
keeldumise korral on vanemal
õigus kas valida teine täitur
või esitada täituri peale kaebus
kohtusse. Vastavalt Kohtutäituri seaduse § 6 lg 1 p1 ja
Täitemenetluse seadustiku § 2
lg p1; 179 järgi on kohtutäituri
üheks ametitoiminguks täitemenetluse läbiviimine vastavalt täitemenetluse seadustikule, seega kohtumääruse mittetäitmise korral peab lapse
üleandmise võimaldamise asjas tegema kohtutäitur täitetoimingu lapse elukohajärgse või
erandina kohustatud isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse esindaja osavõtul, kellel
on eriteadmised lastega suhtlemiseks. Samuti võib kohtutäitur kasutada lapse või lapse
üleandmiseks kohustatud isiku
suhtes jõudu üksnes kohtulahendi alusel. Kohus lubab la-

hendi täitmiseks jõudu kasutada üksnes juhul, kui muude
vahendite rakendamine on jäänud või jääb tulemusteta või
kui on vajalik lahendi kiire
täitmine ning jõu kasutamist
õigustab vajadus tagada lapse
heaolu, mida ei ole muul viisil
võimalik saavutada.
Tänasel päeval on piirid
avatud ja inimesed saavad
varasemaga võrreldes lihtsamalt reisida. Kui üks vanem
läheb koos lastega reisima,
siis teine vanem peab selleks
andma kirjaliku nõusoleku,
soovitavalt mõnes rahvusvahelises keeles (inglise, vene
vms keeles), märkima ära riigi
ning täpse ajavahemiku, kuhu
ja kui kauaks lastel lubatakse minna ning teise vanema
kontaktandmed. Samuti peab
lastel kaasas olema kehtiv reisidokument. Kui vanematel on
ühishooldusõigus, siis soovitan kohtus koheselt ära määrata ka otsustusõiguse. On olnud
juhtumeid, kus vanematel on
ühine hooldusõigus, laps soovib minna klassiekskursioonile mõnda välisriiki, kuid teine
lapsevanem ei soovi kiusu pärast kirjalikku luba reisimiseks
anda. Rikutud on lapse tuju ja
reis koos klassikaaslastega.
Juhul, kui üks lapsevanem
saab teada, et tema last tahetakse tõesti ilma tema loata
välismaale viia, on vanemal
koheselt õigus esitada kohtusse esialgse õiguskaitse lahendi
taotlemiseks. Kui lahend on
käes, siis tuleb see selle koopia viia koheselt erinevatesse
transpordi sõlmpunktidesse (sadam, lennujaam jne). Samuti
on võimalik läbi PPA kodakondsus- ja migratsiooniosakonna poolt taotleda õigus-

kaitse lahendi alusel lapse
reisidokumendi kehtetuks tunnistamist.
Kui laps on juba ilma vanema loata välismaale viidud,
siis võib seda vastavalt Haagi
“25.10.1980 Lapseröövi suhtes tsiviilõiguse kohaldamise
rahvusvaheline konventsiooni”
järgi kvalifitseerida rahvusvahelise lapseröövina ja lapsevanemal on õigus pöörduda
Justiitsministeeriumi rahvusvahelise justiitskoostöö talitusse lapse tagastamise taotlemiseks. Sellest on täpsemalt
kirjutatud Jurist Aitab koduleheküljel: http://www.juristaitab.
ee/kkk/perekonnasuhted/rahvusvaheline-lapseroov. Tähtis
on teada, kuhu riiki laps viidi,
kuna Justiitsministeerium ei
saa menetlust alustada korraga
mitmes riigis.
Kui laps on viidud mõnda
kolmandasse riiki, nt Egiptusesse, Tuneesiasse jms, siis
tuleb kontakteeruda Välisministeeriumi konsulaarosakonnaga.
Eelnevat kokku võttes rõhutan, et perekonna lahkuminekul ja laste jagamisel tuleb
vanematel enda emotsioonid
vaos hoida ja mõelda eelkõige
oma kõige kallimate ehk laste heaolu ja turvalisuse peale.
Kui see ühel osapoolel millegipärast ei õnnestu, on õnneks
teisel osapoolel olemas erinevad hoovad, millega siiski see
tagada. Kallid lapsevanemad,
mõelge alati eelkõige oma laste, mitte enda huvidele ning
oletegi juba astunud sammu
oma lapse turvalisema lapsepõlve poole.

Lasteaiaõpetajate
tööstress ja -pinged
Uuringud tööstressi valdkonnas on näidanud,
et stressi tase õpetajate ja koolijuhtide hulgas
maailma eri riikides kasvab pidevalt. Läbipõlemine on muutunud tõsiseks probleemiks igal
õpetamise tasandil.
Seoses sellega viisin 2013. aasta kevadel Tallinna Ülikooli üliõpilasena läbi tööstressi uuringu. Valimisse kuulusid
peamiselt Viimsi ja Tallinna era- ning munitsipaallasteaedade õpetajad. Uuringu käigus soovisin selgitada välja
õpetajate suhtumist töösse ja stressi, pingeid tekitavaid
tegureid ning erinevusi era- ja munitsipaallasteaia õpetajate seas. Uuringu probleem seisnes vastuolus õpetajatele
esitatavates aina suurenevates nõuetes ning väheses väärtustamises ühiskonna poolt töötasu näol.
Uuringust selgus, et õpetajate üks tõsisem pingeallikas
on nende töö ebapiisav väärtustamine ühiskonnas. Munitsipaallasteaia õpetajad tundsid end võrreldes eralasteaedade õpetajatega sagedamini kurnatumana. Uuringust
tuli välja, et eralasteaedades on pedagoogide palgad veidi
kõrgemad kui munitsipaallasteaedades, kuid just palgaga
olid õpetajad kõige vähem rahul. Madal töötasu mõjutab
õpetajate elatustaset, rahulolu töö ja elukvaliteediga.
Oluliste pingeallikatena mainiti veel käitumisraskustega laste arvu suurenemist, suhteid lapsevanematega ning
suurt laste arvu rühmas – see oli suurim stressi tekitav tegur just munitsipaallasteaia õpetajatel. Korduvalt mainiti
halbu omavahelisi suhteid ja vähest tunnustamist juhtkonna poolt. Munitsipaallasteaia õpetajatele valmistas pingeid
meedia suurenenud tähelepanu. Tunnetati ka aina suurenevat vastutust ühiskonna ees.
Nii era- kui munitsipaallasteaia õpetajad tundsid enim
rõõmu oma töösaavutuste üle. Positiivse faktina tooksin
välja, et Eesti lasteaiaõpetajad ei tunne end enamasti töös
läbipõlenuna. Pikem pedagoogistaaž ei vähenda motivatsiooni töötada lastega, just noored õpetajad tundsid end
vähem motiveeritutena. Õpetajad ise hindasid oma erialast
ettevalmistust piisavaks ning leidsid, et saavad enamasti
oma tööüleseannetega edukalt hakkama.
Aina rohkem ja rohkem räägitakse tänapäeva ühiskonnas meeskonnatöö tähtsusest ja uurimuse tulemustele
toetudes võib tõdeda, et paljud õpetajad leiavad, et meeskonnas töötada on hea, ning hindavad seda kui väga olulist
komponenti tööalase edukuse saavutamisel.
Positiivne on, et õpetajaid julgustatakse koolitustel
osalema ja paljud lasteaiad pakuvad omalt poolt koolitusvõimalusi. Siinkohal tooksin esile MLA Viimsi Lasteaiad,
kus pakutakse pidevalt töötajatele väga huvitavad ja kasulikke koolitusi.
Erinevusi era- ja munitsipaallasteaia õpetajate tööstressi tekitajates esines, kuid mitte kõigis valdkondades.
Suurimad erinevused olid töökeskkonda, töökoormust ja
juhtimisprotsesse puudutavates väidetes eralasteaia õpetajate kasuks. Olenemata kõigest hindasid õpetajad ise oma
tööd kõrgelt, mõistes oma töö tähtsust.
Motiveeritud ja rahulolev õpetaja on oluliseks eelduseks õppekvaliteedi tagamisel ja tublide kodanike kasvatamisel. Heal õpetajal peavad olema head töötingimused
ning äraelamist võimaldav palk!

Kerli Tiigimäe

Dei Stein

komissar
noorsoopolitseinik

Pingeallikaks on ka suur laste arv rühmas.
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Pranglis ajalugu kogumas
Pranglimees Länne
Kusti ostis 1935. aastal
Soomest 25 jala pikkuse
mootorpaadi.
Sellega tuli ta Aksi Aleksandri
juurde ja soovis, et see ehitaks
talle natuke suurema kandejõuga paadi, kasutades sama 12 hj
Wickströmi mootorit. Aleksander nägi kohe oma vaimusilma
all (nagu ta ütles), milline see
paat olla võiks. Mõne aja pärast tuli Länne Kusti vaatama,
kuidas töö edeneb. Töökojas
oli selleks ajaks paadi luukere
valmis – 38 jalga pikk ja 8,5
jalga lai (11,6 m pikk, 7,6 m
lai). Kusti ehmatas ära ja arvas,
et väike mootor ei jõua iialgi
sellist paati edasi lükata. Kuid
töö jätkus ja varsti oli paat sõidukorras.
Proovisõidul oli Kusti üllatus suur, kui uus paat sõitis
ta vanast paadist kiiremini ja
mahutas peaaegu kaks korda
rohkem kala. Paar aastat hiljem
ostis Länne Kusti jälle Soomest
elegantse mootorpaadi. Paat
oli umbes 35 jalga pikk, 18 hj
mootoriga, kuid ei sobinud kalade vedamiseks. Kusti tuli jälle Aleksandri jutule. Seegi kord
sai uus paat hoopis suurem ja
parema kandejõuga kui Kusti
oli mõelnud – 46 jalga pikk ja
10,5 jalga lai (14 m pikk, 3,2 m
lai). See oli kõige suurem sel

Vana Prangli vaade, taamal kirik. Foto Perekond Linholmi erakogu

Prangli kirik AD 2013

perioodil Aksi meistrite poolt
ehitatud paat ja sai nimeks Elsa.
(Harald Aksbergi meenutus)

Nõukogude ajal rangesse isolatsiooni jäänud Prangli
pole mitte alati olnud muust
maailmast nõnda ära lõigatud.
Nagu tõestab ülalolev Aksi
saare meeste meenutus, oli
Pranglilt Soome sõitmine üsna
tavaline tegevus. Mitmed inimesed on oma mälestustes
veel maininud Prangli paate
täis randa – iga elaniku kohta
olevat olnud mitu paati.
Prangli ajalugu on siiani
uuritud üsna vähe – peamiselt
on seda teinud Harjumaa ja
Rannarahva Muuseum ning
kohapeal on olemasolevat materjali talletanud Pranglisaarte
Muuseum. Käesoleval suvel
käisid Rannarahva Muuseumi teadurid Prangli saarel ko-

Prangli sadam 2013. a augustis.

gumisretkel, mille eesmärk
oli koguda infot Prangli ajaloo kohta ja valmistada ette
Prangli raamatu väljaandmist.
Perekondadelt saime saarel digiteerimiseks ligi 300 fotot ja
teist sama palju mandrile kaasa, mis samuti said digitaalselt
kopeeritud ja saare elanikele
tagastatud. Samuti kogunes hulk
olulist infot kohaliku eluolu
ning inimeste kohta.
Suur aitäh pranglilastele
sooja vastuvõtu eest ja eriti
suur tänu Linholmidele, Lembinenidele, Lilleoksadele ja
Pranglisaarte Muuseumile.

Maivi Kärginen
Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 16.10.2013 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
16.10.2013 ISTUNGI OTSUSED
		
Nr 63 Pärnamäe külas asuva Kuremarja tee, Lauka tee, Turba tee teemaa omandamine
Nr 64 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Nr 65 Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Laivi piirkond (osaline)
Nr 66 Maa munitsipaalomandisse taotlemine
16. oktoober 2013 nr 65
Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Laivi piirkond (osaline)
Käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering hõlmab osalist maa-ala Viimsi Vallavolikogu
13.03.2001.a otsusega nr 52 algatatud Laivi piirkonna detailplaneeringust – kogu planeeringualast
kuuluvad kehtestamisele järgmised planeeringuala krundid: nr 1 (korterelamute maa), nr 2 (korterelamute maa), nr 3 (korterelamute maa), nr 6 (ärimaa), nr 7 (üldmaa), nr 8 (transpordimaa), nr 9
(korterelamute maa), nr 10 (tootmismaa) ja nr 11 (üldmaa).
Kehtestatava planeeringuala suurus on 2,28 ha (kogu planeeringuala hõlmab 3,41 ha suurust
maa-ala) ja see asub Haabneeme alevikus endise Kirovi nim. kalurikolhoosi puidutööstuse territooriumil ning piirneb kinnistutega Kaluri tee lõik 1, Kaluri tee 19, Kaluri tee 13, Kivila tee 12,
Rohuneeme tee 1, Kivila tee 5, Kaluri tee 26 ja Haabneeme ranna-ala 1. Territoorium on osaliselt
hoonestatud – sellel asub kunagise puidutööstuse hoonete kompleks, mis tänaseks on kasutusest väljas. Reljeefilt on maapind muutuv ning langeb suhteliselt ühtlaselt lääne suunas – ida- ja lääneosade
kõrguste vahe on ligikaudu 6 meetrit. Kontaktvööndi hoonestuses domineerivad osaliselt renoveeritud (nt Kaluri tee 13 kinnistul asuv kontorihoone), kuid enamuses üsna halvas seisukorras kolhoosiaegsed tootmishooned, mis osaliselt on leidnud kasutust rendipindadena (erinevad laoruumid, hoonesisene kardirada, autoremonditöökoda jmt). Põhjapoolsel alal asub eelmise sajandi keskpaigast
pärinev individuaalelamute rajoon, läänes Haabneeme ranna-ala koos sanglepapuistuga. Üldistatult
asub planeeritav ala Kaluri tee ja Muuli tee vahelises endises tööstuskvartalis.
Planeeringuala katastriüksuste sihtotstarveteks on tootmismaa ja tootmismaana on piirkonda käsitletud ka Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000.a otsusega nr 1 kehtestatud “Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringus” (Mandriosa üldplaneering). Kuivõrd detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine korterelamute ja lasteaia ehitamiseks Mandriosa üldplaneeringuga ettenähtud tootmisaladele, on antud juhul tegu liigilt üldisema planeeringu muutmise ettepanekut sisaldava
detailplaneeringuga, samas lähtub planeeringulahendus menetluses oleva “Haabneeme aleviku ja
lähiala üldplaneeringu“ (Haabneeme üldplaneering) maakasutuse juhtotstarvetest, milleks on äri- ja
korterelamumaa ning haljasala ja parkmetsa maa, arvestades sealjuures ka üldplaneeringu teemaplaneeringutest “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik.”, millega kavandati rohevõrgustiku koridori
arengusuund, ja “Lapsesõbralik Viimsi”, millega määrati soovituslikult perspektiivse lasteaia asukoht, tulenevaid ettepanekuid. Detailplaneering sisaldab vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringu
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.” (Elamuehituse teemaplaneering) peatükiga 4.1, mis sätestab, et kõik elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal ja peatükiga 4.1.5, mille kohaselt vahetult üksikelamu kõrvalkrundile või
üle tee sellest ei ole lubatud rajada enam kui kahekorruselisi kortermaju – detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kolmekorruseliste korterelamute ehitamiseks vahetult üksikelamukrundi Kaluri
tee 19 kõrvale ja üksikelamukrundist Kaluri tee 24 üle tee asuvale krundile, kuigi vahetult Kaluri tee
19 krundi kõrvale kavandatavad hooneosad on ette nähtud kahekorruselised.
Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001.a otsusega nr 52 üldplaneeringu
kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast elamumaaks, Viimsi Vallavolikogu
14.12.2003.a otsusega nr 123 aga muudeti varasemat otsust ning täpsustati detailplaneeringu koostamise eesmärki, selleks oli üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine tootmismaast korterelamu- ja ärimaaks ning krundi planeerimine lasteaiale. Detailplaneeringu ülesandeks
oli kruntide piiride, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, haljastatud maa-alade ja tehnovõrkude
asukoha määramine ning teedevõrgu ja liikluskorralduse põhimõtete lahendamine, vastavalt “Planeerimisseaduse” (PlanS) § 9 lõigetes 1–6, 8 ja 9 sätestatule. Detailplaneeringu lahendus töötati välja koostöös planeeringuala kinnisasjade omanikega, olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside
valdajatega ja teiste puudutatud isikutega. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustamiseks korraldati avalikke arutelusid (6.09.2010.a ja 4.01.2011.a), nendest informeeriti avalikkust vastavas ajalehes, milleks on “Viimsi valla ehitusmääruse” (Ehitusmäärus) § 4 lõike 3 punkti
4 kohaselt ajalehed “Viimsi Teataja” ja “Harjumaa”, viimase mitteilmumisel “Eesti Päevaleht”, puudutatud isikutele saadeti vastavad teated tähtkirjaga. Detailplaneering ja informatsioon menetluse eri
etappide kohta oli kogu menetluse vältel kättesaadav ka valla kodulehel: http://www.viimsivald.ee/
planeerimine-2/.
Detailplaneering kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega ning vastavalt Harju maavanema
19.01.2006.a kirjale nr 2.1-13/6396 esitati detailplaneering kooskõlastamiseks ka Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna Tervisekaitsetalitusele. Pärast viimase ettepanekul detailplaneeringu korrigeerimist asus Terviseamet 18.04.2011.a kirjas nr 9.3-1/3170 (registreeritud valla dokumendiregistris
20.04.2011.a numbriga 10-10/1517-1) seisukohale, et kuivõrd ümbritsevad alad on seni tootmismaa
sihtotstarbega ja tootmisalade lubatud müratase võrreldes elamualadel lubatuga on 15 dB võrra suurem, pole Terviseameti hinnangul soovitav detailplaneeringut kehtestada enne maakasutuse juhtotstarbeid korrigeeriva Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu kehtestamist. Volikogu võttis
Terviseameti seisukoha teadmiseks, kuid ei pidanud põhjendatuks detailplaneeringu niigi ebamõistlikult pikaleveninud menetluse peatamist üksnes põhjusel, et formaalselt kehtib piirkonnas veel
Mandriosa üldplaneering, mis koostati kaksteist aastat tagasi, juhindudes selle aja arengusuundadest,
kuid mis tänaseks on oma aktuaalsuse kaotanud. “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6
lõike 1 kohaselt on omavalitsusüksuse üheks ülesandeks korraldada vallas ruumilist planeerimist,
PlanS § 4 lõike 2 kohaselt on planeerimisalase tegevuse korraldamine valla haldusterritooriumil
kohaliku omavalitsuse pädevuses. Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006.a otsusega nr 5 algatati Haabneeme üldplaneering, millega kujundatakse kõnealune piirkond kuni 3-korruseliste korterelamutega
elamualaks ja terviseturismi teenindavate äride ja hotellide alaks. Kuivõrd valla arenguvajadused ja
-suunad on enam kui kümne aastaga muutunud ja endisel kalatööstuse maa-alal tänasel ajal tootmist sisuliselt ei toimu ning suur osa kõnealusest piirkonnast kujutab endast mahajäetud, lagunenud
hoonestuse ja prügiga risustatud maa-ala, millisena ta on ligitõmbav üksnes kuritegelike huvidega inimesele, on nimetatud asjaolusid silmas pidades eriti oluline, et niisugusel alal looks kohalik
omavalitsus kõik eeldused ja võimalused kvaliteetse ja väärtusliku elukeskkonna kujundamiseks
ning turvalisemaks muutmiseks, eriti arvestades, et tegu on valla keskse asumiga ja ainsa ametliku
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supelranna vahetu naabrusega. Eeltoodud põhjustel ei pidanud volikogu võimalikuks Terviseameti kooskõlastamisel antud soovitustega arvestada ning Viimsi Vallavolikogu 10.05.2011.a otsusega
nr 26 võeti detailplaneering Ehitusmääruse § 2 punkti 5 alusel vastu, misjärel korraldati Viimsi
vallamajas perioodil 30.05.2011.a – 1.07.2011.a avalik väljapanek. Sellest informeeriti avalikkust
ajalehtede “Viimsi Teataja” (20.05.2011.a) ja “Harju Elu” (20.05.2011.a) vahendusel, puudutatud
isikuid teavitati tähtkirjaga.
Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta neli kirjalikku vastuväidet (Risto Mägi OÜ
BREM Kinnisvarahooldus esindajana, Avo Jaaksoo, Raiko Paas koos 50 allakirjutanuga ja Imre
Veinpere). Kohalik omavalitsus on planeeringulahendust põhjendanud ja oma seisukohti selgitanud
vastuväidetele antud vastuskirjades ega ole neid hilisema menetluse käigus muutnud, mistõttu ei
hakka neid käesolevas haldusaktis väga põhjalikult üle kordama, vaid esitatakse üksnes põhimotiivid:
Vastuväidete esitajad ei soovinud, et piirkonda planeeritakse korterelamuid, ega nõustunud asjaoluga, et ainsaks juurdepääsuks planeeringualale jääb detailplaneeringu kohaselt Kaluri tee, taotleti,
et leitakse juurdepääsuks alternatiivne võimalus ranna-äärselt Kivila teelt ja Muuli teelt ega kehtestataks detailplaneeringut enne alternatiivse tee olemasolu. Samal ajal avaldas OÜ Brem Kinnisvarahooldus, kellele kuuluvalt kinnistult oleks võimalik planeerida alternatiivne juurdepääs lõuna poolt
(s.t Kivila teelt), et ei nõustu juurdepääsu planeerimisega läbi temale kuuluva kinnisasja ning soovis,
et juurdepääs planeeringualale toimuks vaid Kaluri teelt. 20.09.2011.a toimunud avalikul arutelul,
millest teavitati avalikkust ajalehtede “Viimsi Teataja” (9.09.2011.a) ja “Harju Elu” (9.09.2011.a)
vahendusel ning puudutatud isikutele edastati informatsioon tähtkirjaga, olid kõik arutelul osalenud
isikud üksmeelel selles, et piirkonda on vaja korrastada ja muuta turvalisemaks ning osad isikud
nõustusid ka korterelamute ehitamisega, arvestades, et detailplaneeringuga määratud hoonemahud
pole korterelamute kohta ülemäära suured, üksmeelele jäädi aga uue juurdepääsutee lahendamise
nõudes ning kokkuvõttes keegi vastuväiteid esitanud isikutest oma vastuväiteid tagasi ei võtnud,
seega jäi kohaliku omavalitsuse ja vastuväiteid esitanud isikute vahel lahendamata planeeringuvaidlus, kuivõrd volikogu on jätkuvalt seisukohal, et detailplaneeringu mittekehtestamisega ei lahenda
piirkonna turvalisuse probleeme ega aita kaasa ka keskkonna muutmisele esteetilisemaks ja elamisväärsemaks, tuues välja alljärgnevad põhjendused:
Vastuväite esitajate ettepanekuga, mitte muuta aastakümneid peamiselt väikeelamumaana püsinud piirkond korruselamute ja ärihoonete alaks, vaid planeerida maa-alale väikeelamud, aga ka
ettepanekuga mitte kehtestada detailplaneeringut enne Kaluri teele alternatiivse tee rajamist, ei saa
kohalik omavalitsus nõustuda, kuivõrd planeeringuala ja kogu selle kvartali puhul pole tegu väikeelamute alaga, vaid aastakümneid tootmismaana kasutuses olnud maa-alaga, kus asub laguneva
hoonestusega endine tootmiskompleks (puidutööstus, saekaater, selle naabruses kalatööstus jmt).
Sellisena on piirkond ebaesteetiline, pimedal ajal valgustamata ohtlik tõngermaa, mis on ligitõmbav
üksnes kuritegelikele ühiskonnagruppidele. Maa-ala heakorrastamine ja turvaliseks muutmine aga
vastab kohaliku omavalitsuse ja avalikkuse ootustele ning võimaluse selleks annab maakasutuse
ümberplaneerimine ja õigusliku aluse loomine uue ja meeldiva elukeskkonna rajamiseks, mis tõstab ka ümbritseva piirkonna kvaliteeti, turvalisust, mainet ja sealhulgas eeldatavalt ka turuväärtust. Haabneeme aleviku kui valla keskusasula tööstusevabaks muutmine ning inimsõbralikuks
äri-, puhke- ja elupiirkonnaks kujundamine on valla üheks oluliseks eesmärgiks. Laivi piirkonna
detailplaneering on esimene kolhoosiaegsele ulatuslikule tööstusalale koostatav detailsel tasandil
menetletav planeering, mille kehtestamine annab loodetavasti tõuke muutustele ka ümbritsevatel
hüljatud tööstusaladel. Tööstusalade restruktureerimine on keerukas ja kulukas protsess, mistõttu
on planeerimispraktikas laialt levinud tava, et n.ö „brownfield-alad“ planeeritakse enamasti pisut
suurema ehitustihedusega multifunktsionaalse kasutusega aladeks, mitte väikeelamupiirkondadeks.
Seetõttu on põhjendatud ka kõrvalekalded ülalloetletud Elamuehituse teemaplaneeringu sätetest
(ptk 4.1 ja 4.1.5), mida käesolevas detailplaneeringus pole kohaldatud. Detailplaneeringu lahendus
on pikki aastaid kestnud menetluse vältel mitmel põhjusel väga palju muutunud ning hoonestusmahud on planeeringu menetluses osalenud kodanike ettepanekuid arvestades aastate jooksul oluliselt
vähenenud – maa-alale ei kavandata erinevalt varasemast üle kolmekorruselisi elamuid (välja arvatud territooriumil asuv olemasolev ainsana rekonstrueeritav hoone, millel juba on neli korrust,
kuid mis jääb käesoleva otsusega kehtestatavast alast välja). Planeeringuala rohealade osakaal on
seejuures võrreldes varasemaga mitmekordselt suurenenud – kogu maa-ala läbib nii ida-lääne kui
ka põhja-lõuna suunaline, kohati 40-meetri laiune, avalikult kasutatav roheala-park ning kavandatud
on ka lasteaed, mistõttu on volikogu seisukohal, et detailplaneeringu lahendus on igati tasakaalus ja
kogukonna eri liikmete huve arvestav.
Mis puutub ettepanekusse korterite arvu vähendamiseks, siis peab volikogu vajalikuks selgitada,
et tegu on siiski endise tootmisalaga, kus, nagu varem öeldud, ei soovi kinnistu kasutamise jätkamist tootmisalana ei kohalik omavalitsus ega ka kogukond, kuid mille ettevalmistamine muuks ehitustegevuseks nõuab tavapärasest suuremaid investeeringuid. Kohalik omavalitsus peab planeeringu
koostamisel hindama muuhulgas ka võimekust detailplaneeringut ellu viia, kuid kui nõuda planeeringu elluviimiseks vajaminevate kulutustega ebaproportsionaalselt väikest ehitusmahtu, jääksid oodatud muutused keskkonnas tegemata, mis pole kellegi huvides. Planeeringualal on pika menetluse
vältel hoonete korruselisust ja korterite arvu juba mitmeid kordi vähendatud ja kavandatavad hooned on Haabneeme alevikus olevate korterelamute üldist keskmist kõrgust arvestades madalamad,
lisaks tuleb silmas pidada asjaolu, et ligi 30% planeeritava ala territooriumist on jäetud avaliku
roheala tarbeks. Volikogu on seisukohal, et detailplaneering kehtestamisele esitataval kujul tagab
tasakaalustatud ruumilise lahenduse ja on samal ajal proportsioonis keskkonna kvaliteedi tõstmiseks
vaja minevate kulutustega.
Alternatiivse juurdepääsu planeerimise vajadust hindab ka volikogu oluliseks, kuid ei pea
põhjendatuks detailplaneeringu kehtestamata jätmist enne alternatiivse juurdepääsutee valmimist.
Juurdepääs planeeritavale maa-alale on detailplaneeringus näidatud olemasolevalt avalikult teelt
– Kaluri teelt, sest muud reaalsed alternatiivid hetkel puuduvad, kuivõrd Kivila tee näol on tegu
eraomandis oleva kinnisasjaga, mille omanik on detailplaneeringu avalikul väljapanekul selgelt väljendanud vastuseisu juurdepääsutee planeerimiseks Kivila tee kaudu. Samas peab kohalik omavalitsus jätkuvalt oluliseks planeerida kogu endisele tootmisalale, s.h käesoleva otsusega kehtestatavale
detailplaneeringualale, lisaks ka teisi juurdepääsuvõimalusi. Volikogu on 10.05.2011.a otsusega nr
25 algatanud detailplaneeringu kinnistutel Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3 ja Kivila tee 5, et muu
hulgas planeerida läbi eelnimetatud kinnistute avalik tee ranna-alale, mis võimaldab ühtlasi tagada
juurdepääsu ka Laivi piirkonna detailplaneeringuga hõlmatud alale, kuid nimetatud menetlus on
keerukas, kuivõrd tegu on detailplaneeringuga, millega soovitakse seada eraomandile omaniku tahte
vastaselt kitsendusi, mistõttu ei saa välistada ka sundvõõrandamise kohaldamise vajadust. Kuivõrd
vastav menetlus võib kesta määramatu aja, mille tulemus pole samas ka ette teada ja planeeritavale
alale on juurdepääs avalikult teelt (Kaluri teelt) olemas, ei pea kohalik omavalitsus õigeks seada ühe

OKTOOBER 2013

AMETLIKUD TEADAANDED

isiku ettevõtlusvabadust, s.h detailplaneeringu kehtestamist, millega ühtlasi muudetakse väga pikalt
räämas olnud maa-ala turvalisemaks ja heakorrastatuks, sõltuvusse teise eraõigusliku isiku tahtest,
eriti arvestades, et detailplaneeringut on menetletud juba alates 2001.a märtsist (seega üle kümne
aasta) ja olnud erinevatel põhjustel korduvalt pidanud lahendust muutma, sealhulgas teedevõrgustikku. Kohalik omavalitsus peab planeeringu koostamisel ja kehtestamisel arvestama ka nende isikute ootusi ja huve, kes planeeringu avalikul väljapanekul vastuväiteid ei esitanud. On ilmne, et
avalikkuse ootus kasutusest väljas ja lagunenud hoonestusega endise tööstusmaastiku turvalisemaks
ning esteetilisemaks muutmiseks on suur, eriti arvestades, et see piirneb kahelt poolt elamualadega
ning asub Viimsi ainukese supelranna ja avaliku rekreatsiooniala vahetus naabruses. Seetõttu on
volikogu seisukohal, et Laivi piirkonna detailplaneeringu kehtestamine, mis tagab ühiskonna liikmetele ohtliku ja ebaesteetilise keskkonna kvaliteetsemaks kujundamise, on oluline avalik huvi ja
kohalik omavalitsus, kes peab tagama ehitamise aluseks oleva detailplaneeringu, kindlustab seeläbi
piirkonna arengu jaoks vajalikud eeldused ja tingimused.
Vastuväidetest lähtudes täiendati detailplaneeringu seletuskirja, mille kohaselt määrati kavandatavate korterite minimaalsuuruseks 60 m², lisaks on volikogu jaganud detailplaneeringu kehtestamise võimalikkuse kahte etappi ja käesoleva otsusega kehtestatakse detailplaneering üksnes osaliselt
– s.t elamukruntide osas, mis piirneb Kaluri teega ning lisaks krundid teele, rohealale ja lasteaiale.
Täiendava kompromissina sõlmis vald olukorra leevendamiseks 20.05.2013.a detailplaneeringu
koostamisest huvitatud isikuga (Arendaja) notariaalse lepingu (Tallinna notar Kadri Pappel, notari ametitegevuse raamatu registri number 1391), mille kohaselt kohustub Arendaja ehitama omal
kulul välja detailplaneeringuga ettenähtud asfaltkattega tee ning rekonstrueerib täielikult munitsipaalomandisse kuuluva Kaluri tee lõigu Rohuneeme teest mereni (mis on hetkel ainus võimalik
juurdepääsutee), koos tee juurde kuuluva välisvalgustusega, ning võõrandab tasuta kohalikule omavalitsusele detailplaneeringuga moodustatava transpordimaa sihtotstarbega kinnistu (planeeringuala
läbiv kavandatav tee) ja üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistu (haljasala).
Kuna vastuväiteid esitanud isikud kõikidest oma vastuväidetest ei loobunud, palus vallavalitsus 3.11.2011.a kirjaga nr 10-10/5312 Harju maavanemal läbi viia järelevalvemenetluse. PlanS §
23 lõike 3 punkti 5 kohaselt on järelevalvet teostava maavanema pädevuses planeeringu avalikul
väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ja planeeringu koostamist korraldava kohaliku
omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta, kui neid vastuväiteid planeeringu koostamisel ei arvestatud. Tulenevalt PlanS § 20 lõikest 1 on vastuväide planeeringu avaliku
väljapaneku ajal esitatud mittenõustuv seisukoht või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Harju maavanem andis oma seisukoha Laivi piirkonna detailplaneeringu kohta
11.06.2012.a kirjaga nr 6-7/2805 märkides, et detailplaneeringus ei ole käsitletud mitmeid olulisi
asjaolusid, mis on planeeringu elluviimise ja õiguspärasuse seisukohalt tähtsad. Vallavalitsus vastas
23.05.2013.a kirjaga nr 10-10/5312-5, et kaalus maavanema ettepanekutega arvestamise võimalusi,
millest tulenevalt soovib Laivi piirkonna detailplaneeringu kehtestada osaliselt. Selleks, et tagada
Kaluri tee läbilaskevõime suurendamine ja jalakäijate turvaline liiklemine, sõlmis vald Arendajaga
eelmainitud notariaalse lepingu. Planeeringuala teise poole kehtestamine tuleb kõne alla siis, kui
selleks on loodud sobivad tingimused.
20.02.2012.a Harju Maavalitsuses toimunud vastuväidete arutamise nõupidamise tulemusel andis maavanem vastuväidete kohta alljärgnevad seisukohad, tsiteering:
“1. OÜ BREM Kinnisvarahoolduse juhatuse liikme Risto Mägi vastuväited (30.06.2011.a kiri
nr 1-2/11/204).
Kivila tee 5 kinnistut läbiva perspektiivse rannapromenaadi ja Rohuneeme tee 1 kinnistut läbiva
perspektiivse juurdepääsutee kohta märgin, et tegemist on ainult informatiivse iseloomuga teedega,
mis jäävad detailplaneeringu alast välja. Seetõttu Rohuneeme tee 1 kinnistule ja Kivila tee 5 kinnistule antud detailplaneeringuga piiranguid ei seata. Võimalike teede rajamisel läbi nimetatud kinnistute peavad omavahel kokkuleppele jõudma kohalik omavalitsus, Laivi ning Rohuneeme tee 1 ja
Kivila tee 5 kinnistu omanikud. Tegemist on liikluskorralduse alase küsimusega, mida tuleks lahendada tulevikus praegu kehtestamisele mitteminevate kruntide edasise planeerimise ning Rohuneeme
tee 1/Kivila 3/Kivila 5 detailplaneeringu koostamise käigus. Rohuneeme tee 1 kinnistult tuleva kanalisatsioonitorustiku toimimise kohta märgin, et selle lahendus oli näidatud avalikule väljapanekule esitatud detailplaneeringu joonisel AP-4, mille kohaselt on torustik Laivi kinnistut läbivas lõigus
likvideeritav ja uus torustik on kavandatud läbi Rohuneeme tee 1 kinnistu, ümber Laivi kinnistu
lõunapoolse piiri. Seda selgitas Viimsi Vallavalitsus oma 09.09.2011.a kirjas nr 10-10/2813-1.
2. OÜ Puhteks juhatuse liikme Avo Jaaksoo vastuväited (30.06.2011.a kiri).
Kaluri tee liikluskoormust puudutava vastuväite kohta märgin, et planeeringu osalise kehtestamisega väheneb tunduvalt see liikluskoormus, mis planeeringuga oli varasemalt ette nähtud. Planeeringualast väljajäävatele kruntidele tuleb ette näha alternatiivne juurdepääsutee tõenäoliselt Muuli
teelt, mis suunaks olulise osa kasvavast liiklusest Kaluri teelt eemale. Laivi piirkonna detailplaneeringuga ei ole kavandatud läbi OÜ Puhteks maaomandi osa kõnnitee rajamist. Viimsi Vallavalitsus
on 09.09.2011.a kirjas nr 10-10/2828-1 teatanud, et vallavalitsus ei nõustu väitega, nagu muudaks
üle sõidutee kulgev kõnnitee sõidukite, sealhulgas pesumaja transpordi liikumise võimatuks. Kindlasti läbib pesumaja transport ka mujal jalgteega ristuvaid lõike, mis on loomulik. Ranna-alale sõidutee ja parkla rajamise kohta märgin, et tegemist on alaga mis jääb Laivi piirkonna detailplaneeringuga planeeritavast alast välja ning on ainult informatiivse tähendusega. Antud detailplaneeringuga
neid ei kehtestata.
3. Imre Veinpere vastuväited (30.06.2011.a kiri) ja Raiko Paasi vastuväited (27.06.2011.a kiri,
millele kogutud ka 50 allkirja).
Imre Veinpere ja Raiko Paasi vastuväited suures osas kattusid. Paariselamute või ridaelamute asemel korterelamute planeerimist on Viimsi Vallavalitsus 09.09.2011.a kirjas nr 10-10/2845-1
põhjendanud, märkides et tööstusalade restruktureerimine on keerukas ja kulukas protsess, mistõttu
on planeerimispraktikas laialt levinud tava, et n.ö “brownfield-alad” planeeritakse enamasti pisut
suurema ehitustihedusega multifunktsionaalse kasutusega aladeks, mitte väikeelamualadeks. Detailplaneeringu osalise kehtestamise läbi tõuseb Kaluri tee liikluskoormus märkimisväärselt vähem
ning ülejäänud korterelamute planeerimiseks tuleb leida alternatiivne juurdepääsutee tõenäoliselt
Muuli teelt. Ehitustegevuse ajaks on ehitusveoste transportimine ettenähtud läbi Rohuneeme tee 1
kinnistu. Vastavasisuline märge on lisatud detailplaneeringu põhijoonisele. Harju Maavalitsus tegi
11.06.2012.a kirjas nr 6-7/2805 ja teeb ka käesolevas kirjas kohalikule omavalitsusele ettepaneku
määrata korterite minimaalsuuruseks 60 m², vähendamaks planeeringualale kavandatavate korterite
arvu. Laivi piirkonna detailplaneeringuga parkimist ranna-ala vahetusse lähedusse ettenähtud ei ole.
Viimsi Vallavalitsus on oma 09.09.2011.a kirjas nr 10-10/2809-1 märkinud, et nimetatud parkla oli
Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu üheks visiooniks ning see vastuväide võetakse teadmiseks valla poolt üldplaneeringu edasisel menetlemisel. Nende korterelamute, mis praegu kehtestamisele ei lähe, edasiseks planeerimiseks tuleb korraldada järelevalve teostaja hinnangul täiendav

avalik väljapanek pärast seda kui alternatiivse juurdepääsutee küsimuses on leitud lahendus. Seal
on uue liikluskorralduse lahenduse ja ehitusmahtudega mittenõustumisel kõikidel isikutel võimalik
esitada uusi vastuväiteid ja ettepanekuid.”
Järelevalve teostamise tulemusena asus maavanem seisukohale, et detailplaneeringuga hõlmatud osalise maa-ala kehtestamisega tõuseks Kaluri tee liikluskoormus märkimisväärselt vähem, mis
oleks rahuldavam lahendus Kaluri tee äärsete elanike jaoks. Sarnaselt kohaliku omavalitsusega toetas ka maavanem Laivi piirkonna korrastamist ja kasutusele võtmist ning leidis, et Viimsi Vallavalitsus on 23.05.2013.s kirjas nr 10-10/5312-5 põhjendanud (kehtestamisele mineva) kolme korterelamu sobivust sellesse piirkonda ning esile toonud need kaalutlused, mille alusel selline ettepanek
tehti. Lasteaiakohtade tagamiseks palus maavanem kehtestamisele minevasse planeeringualasse
kaasata ka lasteaiakrundi (pos 6), millega on kohalik omavalitsus arvestanud.
Järelevalve teostamise tulemusena asus maavanem seisukohale, et käesoleva detailplaneeringu
koostamisel (kehtestamisele minevas osas) ei ole rikutud neid vastuväiteid esitanud isikute seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid tagamisele järelevalve teostaja poolt ja lähtudes PlanS § 23
lõike 3 punktidest 1-5 ja § 23 lõikest 6 andis heakskiidu Laivi piirkonna detailplaneeringu kehtestamiseks osalisel maa-alal.
Detailplaneeringu menetlust kajastav dokumentatsioon, sealhulgas koopiad ajalehtedes ilmunud
kuulutustest, tähtkirjad puudutatud isikutele, kirjavahetus vastuväiteid esitanud isikutega, haldusaktid ja kooskõlastused on köidetud detailplaneeringusse, mis asub Viimsi Vallavalitsuse arhiivis ja on
huvilistele kättesaadav aadressil: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 punkti 1, § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 33, “Planeerimisseaduse” § 24 lõike 3
ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 7, Viimsi Vallavolikogu
Priit Robas
Vallavolikogu esimees
16.10.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED
16. oktoober 2013 nr 17
Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 26 lõike 1 ja
“Viimsi valla põhimääruse” § 113 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2013. aasta lisaeelarve vastavalt Lisale 1.
§ 2. Määrus jõustub 21. oktoobrist 2013.a.
Lisa 1
Viimsi Vallavolikogu
16.10.2013. a määrusele nr 17
VIIMSI VALLA 2013. AASTA LISAEELARVE
PÕHITEGEVUSE TULUD
OSA

TULU KOOD

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE

35

Saadud toetused

3 220 964,74

491,00

0,00

3 221 455,74

3500

Sihtotstarbelised
toetused jooksvateks
kuludeks

615 992,74

491,00

PÕHITEGEVUSE
TULUD

22 018 360,95

491,00

0,00

22 018 851,95

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE

616 483,74

PÕHITEGEVUSE KULUD
TEGEVUSKULUD
KULUD TEGEVUS- EELARVE
ALADE JÄRGI
OSA

TEGEVUSALA
KOOD

01

ÜLDISED
2 209 860,16
VALITSUSSEKTORI
TEENUSED

801,90

-72 701,90

2 137 960,16

011111

Valla volikogu

89 453,00

601,90

-601,90

89 453,00

011121

Vallavalitsus

1 829 829,68

-200,00

1 829 629,68

01130

Välispoliitika

15 000,00

-1 900,00

13 100,00

013202

Valla arengukava

106 981,95

-70 000,00

36 981,95

016002

Valimised

21 000,00

200,00

04

Majandus

1 350 804,26

18 837,81

-28 837,81

1 340 804,26

04512

Transpordikorraldus

550 000,00

18 403,81

-18 403,81

550 000,00

045201

Viimsi -saared veetransport

462 163,55

-10 000,00

452 163,55

049003

Muu majandus

14 000,00

434,00

-434,00

14 000,00

05

Keskkonnakaitse

657 911,47

11 314,00

-11 314,00

657 911,47

051002

Prügivedu - jäätmekäitlus

45 000,00

8 500,00

-8 500,00

45 000,00

052002

Heitveekäitlus - sadevesi

274 043,12

2 814,00

-2 814,00

274 043,12

06

Elamu- ja kommunaalmajandus

461 080,40

22 521,00

-20 621,00

462 980,40

066051

Heakord

77 334,40

20 621,00

-20 621,00

77 334,40

066054

Konkurss “Kaunis
kodu”

2 000,00

1 900,00

07

Tervishoid

33 580,00

1 500,00

21 200,00

3 900,00
-1 500,00

33 580,00

AMETLIKUD TEADAANDED
3 500,00

4139

Preemiad

3 485,00

-530,00

2 955,00

27 065,00

450

Sihtotstarbelised
eraldised

1 627 301,67

18 803,81

-65 667,00

1 580 438,48

4500

Sihtotstarbelised
eraldised jooksvateks
kuludeks

1 627 301,67

18 803,81

-65 667,00

1 580 438,48

452

Mittesihtotstarbelised
eraldised

127 238,00

3 400,00

-10 000,00

120 638,00

4528

Muudele residentidele

61 281,00

3 400,00

-10 000,00

54 681,00

MUUD TEGEVUSKULUD

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE

5

Tegevuskulud

13 811 276,11

93 498,41

-121 914,22

13 782 860,30

50

Personalikulud

6 430 614,63

40 351,50

-54 484,51

6 416 481,62

500

Töötasud

4 716 086,56

30 720,60

-40 145,00

4 706 662,16

25 984,40

5001

Avaliku teenistuse
ametnike töötasu

798 521,25

200,00

48 000,00

5002

Töötajate töötasu

3 764 558,96

10 962,60

-40 000,00

3 735 521,56

5005

Töövõtulepingu alusel
töötajatele makstav
tasu

88 036,35

19 558,00

-145,00

107 449,35

506

Personalikuludega
kaasnevad maksud

1 659 150,82

9 630,90

-14 339,51

1 654 442,21

55

Majandamiskulud

7 380 661,48

53 146,91

-67 429,71

7 366 378,68

60

Muud kulud (va.
Intressid ja kohustistasud)

127 365,53

0,00

-2 000,00

125 365,53

608

Muud tegevuskulud

116 995,53

0,00

-2 000,00

114 995,53

608099

Reservfond

116 995,53

-2 000,00

114 995,53

Tegevuskulud kokku

16 543 117,97

120 802,22

-200 311,22

16 463 608,97

INVESTEERIMISTEGEVUS

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE

Materiaalsete ja
immateriaalsete
varade soetamine ja
renoveerimine

-2 175 974,92

-83 198,00

0,00

-2 259 172,92

0,00

07210

Perearsti toetus

5 000,00

07310

Haiglateenus

25 565,00

1 500,00

08

Vabaaeg, kultuur ja
religioon

1 537 181,25

13 261,20

081051

Muusikakool

226 285,00

5 628,00

231 913,00

081052

Kunstikool

121 839,00

7 142,20

128 981,20

081092

Piirkondlikud spordiüritused

12 788,00

491,00

13 279,00

09

Haridus

9 526 936,53

45 826,80

-58 597,00

9 514 166,33

091101

MLA Viimsi Lasteaiad

2 816 839,29

23 796,00

-53 600,00

2 787 035,29

092102

Püünsi kool

534 832,05

2 213,40

0,00

537 045,45

0921021 Püünsi kool - vald

262 092,84

2 213,40

092206

Rahvusvaheline kool

50 000,00

092122

Prangli Põhikool

87 656,94

1 420,40

0921221 Prangli Põhikool vald

24 564,00

1 420,40

092123

Eraldised teistele
omavalitsustele

48 000,00

092201

Viimsi Keskkool

3 578 765,59

13 400,00

0922011 Viimsi Keskkool vald

1 680 489,74

13 400,00

09800

Hariduse ja noorsootöö haldamine

22 498,16

4 997,00

Sotsiaalne kaitse

712 733,90

6 739,51

10 200 1 Päevakeskus

86 800,00

1 300,00

10 201 2 Maamaksu soodustused eakatele

700,00

10 201 3 Ühekordsed toetused

10 700,00

10 201 4 Koduteenused, avahooldus

10

-1 500,00
0,00

1 550 442,45

264 306,24
-4 167,00

45 833,00

0,00

89 077,34

0,00

3 592 165,59
1 693 889,74

-830,00
-6 739,51

26 665,16
712 733,90
88 100,00

-200,00

500,00

3 500,00

-3 500,00

10 700,00

2 983,20

339,51

-739,51

2 583,20

10 402 9 Lastehoiu toetus

88 300,00

600,00

10 500

Töötute sotsiaalne
kaitse

1 848,00

10 600

Eluasemetoetused
sots. riskirühmadele

1 900,00

PÕHITEGEVUSE
KULUD KOKKU

16 543 117,97

88 900,00
-1 300,00

548,00

1 000,00

-1 000,00

1 900,00

120 802,22

-200 311,22

16 463 608,97

PÕHITEGEVUSE SEES, SH:

15

155

Materiaalne põhivara

-2 165 174,92

-83 198,00

1551

Majandus

-1 458 784,32

-56 990,00

-1 515 774,32

-26 208,00

-222 346,00

EELARVE

SUURENDAMINE

VÄHENDAMINE

UUS EELARVE

1551

Kultuur, sport, vaba
aeg

-196 138,00

4

Eraldised

2 604 476,33

27 303,81

-76 397,00

2 555 383,14

4502

-15 308,00

41

Sotsiaaltoetused

849 936,66

5 100,00

-730,00

854 306,66

413

Sotsiaaltoetused

849 936,66

5 100,00

-730,00

854 306,66

Põhivara soetuseks
antav sihtfinantseerimine

4130

Peretoetused

169 138,00

600,00

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-8 046 684,33

4138

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised
füüs. isikutele

116 700,00

4 500,00

169 738,00
121 000,00

798 721,25

INVESTEERIMISTEGEVUS

ANTUD
TOETUSED

-200,00

OKTOOBER 2013

-83 198,00

-2 248 372,92

3 198,00

-12 110,00

3 198,00

-8 126 684,33

NB! Kõikide ülalnimetatud vallavolikogu otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla
veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

Tänukontsert orelifondi toetuseks
Viimsi Peokeskuses (Pargi tee 12)
3. novembril kell 16– 20

seenioride SÜGISBALL
Õhtut sisustab mõnusa muusikaga SULEV VÕRNO ja &
Esinevad: VIRU VARIETEE tantsutrupp ja RAM kvartett
Magus suupiste ja tervitusvein!
Avatud ka baar!
Sissepääs KUTSETEGA.
Kutseid saab pensionäride ühenduse toast, Viimsi ja
Randvere Päevakeskusest alates 15. oktoobrist
Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus

Neljapäeval 28. novembril kell 19 on kõik oodatud Viimsi Püha Jaakobi kirikusse tänukontserdile, kus esinevad Oleviste ülistuskoor Kersti Kuuse juhatusel, Ita-Riina muusikastuudio
solistid ja Estonia Seltsi segakoor Heli Jürgensoni juhatusel.
Oleviste Ülistuskoor on 2005. aastal kokku tulnud erinevate elualade inimeste sõpruskond. Koori tegemistesse on kaasatud terved perekonnad, mitu põlvkonda. Oleviste Ülistuskooril on ligi 40
liiget, koori juhatab Kersti Kuusk. Kontserdil Viimsi Püha Jaakobi kirikus tuleb ettekandele põhiliselt
eesti noorema põlvkonna heliloojate looming. Solistid on Helerin Oksa, Üllar Kuusk ja Hendrik Soon.
Koori saadavad viiulil Helerin Oksa, klahvpillidel Auri Niilo, kitarril Hendrik Soon, basskitarril Üllar
Kuusk ja löökriistadel Avo Tutsu.
Ita-Riina muusikastuudio on tegutsenud solistide õppega 17 aastat ja väikelaste muusikarühmadega 12 aastat. Muusika ei ole pelgalt seitse nooti reas, vaid terve imeline maailm nende vahel – see on helivärvingute, tunnete ja emotsioonide pillerkaar. Musitseerimine läbi tunnetuse on
imeline rännak dimensiooni, mis kannab ühtset nimetust MUUSIKA. Kontserdil esinevad 11aastane
Maria Rander ja 15aastane Liina Ariadne Pedanik. Mõlemad on muusikaga seotud väga varasest
lapsepõlvest ning see on nende elu lahutamatu osa.
Estonia Seltsi segakoor on Eesti üks tunnustatumaid kontserdikoore, mis käesoleval sügisel tähistab 20. tegevusaastat. Koori ajalooline järjepidevus ulatub 1865. a loodud Estonia Seltsi juures
tegutsenud Estonia Muusikaosakonna Segakoori tegevusaega. Estonia Seltsi Segakoor esineb palju
Eestis ja ka välismaal, esitades nii Eesti kooriklassikat kui uudisteoseid, maailma koorimuusikat ja
suurvorme orkestriga. Koor on edukalt esinenud rahvusvahelistel konkurssidel ja salvestanud muusikat helikandjatele. Koori dirigent on Heli Jürgenson.
Tänukontserdil Viimsi Jaakobi kiriku orelifondi toetuseks lauldakse kauneid koorilaule, mis rõõmustavad meie hinge ja kannavad meid 1. advendi eel rahulikku ootusaega.
Ootame rõõmuga kõiki inimesi Püha Jaakobi kirikusse tänukontserdile! Orelifondi toetamine on
vabatahtlik. Kõik on kontserdile teretulnud, vaatamata sellele, kas inimene soovib või saab annetada või mitte. Olulisim on osadus läbi tänu.

Inga Kuus

10

25. oktoober 2013

Ürgsest loodusest
tänapäevasel moel
Esmaspäeval, 14. oktoobril tutvustas Harmoonikumi perenaine Ene Lill Harmoonikumis oma uut
raamatut mahekosmeetikast.
“Mahekosmeetika. Pärimus ja teadus
ehk Ürgse looduse seletamine moodsal
moel” – sellise pika pealkirjaga raamatu on äsja välja andnud MTÜ Lillelapsed. Autor Ene Lill ei vaja viimsilastele
pikemat tutvustamist. Tema entusiasm
ja ettevõtlikkus puhta toidu, puhta looduse ja hea tervise nimel on teda vallas
tuntuks teinud. Kui kusagil midagi huvitavat toimub, on ka Ene Lill kohal kas eestvedajana või korraldajate seas. Ülikoolis omandatud keemiaharidus on tugevaks toeks tema maailmaparandamisel. Nii ka selle raamatu
koostamisel. Raamat sisaldab igapäevaeluks vajalikke teadmisi taimedest ja ravimtaimedest ning sellest, kuidas neid kasutada ja millised on nende ravi- ja kosmeetilised omadused.
Aga raamat pole mõeldud ainult lugemislektüüriks,
siin on ka looduskosmeetika retsepte, nõuandeid ja lihtsaid
väikseid tarkusi, mida võib-olla isegi teame, kuid argirutus unustama kipume. Ene Lill tuletab neid meile meelde.
Väärtuslikuks teeb raamatu see, et siin on ka keskaja ühe
kuulsaima naissoost sakslase Hildegardi loodud retseptid.
Raamatut on ajendanud koostama Harmoonikumis toimuvates mahekosmeetika õpitubades osalenute soov näha
kaante vahel seda, mis õpitubades omandatud. Raamat on
praktiline ja lihtne, ühendab pärimustarkusi ja teaduslikke seletusi ning pole liiga mahukas – vaid 88 lehekülge. Kõike on
pakutud parasjagu, isegi teadmisi nõidadest ja libahuntidest!
Raamatul on väga head suured fotod, mille järgi on
taimi kerge ära tunda, ja veidi kelmikad joonistused. Käsiraamatu teeb usaldusväärseks fakt, et keemik on teinud
kannapöörde ega kuuluta meile keemia võidukäiku, vaid
vastupidi, juhatab looduse juurde.

Annika Poldre

Septembrikuu on tähtis kuu
Kaunid sügisilmad kestavad ja aiasaadusedki veel
koristamata, aga eakad
alustasid sügishooaega.

Pensionäride ühendus alustas
traditsioonilise tervisepäevaga,
mille käigus õpiti nii täiskasvanute kui ka väikelaste elustamist. Sobiva jätkuna andis
sisuka loengu Mustamäe haigla südamespetsialist dr. Tiit Rebane. Kohal olid Tallinna Meditsiiniakadeemia tudengid, kes
mõõtsid kehanäitusid. Trendika
loengu tervislikust toitumisest
pidas Harmoonikumi perenaine Ene Lill. Imelise laua sügisandidest katsid Elfi Ojase ja
Helvi Lutter koos abilistega.
Osavõtjaid oli rohkesti.
Kindel koht sügishooaja
alustamisel on mälumängul,
millel seekord võtsid mõõtu
Kelvingi ja Püünsi küla võistkonnad, kohal oli ka ühistu
Mündi võistkond ja võistkond
Toimkond. Võitja selgitas lisaküsimus, kuna võistlejate teadmised olid tasavägised. Võitjaks tuli Püünsi küla võistkond,
koosseisus Jüri Kruusvee, Rein
Valkna, Enn Teimann. Järgnesid Kelvingi ja Mündi.
Toimunud on volikogu koosolek ja Seeniorkoja koosolekud, kus määratlesime abi toidupakkide jagamisel. Töös on
päevahoiu korraldamisega seotud küsimused.

Tervisepäeval õpiti elustamist. Fotod Enn Teimann

Viimsi bowlinguvõistkond.

Bowlingu rändauhind “Viimsi
kuul“.

Peeti ka osavõtjaterohke bowlinguturniir, kus osales üheksa
võistkonda ja külalisvõistkond
Tartust. Esmakordselt anti välja rändauhind “Viimsi kuul“,
mis läks seekord Pirita võist-

konnale. Viimsi võistlejatest
oli parim Mihkel Roots.
Tublid matkajad on käinud
juba esimesel sügismatkal.
Oleme tegusad!

Viiu Nurmela
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Viimsi valla kultuurikalender
25. oktoober – 17. november
Uus! Fotonäitus “Viimsi mõis –
enne ja praegu” kõrvutab
fotojäädvustusi tänasest ja
kahekümne-aasta-tagusest
mõisast
“Rohuküla. Tsaariimpeeriumi
unustatud sõjasadam”
Eesti Arhitektuurimuuseumi
näitus
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
NB! UUS – Fotonäitus “Viimsi
Kaunis Kodu läbi aegade“
kuni 15. nov
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 Vabaõhumuuseumisse
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 “Spirdivedajad ja smuugeldajad“
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood
Külastamiseks avatud
E–P k 10–20
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva 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
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
NB! UUS – Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
Viimsi Kunstikooli stuudiotööde
näitus
Viimsi Päevakeskuses
(E–N, k 12–16)
Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek ”Lugejate
lemmikraamatud”
Prangli Raamatukogus
Kuni 31. oktoober
Raamatuväljapanek lastele
”Minu lemmik”
Fotokonkurss “Hetked raamatuga”
Viimsi Raamatukogus
Kuni 30. oktoober
Raamatukogupäevad “Vali
raamatukogu!”
Raamatuväljapanek ”Mida
raamatud endas peidavad?”
Raamatuväljapanek ”Ikka veel
populaarsed…”
Raamatuväljapanek ”Meie
pärand”
Tutvu raamatukogu köögipoolega.
Eelregistreerimine
raamatukogu@viimsivald.ee
Viimsi Raamatukogus
25. oktoober – 4. november
Raamatuväljapanek ”Lehte
Hainsalu 75”
Viimsi Raamatukogus
25. oktoober k 19
Malevalaulude õhtu
Olavi Kõrre bänd
Pilet 3 €, müügil kohapeal
Jussi Õlletoas
26. oktoober k 00–24
24 h Eestimaa Rahvamajas

1.10.2013 avas uksed moondunud
varvaste ravile spetsialiseerunud ortopeedia erapraksis Ortokliinik.
Ortokliinik paikneb erahaigla Fertilitas
ruumides Viimsis aadressil Kaluri tee
5A.
Ortokliinikus töötab ortopeedina Vahur
Metsna.
Ortokliiniku teenusteks on:
1) moondunud varvastega patsientide
ambulatoorne vastuvõtt,
2) moondunud varvaste normaalset kuju taastavad operatsioonid,
3) varvaste operatsioonijärgne ravi.
Lisateavet leiate Ortokliiniku kodulehelt
www.ortokliinik.ee.

Ööpäev täis põnevaid sündmusi!
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi Päevakeskuses
Prangli Rahvamajas
26. oktoober k 11–17
Seiklusrogain Libahundi jälg
Korraldaja: MTÜ Aktiivikeskus
Viimsi poolsaarel
26. oktoober k 12–15
24 h Eestimaa Rahvamajas
Teatrimaskide näituse
avamine
Inproviseeritud näitemäng
Muinasjutt “Kalamehest ja
kalakesest”
Meenutuslugude esitlus
Iga osaleja võtab kaasa kalast
valmistatud suupisted, koos
retseptiga
Kalaroogade degusteerimine
Viimsi Päevakeskuses
26. oktoober k 14
Kontsert “Sea Spirit”
Vokaalansambel Gotlandilt –
Visby Vocal Ensemble
Sissepääs tasuta!
Rannarahva Muuseumis
26. oktoober k 15
24 h Eestimaa Rahvamajas
Näituste avamine:
Viimsi Fotoklubi fotonäitus
Viimsi Harrastusteatri muusikalidest
MLA Viimsi Lasteaiad kunstinäitus teemal “Muinasjutt”
Viimsi Kunstikooli kunstinäitus
teemal “Teater”
Viimsi Huvikeskuses
26. oktoober
24 h Eestimaa Rahvamajas
Kaltsuvaiba kudumise õpituba
Üles on seatud neli vana ja
väärikat vaibakudumise masinat
Osavõtt tasuta
Kasutatud riiete laat (tasuta!)
Prangli Rahvamajas
26. oktoober k 19
Kuressaare Linnateater
“Wally kohvik”
komöödia
Osades Helena Merzin, Andres
Raag, Merilin Kirbits
Pileti hind 12/9 €
Broneerimine: tel 602 8838,
e-mailil viimsi@huvikeskus.ee
k 21.15–24
Salongiõhtu ”Gourmet Duo”
Viimsi Huvikeskuses

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

Raamatuväljapanek lastele
“Loeme isaga unejuttu“
Viimsi Raamatukogus

27. oktoober k 11
Jalgsimatk ja kepikõnd
k 10.33 väljub buss V2 haigla
juurest
Matka juhib Märt Vooglaid
Korraldaja: MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
Kogunemine Tädu bussipeatuses

2. november k 12
Leivaküpsetamise õpituba
“Leib esivanemate moodi”
Koolitaja Ene Lill
Eelreg: info@harmoonikum.ee
601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

27. oktoober k 12–15
Muuseumi mängutuba peab
II sünnipäeva
Lõbusad mängud ja programmid
lastele
Mänguasjade laat ja pannkoogikohvik
Rannarahva Muuseumis
27. oktoober k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
28. oktoober
Loomamuinasjuttude ettelugemine algkoolilastele
Prangli Raamatukogus
29. oktoober k 18–19.30
Raamatukogupäevad “Vali
raamatukogu!”
Merle Tiigisooni loeng ”Lugemishuvi hoidmine kodus”
Eelreg: jane@viimsivald.ee
Viimsi Raamatukogus
30. oktoober k 17
Meeleoluõhtu: Raimond
Valgrele mõeldes
Külaline Henn Rebane
Viimsi Päevakeskuses
31. oktoober k 17.30
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia löökpillieriala üliõpilaste kontsert
Viimsi Muusikakoolis
31. oktoober k 18
Palvus armulauaga – Usupuhastuspüha
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3. november k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
3. november k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
3. novembril k 16–20
Eakate Sügisball
Lustakas eeskava
Tantsuks mängib Sulev Võrno
& ansambel
Kutsed al. 15. okt saadaval
Viimsi ja Randvere Päevakeskustes
ja Pensionäride Ühenduse toas
Viimsi Peokeskuses
3. november k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
4.–29. november
Raamatuväljapanek “Tervis
loodusest“
Prangli Raamatukogus

9. november k 16
Püünsi Kooli 20. aastapäev
Pidulik kontsert-aktus
Lisainfo: Gea Radik,
tel 5688 1372
Püünsi Koolis
10. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
12. november k 13
Tervisepäev
Loeng: Tagli Pitsi ”Tervislik toit
tagab energia ja elujõu”
Eakatele abivahendite ja ergonoomiliste jalanõude müük
Viimsi Päevakeskuses
12. november k 18.30
Koduse massaaži õpituba
Koolitaja Heli Hommik, Ene Lill
Eelreg: info@harmoonikum.ee
601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis
14. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15.–28. november
Raamatuväljapanek ”Hando
Runnel 75”
Viimsi Raamatukogus
16. november k 16
Kontsert: Koguduse kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

5.–14. november
Raamatuväljapanek “Gert
Helbemäe 100“
Viimsi Raamatukogus

16. november k 19
Marko Matvere „Merelaulud
ehk mulle meeldib maa“
Akordionil Peep Raun
Pileti hind 15/13 €
Broneerimine piletilevi.ee ja
piletimaailm.com
Viimsi Huvikeskuses

7. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

17. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

1.–12. november
Raamatuväljapanek “Isadepäev 10. november“
Viimsi Raamatukogus

8.–10. november
Viimsi Sügisturniir 2013
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi
Viimsi
Viimsi Kooli Spordikompleksis

1.–30. november
Raamatuväljapanek “Mõeldes
iseendale“

8. november k 13
Mardipäev
Viimsi Päevakeskuses

Info:

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
Tel 602 8866, e-post marje@
viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Aiateemaline loeng

Tulge omadele kaasa elama

Laupäeval, 26. oktoobril kell 15–18 toimub aiateemalise
loeng “Kasulikud lilled köögiviljaaias Inglismaa tarbeaedade näidetel”.
Loengut veab Piia Erm. Üritus toimub Pirita kloostri seminariruumis, Merivälja tee 18. Piia Erm tutvustab kasulikke lilli köögiviljaaias, mis aitavad kahjureid vaos hoida (Inglismaa
tarbeaeda näidete ja kogemuste põhja), lisaks jagab aiahuvilistele inspireerivaid mõtteid ja soovitusi. Osalustasu on 2
€. Toimub seemnete vahetus, s.t. võta kaasa oma seemned,
mida enam ei taha, ja leia teiste toodud seemnetest midagi
endale asemele.
Lisainfo: www.piritaselts.ee, fb “pirita selts”, tel 527 3367
(Lea Nilson). Eelregistreerimist ei ole.

Viimsi käsipallurid mängivad karikavõistluste poolfinaalis.
Viimsi valla esindusvõistkond, käsipalliklubi HC Viimsi/
Tööriistamarket alistas Eesti karikavõistluste veerandfinaalis
Põlva võistkonna Värska Originaal ning tagas pääsu poolfinaali, kus kohtutakse HC Kehra esindusega. Poolfinaali esimene mäng toimub 19. või 20. novembril Kehras ja teine 24.
novembril Viimsi Kooli spordisaalis. Kindlasti on kõik Viimsi valla elanikud oodatud spordisaali omadele kaasa elama.
Pääs põnevusmängule maksab kõigest 1 € ja kõigi piletiostjate vahel loositakse kohtumise poolajal välja auhinnad klubi
toetajatelt. Viimsilane, tule kindlasti omadele kaasa elama ja
võta pere kaasa!
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Viimsi SPA spordiklubis uus siserattatreening Myride+
Myride+ on Viimsi SPA
spordiklubis sellest sügisest alanud siserattatreening, mida juhib
Eesti tuntud trekirattur,
treener Daniel Novikov.

“Igavad siserattatreeningud on
nüüdseks ajalugu!“ kuulutab
Viimsi SPA spordiklubi koduleht. “Myride+ muudab spinningutunnid ainulaadseks ja
meeldejäävaks. Treenige koos
Tour de France’i radadel või
avastage metsikut loodust Californias. Põnevust jagub nii
täiesti algajatele kui ka spinningutreeningu andunud fännidele.”
Spinningusaal on sisustatud
Tomahawk S-seeria ratastega,
mis on varustatud elektroonilise displeiga ja millel on ainulaadne võidusõiduasendiga lenks
jpm lisavõimalusi. Hämaras
saalis istuvad jalgratastel mehed ja naised, nende ees suurel ekraanil kulgeb tee just nii,
nagu liugleks see jalgratturi
ees. Mulje on väga tõetruu ja
võimas, ees on mägised tõusud, silmapiiril kauged lumised mäetipud.
Ühe trenni jooksul võid
sõita Ameerika rahvusparkides
ja mägistel teedel, Šveitsi piltposkaardilike vaadetega mägi-

Siserattatreeningul saab sama tunde ja koormuse nagu mägisel teel sõites.

Mis on mis
l Myride+ koosneb 3 moodulist: Live Coaching – treener kombineerib soovitud maastiku ja muusika ise ning vastavalt sellele toimub ka treeningu ülesehitus; MySportif Virtual Coaching
– rattasõit taustmuusikaga maailma looduskaunitest paikadest
koos virtuaalse treeneri näpunäidetega; Myride Virtual Coaching – siserattatreening virtuaalse treeneri juhendamisel.
l Lisainfo: www.spatallinn.ee, www.facebook.com/ViimsiSpaSpordiklubi

radadel ja vahelduseks ka tasandikel.
Treener Novikov, 18kordne Eesti meister trekisõidus,
istub ekraani kõrval samuti
jalgratta sadulas ja juhendab
rattureid aeg-ajalt hüüetega ergutades ja pöörete arvu hõigates.
Soojendusega alustanud rat-

turid tõusevad pedaalidele, kui
tõus väga raskeks muutub. “Tempo 70!“ hüüab Novikov. Muusika tugevneb, tempo tõuseb,
mõnel juba nägu tilgub higist.
Peagi tempo langeb, soojendus
saab läbi. Aeglase tempo juures tehakse ratta sadulas neli
korda 20 kätekõverdust, ja jälle hakkab tempo tõusma. Vaata
ja imesta, kuidas kõik jaksavad
sellise vungiga sõita!
Kui tempo langeb ja saabub rahulikum taastumisaeg,
puhkavad silmad ekraanil Veneetsia gondlite liuglemist vaadates.
Nii lihtne see trenn kõrvalt
vaadates ongi. Trenn koosneb
soojendusest, põhitreeningust
ja lõpuvenitustest. Myride+
on jõu- ja kiirusetreening, kus
koormust saavad süda ja jalad.
Treening kestab 50 minutit,
sellest kulub soojendusele 10
minutit. Treeneri sõnul on soojendus trenni kõige tähtsam
osa. 10 minutit enne lõppu
hakatakse venitama sõrmi ja
randmeid, rattalt maha tulemata.
Kui ma poleks märganud
higi voolamist, näokuivatamist ja janukustutamist rattasõidu ajal, siis arvaks, et
igaüks võib pedaale sõtkudes
neid kauneid maastikke nauti-

da. Ainult et tempo – see oli
hooti päris kiire!
“Kui inimene pole pärast
kooli mingit sporti teinud, siis
peaks enne sellise trenniga
alustamist tegema läbi tervisekontrolli,“ soovitab Daniel
Novikov. Eriti rõhutab ta sellise kontrolli vajalikkust suitsetajatele. Kui aga tervis korras,
soovitab ta Myride+ siserattatreeningut 2-3 korda nädalas. “Peaasi, et tekiks kindel
režiim,” ütleb Novikov, kes tänavu suvel Pirital saavutas trekisõidu EMil kuldmedali.
“Ütlen alati: tehke oma tempos,” selgitab Novikov. “Oma
organismi tuleb kuulata.”
Viimsi SPA spordiklubis
tänavu alustatud siserattatreening nimega Myride+ on loodud USAs kaks aastat tagasi.
Eelmise aasta augustis oli
Eestis selle esimene koolitus.
Eesmärk on ikka treeningule
keskenduda, kaunid vaated,
nagu ma nüüd aru saan, on
selle treeningu boonus lisaks
heale enesetundele ja tervisele.
Selline trenn on Novikovi sõnul sportlaste jaoks väga õige
asi. Siserattatrenn on talveperioodil ala, mis sobib hästi nii
jalgrattasportlastele kui ka harrastajatele.

Annika Poldre
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sport

Taipoks annab hea vormi

Lõbus korvpallipäev Randvere
Koolis

Miiduranna sadama territooriumil, Miiduranna tee
46, tegutseb uus spordiklubi Viimsi Tigers Gym,
kus avatud uste päeval
saab näha maailmameistreid.

Miiduranna sadama hoonete
vahel ekseldes ei oska arvatagi, et ühes neist on suurepärased spordisaalid: tataami-,
jõu- ja kotisaal, lisaks puhkeja olmeruumid. Seal tegutseb
spordiklubi Viimsi Tigers Gym
– poisid, noormehed ja mehed
ning tüdrukud ja naised, keda
huvitavad idamaised võitluskunstid, eelkõige taipoks.
Treenerite Ivo Puki ja
Kristjan Ratassepa juhendamisel tegutseti varem Viimsi
Kooli ruumides. Kuna seal
läks kitsaks, koliti mõni aeg tagasi Miiduranda. “Vähestel on
selline spordisaali vaade,” ütleb treener Ivo Pukk ja juhatab
mind akna juurde, kust avaneb
Tallinna panoraam.
Tigersite ehk tiigrite treeninguruumid on heledad ja kenad. Tataamisaali eraldab kotisaalist klaassein ning kui
treener minuga esimeses saalis
räägib, näeb ta, kuidas teises
poksikotte taotakse. Ruumid
on uued, aga treeneril on juba
plaan laieneda, 60 m2 jagu jõusaali suurendada ja jalgrattad
juurde tuua.
Hommikuti käivad siin mehed, kes oma päeva füüsilise
treeninguga alustavad. Ja mitte
ainult mehed, treeneri sõnutsi
käib trennis ka kümmekond
naist.
“Üldiselt me alla 10aastaseid vastu ei võta,” ütleb Ivo
Pukk, kes on Viimsis treenerina
kolm aastat tegutsenud. Laste,
s.o 10–15aastaste treeningud
on mängulised, seejärel siirdutakse noortegruppi. Täiskasvanuid ja lapsi käib kokku ligi
poolsada, trenni teevad ka isad
ja pojad. Treeningud ei toimu
ainult Miidurannas asuvates
saalides, käiakse ka jooksmas,
ujumas, jalgratastega sõitmas
ning jalgpalli mängimas. Tigersi poisid osalesid suvel ka
Pirita rannajalgpalli võistlustel. Trenni tehakse kolm korda nädalas tööpäeviti, lisaks
ühel nädalavahetuse päeval.
Kes paremaid tulemusi tahavad saavutada või võistlustel
osaleda, käivad lisaks 2 korda
nädalas Pirita majandusgümnaasiumis trennis. “Õpetame
taipoksi ja enesekaitset karate
ja taipoksi abil ning K-1 tehnikat,” selgitab treener. Enesekaitsele lisanduvad üldfüüsiline ja kotitrenn ning harjutused
paarilistega.
3.–6. oktoobrini peeti Riias
rahvusvahelised taipoksi K-1
maailmakarika etapivõistlused.
Osales 300 sportlast 20 riigist.

Randvere Koolis toimus Eesti Korvpalliliidu,
Eesti Koolispordi Liidu ning Korvpalliklubi Viimsi
korraldatud korvpallipäev, millega tähistati ka
Randvere kooli spordisaali avamist.

Vasakuklt 2. ja 3: Riias medalid võitnud Georg-Robert Sepp ja Saamuel Kadanik.

Viimsi Tigers Gym klubist
osales väga edukalt kaks sportlast: Georg-Robert Sepp ja
Saamuel Kadanik. Georg-Robert Sepp saavutas esikoha 63
kg kaaluvate võistlejate seas ja
II koha 66kiloste hulgas, s.t ta
võistles ka suuremate poiste
kehakaalus. “See on väga hea
tulemus,” rõhutab treener. “Ta
oli ainuke, kes sai kaks medalit.” Saamuel Kadanik saavutas kuni 70 kg kaaluvate
juunioride klassis III koha ja
pronksmedali.
Maikuus tuli Georg-Robert,
kes õpib Viimsi Kooli 9. klassis, Eesti noorte meistriks.
Tema noorem vend Jaco-Lembit võitis Tallinna noorte võistlustel 55 kg kehakaalus. Harrastajate taipoksi võistlustel
Sparta spordiklubis võitsid Marko Lastik ja Jaco-Lembit Sepp
mõlemad oma vastaseid 3:0.
Sellelt, kes siia trenni tuleb,
eeldab treener tahtmist trenni
teha ja julget pealehakkamist.
“Paljudel on eelarvamus, et siin
läheb andmiseks,” räägib Ivo
Pukk. “Meie õpetame eelkõige ennast kaitsma ja vajadusel
vastu ründama.” Poistel, kes
siin trennis käivad, on koolis
kõigil head hinded, vanemad
trenniskäijad õpivad kõrgkoolides. “Nad kõik jõuavad elus
edasi,” rõõmustab treener. Lapsevanem, kahe tubli trennipoisi
isa Lembit Sepp lisab, et siin
valitseb ääretult tore, sõbralik
ja positiivne treeninguõhkkond.
Lembit Sepp on tegelnud ker-

gejõustikuga ja tulnud 16aastaselt jäähokis Eesti meistriks.
Nüüd jälgib ta huviga oma
poegade sportlikku käekäiku.
“Nad saavad siin väga hea üldfüüsilise ettevalmistuse. Ilus on
vaadata, millised mehed neist
kasvavad.”
Georg-Robert, kes trennis
korraks aja maha võtab, ütleb,
et trenni lõpuks on väsimus
suur, aga samas on hea tunne.
Enne Riia võistlusi tegi ta kolm
nädalat järjest seitse päeva nädalas trenni. Ja seda pühendumist kroonis edu. Georg-Roberti eesmärk on saada võistlustel
häid tulemusi ja esindada oma
klubi. Riias oli tal vastaseks
tugev valgevenelane ning kuldmedal selgus alges lisaraundis.
Järgmised, Baltimaade võistlused on juba oktoobri lõpus.
Noormehe kaugem eesmärk on
saada mitmekordseks maailmameistriks.
Nii nagu Georg-Robert tuli
taipoksi juurde sõbra kutsel,
tuli siia ka Saamuel Kadanik.
“Hakkas meeldima,” ütleb ta.
“Siin saab enesekaitset õppida, saab keha ja kõik lihased
vormi. Ja pärast trenni on hea
olla.” Saamuel käib ka Pirital
trennis. Ta on saavutanud Eesti
meistrivõistlustel kahel korral
II koha. Riia võistlusi peab ta
väga heaks kogemuseks, kus
olid tugevad konkurendid Moldovast, Venemaalt ja Lätist.
Kui tavalises poksis on
ainult käelöögid, kick-poksis
lisanduvad jala- ja põlvelöök,

siis taipoksis on haaratud jalad, käed, põlved ja küünarnukid, lisaks püsti maadlus ja
heited. Naised ja tüdrukud õpivad enesekaitset. Treeningsaalis teeb poistega koos trenni ka
Jaanika Trossim, kes tänavu kevadel alustas oma sõbra innustusel. “Siin saab väga hea füüsilise vormi, õppida enesekaitset,
arendada tugevust, rakendada
jõudu, harjutada õigeid võtteid,” loetleb treener Ivo Pukk,
kes on tegelnud võitluskunstidega ligi 20 aastat, taipoksiga
aktiivselt 9 aastat. Ta on ka üks
Tallinna taipoksi klubi asutajatest ja suurvõistluste korraldaja.
Miks just tiigrid? “Tiiger on
jõu, kiiruse ja tugevuse sümbol. Ta on idamaades austatud
loom,” vastab Pukk. “Meie klubis tahavad kõik tiigrid olla.“
Klubi moto kõlab nii: “Parem
elada 10 aastat tiigrina kui 100
aastat lambana.” Kord kuus
käivad Viimsi Tigersite juures
trenni andmas Eesti tipud ja
meistrid nagu Kevin Renno,
Edvin-Erik Kibus ja Mirkko
Moisar. Nende trennid on kindlasti väga innustavad. Treener
nimetab ka klubi häid toetajaid:
Freselle Container Terminal,
Casa Studio ja Viimsi vald.
Uusi huvilisi võetakse veel
juurde ja 29. oktoobril on avatud uste päev. Siis saab siin
näha ka kick- ja taipoksi maailmameistrid Kevin Rennot ja
Mirkko Moisarit.

Annika Poldre

Korvpallipäeval külastasid lapsi Rain Veideman ja Frank
Elegar BC Kalev/Cramost ning naiskorvpallurid Kerdu
Arbet-Lenear (Tallinna Ülikool) ja Heila Rosenfeldt (Eclex/1182), kes viisid läbi kaks korvpallitundi. Lastega tehti
põrgatus- ja viskeharjutusi ning lapsed said esitada korvpalluritele küsimusi. Korvpallurid jäid päevaga rahule.
Frank Elegar: “Mul oli lastega lõbus. Näitasime neile harjutusi ja jagasime reedese mängu pileteid. Lisaks näitasin
veel paari pealtpanekut ja vastasin laste küsimustele.”
Korvpallipäeva näol oli tegemist ühega Randvere
Kooli spordisaali avamisüritustest, mispuhul andis Korvpalliklubi Viimsi omalt poolt koolile üle 24 korvpalli, 2
pallikotti ning eraldusvestid. “Tahtsime lastele kinkida
ühe toreda päeva ning koolile uue maja ja spordisaali valmimise puhul pallimänguvarustuse. Arvan, et lapsed veetsid lõbusalt aega ja nii mõnigi laps proovis esmakordselt
ise põrgatada või korvi tabada ja nägi oma silmaga pealtpanekuid. Kindlasti aitab selline päev tuua lapsi spordi ja
korvpalli juurde nii mängija kui fännina – juba reedel ongi
lastel võimalus ise Frangile ja Rainile kaasa elada. Ühtlasi
on mul hea meel, et saame anda oma väikese panuse uuele majale sisu loomisel Randvere Koolis toimuvate korvpallitreeningute näol,” rääkis KK Viimsi tegevjuht Tanel
Einaste.
Sellised üritused on võtnud oma hingeasjaks Korvpalliliidu president Jüri Ratas: “Proovime anda koolides rohkem
valikuvõimalust, et spordiala valida. Aitame Korvpalliliidus
läbi viia koolitusi, et viia korvpall kõigile lähemale. Mul on
hea meel, et Korvpalliklubi Viimsi ning BC Kalev/Cramo
mängijad Frank Elegar ja Rain Veideman ning samuti naiste
meistriliigas mängivad Kerdu Arbet-Lenear ja Heila Rosenfeldt tulid lastele näitama, kuidas asja tehakse.”
Päeva viis läbi Henri Ausmaa Eesti Koolispordi Liidust, keda assisteerisid Korvpalliklubi Viimsi treenerid
Märt Rohlin ja Valdo Lips.
Kalev/Cramo mängijad jagasid lastele pileteid Alexela
korvpalli meistriliiga avamängule, mis toimus reedel 27.
septembril algusega kell 19 Saku Suurhallis, kus valitsev
Eesti meister Kalev/Cramo võõrustas mullust pronksiomanikku Rakvere Tarvast.
Vaata lisa: www.basket.ee, www.kkviimsi.ee, www.
facebook.com/kkviimsi

VT

Lastel oli võimalus proffidega koos palli põrgatada.
Foto Riina Vaikmaa

Spordiüritustest tulekul
26. oktoober Seiklusrogain “Libahundi jälg“ sügisetapp 2013
/ Viimsi poolsaarel / Korraldaja:MTÜ Aktiivikeskus
8.–10. november Viimsi Sügisturniir 2013 korvpallis / Viimsi
keskkooli spordisaalis / Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi Viimsi
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ERAKUULUTUSED

l Õpiabi

põhikooli õpilastele (7-9 kl.) matemaatikas ja füüsikas. Kontakttunnid toimuvad Tallinnas
Meriväljal. aivarja@hot.ee.
l Eesti ja inglise keele õpe lastele ja täiskasvanutele, individuaal- ja rühmatunnid. Merryday
Huvistuudio, e-mail merrystuudio@gmail.com,
tel 5301 2360.
l Vajatakse põrandate masinpesu töölisi Viimsi
Randvere Kooli. Tööaeg 3 tundi (alates k 15.00).
Töötasu 300 € bruto ja Viimsi Koolimajja. Tööaeg
4 t (alates kl 17.00). Töötasu 400 € bruto. Helistada
5342 8840 või rein@puhastusproff.ee.
l Müüa Labradori retriiveri kutsikad, 3 musta
emast ja 4 musta isast. Kutsikatel on EKL tõutunnistus, nad on kiibitud ja vaktsineeritud vastavalt
vanusele. Kutsikad on valmis uude koju minema
20. novembrist. Hind 720 €. Kontakt: kennel Tiigira
- Pille 526 5222; Mare 56 469 131, Laagri.
l Viimars

OÜ võtab tööle bussijuhi, eelistatavalt
elukohaga Viimsi vallas. tel 61 09 310, info@viimars.ee.
l Müüa

kinnistu Leppneeme külas 1570 m2 Hind
kokkuleppel. Tel 53 423 633.
l Keeltekool pakub tööd osalise tööajaga müügiesindajale. Võimalik töötada ka kodus, tel. 50 66
976, info@viimsikeeltekool.ee.
l Müüa

loomasõnnikut 7 T 140 €, 15 T 210 €,
mulda 15 T 135 €, killustikku, kruusa ja liiva.
Tel. 5697 1079, e-mail: taluaed@hot.ee.

l Sügisesed

aiahooldustööd. Tel. 514 0524,
e-mail: landart@live.com. http://landart.
edicypages.com.
l Keeleõpe – inglise, soome, rootsi. Individuaaltundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t/
al. 17 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x16 €.
Minigrupi kursused (2–3 õpil) 20 ak t. 1 ak t/ 9 €,
kursuse hind 180 €, tunniplaaniga: E 9.00–10.30
rootsi keel algajatele; N 9.00–10.30 soome keel
algajatele; N 17.30–19.00 inglise keel algajatele;
R 9.00–10.30 inglise keel kesktasemele. J. Vilmsi
53 G, Tallinn Tel + 72 553 0122 kajavahi@hot.ee
www.kajavahikoolitus.ee.
l Kogemustega

koristaja otsib lisatööd. Tel 5638

4732. Marika.
l Kogenud meister teeb kõikvõimalikke ehitus- ja
remonditöid, k.a plaatimine, krohvimine, kuuride,
aedade, terrasside ehitamine, sillutise panemine
jne. Talveperioodil sisetööd. Töö kiire ja korralik.
Helista julgelt, vaatame üle ja teeme hinnapakkumise. Tel 5348 7147, e-mail mauropeduzzi@
gmail.com.
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal
koos massaažilauaga. Tund aega 20 €. Massööri
tellimine tel 50 92 550 või reedu48@hotmail.com.
l Pilatese treeningud Viimsis ja Pirital. Lisainfo:
www.pilatespluss.ee või 5385 9570, Terje.
l Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes. Vähim kogus umbes 25 kg õunu.
Tel 5593 5863.
l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
Soodad hinnad. Tel 5626 3857.
l Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teostab Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Helistage tel 5625 1195 (kl 9–19). Tiiu.
l Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, liiva,
killustiku ja multilift auto teenused, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd. Kontakt tel 507 4178.

Südamlik kaastunne Hans Robertile
koos perega isa

l Teostan

elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel. 516
5035.

Robert Hermani
kaotuse puhul.

l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad
uutele õnnelikele omanikele. Tel. 5322 6290.

MRJK pere

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumuse sisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Sooduspakkumine suve lõpuni 80 €. mullavedu@hot.ee tel.
52 52 632.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–25 cm 1,7 €, kaseklots 5–25 cm 2.0 €, lepp
30 cm 2,3 €, sanglepp 30 cm 2,4 €, kask 30 cm
2,7 €, saar 30 cm 2,9 €. Alates 50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnnikut ja täitepinnast. Tel.50 92 936.

Sügisest 2013 alustas rahvatantsurühm!

Alates sügisest tegutseb Pirita Vaba Aja Keskuses rahvatantsu segarühm, millega kutsume
liituma 20–40aastaseid tantsuhuvilisi! Eesmärgiks on tugevdada ja parendada tantsijate füüsilist vormi, lihvida tantsuoskust ning tulevikus
osaleda ka tantsupidudel. Lisainfot ja rühmaga
liitumise soovist saab märku anda e-postiaadressil margus@piritavak.ee. Rühma juhendajaks on Margus Toomla. Margus on lõpetanud
Tallinna Ülikoolis koreograafia eriala, olnud kolmel korral tantsupidudel assistent ning kahel
korral liigijuht-lavastaja.

l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvimine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. www.
fassaadimeister.ee Tel 5196 9314.
l Korstnapühkija

litsenseeritud teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Akende

pesu, vihmaveerennide puhastus, ohtlike puude lõikus, katuste surve- ja süvapesu,
põrandate vahatamine ja õlitamine. www.puhastused-kpe.com Tel 5638 8994.
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 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 Litsenseeritud

korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. e-mail: margus@
korvent.ee tel 552 6281.
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 äravedu Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki
metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid
olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suuremate koguste eest võimalik tasu kokkuleppel!
Tel 5833 3586.

Põnnipesa lasteaed pakub tööd
Abiõpetajale
Palun saata CV emailile pesa@pesa.ee
või tuua Põnnipesa lasteaeda Kaluri tee 5,
Viimsi vald (www.pesa.ee).
Küsimuste korral helistage 5665 6665 (Kristiina
Sillaste)

TOORMAHLA
PRESSIMINE
Rohuneemes.
Tel 55 935 863

Continental, Nokian, DoodYear, Dunlop, Kelly

UUED TALVEREHVID
Alates 39,90 € tk
Ostes 4 uut rehvi, on
kojuvedu tasuta.

tel. 588 49090
e-post: viimsi@kummihai24.ee
Hankook, Nankang, Federal,
Sava, PointS

Viimsi Teatajale
on reklaami
eest võlgu:
Golfest AS ja
Kvaliteet Kivi OÜ

PAKUME TÖÖD
SISEKORISTAJATELE
Võimalus töötada nii päeval kui öösel.
Töö graafiku alusel.
Töö asukoht Viimsis.
Kontakt: 526 6001

ÄRA PÕLETA KALLIST KÜTUST!
TELLI MAJAKÜTTE KÜTUSE KOHALEVEDU MEILT

KÜSI HINDA!

Tel: 515 0021, 512 1419, 657 5591, 657 5590
MK Kamion OÜ, Üleoru 1, Maardu, 74114, Harjumaa
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Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu. Lisaks hea
hinnaga uued naisteja lasteriided, jalatsid,
ehted – USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 529 8020
tel: 609 1490
- õmblusteenused
- parandustööd.

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.

Ravikosmeetika kabinet

Dermatoloogia kabinetis võtab vastu ravikosmeetik. Koostöö dermatoloog Elo Kuumaga
l Krüoteraapia – nn. soolatüügaste, konnasilmade, käsnade,
nahanäsade jt. eemaldamine
l AgeraRx – keemilised koorimised akne ja vananevale nahale
l VIPeel – uudne valutu ja kiire taastumisajaga koorimine
l Silmade erihooldused ennem ja pärast ilulõikust
l Biorevitalisatsioon – hüaluroonhappe süstid naha noorendamiseks
l DermaFrac™ – uue põlvkonna
mesoteraapia raviseerumitega
Mikrodermabrasioon
Käte parafiinravi
l Depilatsioon
l Jalgade hooldus
l Kulmude ja ripsmete värvimine ja modelleerimine
l
l

Registreerimine: tel 605 9600, 605 9601

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Muuga Maxima X

kauplus ootab oma meeskonda:
- PEAKASSAPIDAJAT
- MÜÜJAID
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- KORISTAJAT
Ettevõte garanteerib:

- stabiilse palga
- sotsiaalsed garantiid
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse
Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel: www.maxima.ee.
Täpsema info saamiseks pöörduge kaupluse direktori poole tel 638 1008 või
saatke CV: personal@maxima.ee.
Info telefonil: 623 0690

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

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühholoog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), 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
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Express Post AS on alates 1997. aastast
tegutsev ajakirjandusväljaannete tellimise ja
kojukandega tegelev ettevõte.

Otsime jalgsi ja autoga lehekandjaid
Viimsisse
kelle ülesandeks on väljaannete varahommikune (3.30–7.00) kanne.
Töötasu on 3,40 EUR tund + reklaamikande
tasud.
Kompenseerime isikliku auto kasutamise
kulud.
Oma soovist palume teada anda:
telefonil 617 7700 või täita CV aadressil
www.expresspost.ee

