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VIII Rannarahva festival tõi
kokku tuhanded viimsilased

Leppneeme küla viikingid ja merineitsid pälvisid kogukonnapäeval eripreemia stiilse riietuse eest. Foto Annika Haas

Juulikuu viimasel nädalavahetusel toimus Viimsis taas
traditsiooniline Rannarahva
festival, mille raames said
külastajad vabaõhumuuseumis tutvuda rannarahva
kaluriküla ajaloo ja kultuuriga, külastada sadamaid ja
koduaedades sisse seatud
kohvikuid.
“Viimsi on rannarahva kodu ja
merevaimu vald ning selle austuseks on juba 2010. aastast korraldatud Rannarahva festivali. Igal
aastal on lisaks festivali traditsioonilisele programmile lisandunud
täiendusi kavasse,” sõnas abivallavanem Jan Trei.
“Festival raames oli külastajal
kahel päeval võimalus avastada
Viimsi poolsaart ja vabaõhumuuseumi – tutvuda kaluriküla ajaloo
ja vanade traditsioonidega. Pererahvas suitsetas räime, mille kõrvale pakuti värsket leiba ja kohapeal valmistatud kodust võid. Perenaine rääkis ka kohvi ajaloost ja
peremees õpetas soovijaid võrke
kuduma,“ rääkis festivali peakorraldaja Jekaterina Alipova.
Festivali esimene päev oli laada- ja kodukohvikute päev. Kui
möödunud aastal oli kohvikuid vei-

di alla 60, siis tänavu avati rekordiliselt 75 kohvikut. Kodudele lisaks tegutsesid kohvikud ka sadamates, külaplatsidel, kirikus, põllu
peal ning rannaäärsetes parklates.
“Üheks eriliseks pärliks oli
kindlasti Kelvingi külas toimunud
õhtukino, kus sai vaadata üht värskeimat eesti filmi “Sangarid”. Lemmiklooma omanike rõõmuks tegutses kohvik Roosa käpp, mis spetsialiseerus neljajalgsetele sõpradele. Lisaks pakkusid mitmed kohvikud klassikalisele toiduvalikule lisaks muusikalist menüüd, eriti võimsa esinemisega jäi kahtlemata silma Viimsi Happy Jazz Festivali kohvik,” täiendas Alipova.
“Viimsilasena on mul hea meel,
et kolme aastaga on kohvikutepäevast kasvanud igasuvine traditsioon.
Teist aastat festivali osana korraldatud kohvikutepäev aitab tugevdada Viimsi kogukonnatunnet, siduda valla erinevaid põlvkondi, saada omavahel tuttavaks ning avastada koduvalda igast küljest,” lisas
Trei.
Samal ajal kui kohvikutes sai
head maitsta, toimus vabaõhumuuseumis suur käsitöö-, antiigi- ja disainilaat. “Võib julgelt tõdeda, et
laat on aastatega aina populaarsem. Sel aastal tuli laadale ligikau-

du 5000 külastajat ning kohapeal
oli 70 kauplejat. Lisaks avasid muuseumiõuel oma kohviku ka lapsed
– pakuti koduseid küpsetisi, kiluvõileibu, vahvleid ja muid põnevaid ampse,” võttis peakorraldaja
päeva kokku.
Festival jätkus pühapäeval suure kogukonna päevaga Viimsi vabaõhumuuseumis, kus sai omavahel sportlikult mõõtu võtta ja kalasuppi süüa. Viimsi külade vahelisest võistlusest võttis tänavu osa 8
küla: Leppneeme, Randvere, Pringi, Muuga, Püünsi, Kelvingi, Lubja ja Pärnamäe. Päevajuhi Jaan
Kirsi eestvedamisel möödus võistlus kõigi jaoks humoorikalt ja kaasahaaravalt ning esikolmiku tulemused olid tasavägised. Auväärse
I koha võitis Pärnamäe küla, II
koha sai Lubja küla ja III koha
Randvere küla. Stiilipunktid pälvis aga Leppneeme küla – viikingite ja merineitsi julged kostüümid sobisid vabaõhumuuseumisse
nagu valatud.
Avastamisrõõmu pakuti ka lastele. Vabaõhumuuseumis toimusid
mängud, võistlused, meisterdused
ning kohal oli ka erinevad lasteautod. Kokandushuvilistel oli võimalik jälgida, kuidas kalakokk Hanno Kask kalasuppi valmistas, ning

õppida üheskoos tema ja Tanel Ojalaga kala fileerimist.
Festivali lõpetas Marko Matvere kontsert “Mulle meeldib maa!”,
kus ta laulis merelaule ja ballaade
ning jutustas purjelaevade kuldajast.
Täname südamest kõiki kohvikupidajaid! Olete olnud fantastiliselt tublid, teie panus on hindamatu.Täname külastajaid, et leidsite
aega ja käisite kohvikuis! Suur tänu, et tunnustasite oma kohalolekuga kohvikupidajaid, kes mitu päeva ja ööd ettevalmistusi tegid! Suur
kummardus Viimsi külade esindajatele – tänu teile sai kogukonnapäevast üks tugev tervik, te näitasite, kui tublid ja pealehakkajad
meie valla külad on!
Täname ka toetajaid, kes aitasid rannarahva meistrivõistluste auhindadega: restoran NOA, PAAT,
Burger Kitchen, Fazer Eesti AS,
Rannarahva muuseum, Viimsi vald,
MOE, Saarema Delifood OÜ, Berit Grupp OÜ!
Kohtumiseni järgmisel Rannarahva festivalil, mis toimub 28.–
29. juulil 2018!

Viimsi Teataja
Rannarahva muuseum

Vt veel pilte lk 8

Terje Lilleoks elust Prangli
saarel >> Loe lk 10
Miiduranna ja Pringi
külade üldkoosolekud
Miiduranna küla ja MTÜ Miiduranna külaseltsi üldkoosolek toimub teisipäeval
5. septembril kell 18–20 Nelgi tee 1, Viimsi huvikeskuse suures saalis.
Päevakord:
1. Uue külavanema valimine. Praegune
külavanem Teele Kase lõpetab oma ametiaja.
2. Külavanema ja MTÜ Miiduranna külaseltsi 2017. aastal tehtu ja 2018. aasta
plaanid. Konkursside “Minu Miiduranna lugu” ja “Heategevuslik kõrvitsakasvatamise võistlus” parimate premeerimine.
3. Ettepanekud, hääletus.
Külavanema valimise puhul on väga oluline külaelanike häälte koguarv, mistõttu
palume kõigi Miiduranna külas sissekirjutust omavate isikute osavõttu. Inimesed,
kes soovivad oma kandidatuuri külavanema kohale üles seada, peavad saatma hiljemalt 25. augustiks vabas vormis digiallkirjaga avalduse e-posti aadressil info@
viimsivv.ee. Samuti võib avalduse allkirjastatult viia ise vallavalitsusse. Külavanema
kandidaadid peaksid olema valmis koosolekul esitlema oma nägemust Miiduranna külavanema panusest küla heaks. Valimistoiminguteks kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks toimub 14. septembril kell 18
Rannarahva muuseumis (Nurme tee 3).
Päevakord:
1. Külavanema aruanne tehtud töödest.
2. Külavanema valimine.
Külavanema kandidaadiks võib olla antud küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt
1 nädal enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada kirjalik nõusolek. Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on
sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4. peatüki 1. jaos §-des 61-66. Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa.

Viimsi vallavalitsus
Külavanemad

Rohuneeme küla
üritused

n 6. augustil kell 10–13 toimub vanakraa-

miturg ja kirbukas Rohuneeme spordiväljakul. Saadaval on riided, elektroonika, hoidised, kunst. Kohtade arv on piiratud! Registreerimine: mairi.lembinen@rohuneeme.ee.
Vihmase ilma korral ei toimu!
n 19. augustil kell 16 toimuval naisteüritusel räägib oma küla tüdruk Hanna-Liina
Võsa motivatsioonist ja sellest, kuidas ka
rasketel aegadel hakkama saada. Tasuta!
n 26. augustil algusega kell 16 toimub külapäev ja muinastulede öö. Matk metsas,
pidusöök külaväljakul, tõrvikutega rongkäik külaväljakult mere äärde ja muinastulede süütamine jaaniplatsil kell 20.30.
Üritus on tasuta!

Mairi Lembinen
Rohuneeme külaselts
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Viimsi vallavolikogu
sai uued juhid
Viimsi vallavolikogu 20. juuni istungil valiti uued
juhid. Volikogu asub juhtima esimees Mari-Ann
Kelam (IRL) ja aseesimees Ain Pinnonen (SDE).

Vallavanem Rein Loik õnnitleb volikogu etteotsa valitud
Mari-Ann Kelamit. Foto Annika Koppel

“Viimsi on olnud minu koduks juba viisteist aastat ning
mul on au olla siinsesse volikogu koosseisu pikaaegne
liige,” sõnab Viimsi volikogu esimees Mari-Ann Kelam.
“Meie elanike arv kasvab aastast aastasse jõudsalt ning
see näitab selgelt, et Viimsi vald on atraktiivne elukeskkond. Olgem ausad, meil on palju, mille üle rõõmustada
– metsad, meri, mänguväljakud, terviserajad, õppimis- ja
sportimistingimused ning loomulikult meie tublid inimesed,” lisab Kelam.
Viimsi volikogu juhtide vahetus oli tingitud endise esimehe Toomas Tõniste asumisest rahandusministri ametikohale. “Õnnitlen Toomas Tõnistet ning soovin talle edu
uutes väljakutsetes. Oleme saanud endale sihikindla ning
haritud rahandusministri, kes on teinud head tööd Viimsi elukeskkonna parendamisel,” ütleb Mari-Ann Kelam.
“Minu soov on allesjäänud kuude jooksul jätkata positiivses ja rahulikus stiilis ning loomulikult ka edaspidi olla
Viimsi elukeskkonna kirglik tutvustaja nagu olen seda senini olnud.”

Viimsi vallavolikogu

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: Liina Rüütel, tel: 602 8840,
e-post: liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833,
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717,
e-post: tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 18. augustil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Muutus Viimsi valla heakorraeeskiri
Viimsi vallavolikogu võttis
20. juunil vastu Viimsi
valla heakorraeeskirja
uuendatud redaktsiooni.
Määruse uuendatud versioon on kättesaadav
Riigi Teatajas.
Heakorraeeskirja peamised muudatused puudutavad niitmistöid, halvas seisukorras ehitisi
ehk nn “tondilosse”, heakorraalaseid kohustusi ja tööde eest
vastutajaid.
Uues eeskirjas on maatulundusmaade puhul täpsustatud niitmistööde lõpptähtaega, mis on
1. september. See on vajalik, et
vältida tuleohtu, kuna septembriks on hein kuiv ja muutub kuluks. Eeskirja lisandusid uued
maade sihtotstarbed, mida tuleb korrastada ja niita – näiteks
riigikaitsemaid tuleb hooldada
sama sagedusega nagu elamumaid.
Mitmeid muudatusi tehti
hooldamata kinnistute ja hoonete korrasolekuga seoses. Näiteks kasutusel mitteolevatel hoonetel peavad suletud avad olema sama värvuse ja materjaliga (et vältida olukorda, kus
hoonete sulgemise tulemusena
on veel “koledam” tulemus, kus

iga ava ees on eri värvi ja eri
materjalist risti-rästi löödud sulud). Nii tagab eeskiri olukorra, kus hoone on tervikuna suletud ja sealjuures korrektse väljanägemisega.
Muudeti puulehtede kogumist puudutav kohustus (st nõue
puulehti koristada rakendub alevikes, kus tuleb puulehti koristada kortermajade ümbrusest,
teemaalt, haljakutelt). Väga palju probleeme põhjustab ehitustegevus, kus sissesõiduteedele,
kõnniteedele ja sõiduteedele kantakse igasugust mustust ehitusmasinate poolt. Uuendatud määruse järgi on kinnistu valdaja
ja ehitaja kohustatud ära hoidma kinnistult igasuguse materjali (sh savi, killustik, liiv,
freespuru, muld jm pori) ja jäätmete sattumist teemaale, naaberkinnistule jm. Korrigeeritud
ja lisatud on nii mõisteid kui
ka ametite tööülesanded jm.
Järgnevalt lühiülevaade uuendustest paragrahvide kaupa,
kus muudatusi tehti.
§ 1. Heakorra eeskirja eesmärk
Muudatused puudutavad õigusaktide loetelu, millega koosmõjus eeskirja kohaldama hakatakse.

§ 2. Mõisted
Täpsustati puuduvate mõistete sõnastust ja lisati juurde
mõisteid, mida varem ei olnud
heakorraeeskirjas lahti seletatud.
§ 3. Viimsi vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel
Seletatakse põhjalikumalt
lahti omavalitsuse ülesanded ja
kohustused heakorra tagamisel
avalikul alal.
§ 4. Avaliku koha heakorra
nõuded
Keeleline muudatus, mis hõlmab ka ametisisest vabas vormis
loa andmist või sellest keeldumist.
§ 5. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel
Muudatused puudutavad niitmist, hooneid, kinnistu korrasolekut, haljastust, jäätmemajandust, sademeveesüsteeme, risustamist ja reostamist jm.
§ 6. Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnõuded
Peatükk täpsustab tuletegemise nõudeid ja toimimist, nõudeid ja sätteid lühendati.
§ 8. Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustused
Muudatused puudutavad välireklaamide paigaldamist ja nen-

dele seatud nõudeid ning uuenenud reklaamimäärust.
§ 9. Ehitus- ja remonditöö
tegija kohustused heakorra tagamisel
Peamise uuendusena on välja toodud nõue paigaldada ehitusobjektile infotahvel koos vajamineva kontaktandmete jm
informatsiooniga.
§ 11. Heakorranõuete täitmist tagavad keelud
Võrreldes varasemaga on
peatükist välja arvatud keeldusid, mis on niigi sätestatud vastavates eriseadustes või valla
teistes määrustes. Tehtud on ka
üksikuid parandusi ja täpsustusi, mis enamasti sisulisi muutusi kaasa ei too.
§ 13. Väärtegude menetlejad
Muudetud viidet, muudatusega
menetletakse kõiki määruse alusel toime pandud väärtegusid.
§15. Järelevalve
Muudatusena on lisaks vallavalitsuse kommunaalametile,
ehitusametile ning keskkonnaja planeerimisametile antud määruse kohaselt õigus järelevalvet
eeskirja täitmise üle teostada ka
Keskkonnainspektsioonil ning
Politsei- ja Piirivalveametil.

Henry Edward Aimre

heakorra peaspetsialist

Volikogus
Viimsi vallavolikogu poolt 20.06.2017
vastu võetud otsused:
nr 30 Viimsi valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
nr 31 Volikogu esimehe valimine – MariAnn Kelam
nr 32 Volikogu aseesimehe valimine – Ain
Pinnonen
nr 33 Nõusoleku andmine OÜ-le Viimsi
Haldus laenu andmiseks Viimsi valla 2017.
aasta eelarvest
nr 34 Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsuse nr 19 “Projekti “Pargi tee 3 lasteaia
hoone energiatõhusamaks muutmine“ omafinantseeringu tasumise garanteerimine“
muutmine
nr 35 Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsuse nr 20 “Projekti “Randvere tee 16 lasteaia hoone energiatõhusamaks muutmine
ja päikeseenergia kasutuselevõtt“ raames
rahaliste kohustuste võtmine“ muutmine
nr 36 Mereääre tee 11 kinnistule hoonestusõiguse seadmine MTÜ Tammneeme Sadam kasuks
nr 37 Nõusoleku andmine kinnistu(te) võõrandamiseks (Prangli Tuulejõud II kinnistu
jagamisel tekkinud tootmismaa sihtotstarbega kinnistu(d))
nr 38 Vallavara otsustuskorras võõrandamine ning sellega seoses kinnistu piiride
muutmiseks nõusoleku andmine (Kelvingi
kinnistust – kõlakoja alune – MTÜ-le Kelvingi Tehnovõrgud)
nr 39 Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee
30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine
nr 40 Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83: “Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
nr 41 Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86: “Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2 maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine, krundi pos nr 18 osas
nr 42 Metsakasti külas, kinnistu Katkuniidu
tee 2 detailplaneeringu algatamata jätmine
nr 43 Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsuse nr 43 “Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2 maa-ala“ kehtetuks tunnistamine
nr 44 Haabneeme alevikus asuvate Heki

tee lõik 1 ja Heki tee lõik 2 transpordimaa
omandamine
nr 45 Pringi külas asuvate Vardi tee L9 ja
Mustika tee transpordimaa omandamine
nr 46 Viimsi vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu ja 2017. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine ja
mandaatide arvu kindlaksmääramine
nr 47 Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
nr 48 Volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehe valimine – Ene Lill
nr 49 Volikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni liikmete kinnitamine – komisjoni liikmed: Piret Simmo, Janis Riisalu, Arvi Altmäe, Toomas Uibo, Marju Mik
nr 50 Volikogu sotsiaalkomisjoni kooseisu
muutmine – endise liikme Maria Sepperi
asemele kinnitati komisjoni liikmeks Anu Kaiv
Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 39 kehtestati Viimsi vallas, Viimsi
alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga
ja sellega piirneva reformimata riigimaa
detailplaneering, millega tehakse ettepanek maa-ala kruntimiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringuga
moodustatakse viis ridaelamukrunti 4 sektsiooniga kahekorruseliste ridaelamute ehitamiseks ja üksteist kaksikelamukrunti kahekorruseliste kaksikelamute ehitamiseks.
Kaksikelamukrundile on lubatud lisaks põhihoonele ehitada ka üks abihoone, suurima lubatud kõrgusega 5,0 meetrit. Lisaks
moodustatakse planeeringualale üks 2266
m2 suurune ärimaa sihtotstarbega krunt,
mille ehitusõigus näeb ette olemasoleva
ajaloolise hoone säilitamise ja selle rekonstrueerimistingimused ning võimaldab
lisaks ühe uue eraldiseisva ärihoone ehitamise. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga kolm haljasala maa krunti, kaks
kergliiklusmaa krunti ning neli tee ja tänavamaa krunti.
Vastavalt Tallinna notari Lee Mõttuse
büroos 2.07.2015 sõlmitud lepingule nr
2806 kohustub arendaja omal kulul ehitama planeeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud teed, sh sõidutee
ja kergliiklustee, tänavavalgustuse, sadevee kanalisatsiooni ja haljastuse ning andma teemaa kinnistud koos nendel asuvate
ehitiste ja rajatistega tasuta valla oman-

disse, hiljemalt 5 aasta jooksul detailplaneeringu kehtestamisest arvates.
Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 40 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83
“Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla, Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu seletuskirja peatüki 2.3 Arhitektuursed tingimused neljanda lõigu esimene lause (lk 9):
“Katusekalded võivad olla vahemikus 30°–
45°.“
Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 41 tunnistati kehtetuks Viimsi
Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86:
“Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2
maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneering krundi pos nr 18 osas.
Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 43 tunnistati kehtetuks Viimsi
Vallavolikogu 14.03.2000 otsus nr 43 “Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2
maa-ala“.
Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 46 määrati Viimsi vallavolikogu
järgmise koosseisu arvuks 21 liiget.
Sama otsusega moodustati Viimsi vallavolikogu 2017. aasta valimisteks Viimsi
valla haldusterritooriumil üks valimisringkond nr 1 ning mandaatide arvuks kinnitati 21.
Viimsi Vallavolikogu 20.06.2017 otsusega nr 47 moodustati Viimsi vallavolikogu 2017. aasta valimiste läbiviimiseks 3-liikmeline Viimsi valla valimiskomisjon. Komisjoni liikmeteks nimetati: Kristi Tomingas, Terje Sander, Aivar Urm.
Viimsi Vallavolikogu poolt 20.06.2017
vastu võetud määrused:
nr 7 Viimsi valla 2017. aasta lisaeelarve
nr 8 Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alused
nr 9 Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määruse nr 2 “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“
muutmine
nr 10 Viimsi valla heakorraeeskiri
NB! Volikogu 20.06.2017 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel http://www.viimsivald.ee/12044/, määrustega http://www.
viimsivald.ee/12043/ ning täiendavalt Riigi
Teataja võrguväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei
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Vilgas suvi Viimsi teedel ja kraavides
Tänavavalgustuse valdkonnas viidi läbi hange tänavavalgustuse rajamiseks kuues piirkonnas (Miiduranna, Metsakasti, Leppneeme, Pärnamäe,
Lubja, Pringi) vastavalt külavanemate taotlusele. Hankele
laekus viis pakkumust, edukaks osutus AS-i Rito Elektritööd pakkumus maksumusega
55 818 eurot (koos kibemaksuga). Tööd on kavas teostada
oktoobri teiseks pooleks.
Haabneeme aleviku LEDprojekti elluviimiseks hangitava projektijuhtimise teenuse
osas korraldati kaks hanget,
teisele hankele laekus viis pakkumust, mis on veel hindamisel. Leping loodetakse sõlmida
augusti alguses.
Avaldatud on sademevee
proovide võtt 2017–2019 hange, Viimsi valla patrull- ja valveteenus 2017–2022 hange, Viimsi valla teedevõrgu arengukava
2018–2028 koostaja leidmise
hange ning Krüsanteemi tee ja
taristu rekonstrueerimise hange.

Suvistest teehoiutöödest
on lisaks remondile ulatuslikumad erinevad tööd,
millest suuremad on puhastamistööd, niitmised,
lappimised, pindamised,
tolmutõrje, rentslite
hooldus jm korralised
hooldustööd.
Niitmistöid tehakse kokku 68
tee ääres (vastavalt eelarvelistele võimalustele suurendatakse teede arvu igal aastal) 2–3
korda suveperioodil (põhiteedel
sel aastal 4 korda). Regulaarse
teehoolde kooseisu kuulub ka
sõiduteede ning kergteede puhastamine harjamise ja imurautoga peamiselt asfaltkattega
teedel. Selle käigus kontrollitakse ja vajadusel puhastatakse
põhiteedel asuvad restkaevud,
et tagada sajuvete vaba liikumine.
“Asfaltbetoonkatete remonti tehakse sel aastal kokku mahus 10 000 m2. Tööd on jagatud põhimahuks ja lisamahuks.
Põhimaht ca 7500 m2 ulatuses
sai tehtud juunikuus, lisamaht
valmib septembris. Töid teostab läbi riigihanke leitud lepingupartner Tee ja Tee OÜ. Tööde maksumus on 131 300 eurot,” sõnas abivallavanem Oliver Liidemann.
Pindamistööd toimusid sel
aastal juulikuus mahus 16 500 m2.
Uue tolmuvaba katte sai kokku
18 teed või teelõiku. Tööd teostas OÜ Üle.
Tulbiaia teel freesiti üles
asfaltkate, teele anti kalded ja
tee sai uue pinnatud katte. Veel
on kavas remontida Viirpuu
tee ning rajada Viieaia teele pikendus, samuti Salumäe ja Paemäe teede ühendamine, mitmetes kohtades on kavas suurendada nähtavust.
“Aastatel 2017–2019 teostab valla teedel joonimistöid
läbi riigihanke leitud lepingupartner Lemminkäinen Eesti
AS. Joonimistööd algasid juulikuus ja kestavad augustini.
Suurimad tööd on valla teedel
ülekäiguradade värskendamised,” täiendas Liidemann.

Teede ehitustööd

Heki tee ja Kesk tee ehitustööd
said alguse juunikuus. Käimas
on kaevetööd ning algust on
tehtud trasside rajamisega. Tööde kulgu on aeglustanud kahetsusväärne juhtum linnupesadega, kus heki langetamisega
said üksikud pesad kahjustatud.
Raietöödest puutumata jäänud
nud kuusehekk on keskkonnainspektsiooni ja ekspertide poolt
läbi vaadatud ning hekist leiti
üks asustatud musträsta pesa.
Selles osas on tehtud keskkonnainspektsiooni poolt Viimsi vallavalitsusele palve oodata kuuseheki raietöödega kuni 14. augustini, mil pesas olevad linnupojad on pesast lahkunud.
Raietöödega oodatakse kuni
pesa on lindude poolt hüljatud.
Tööde kulgu on mõjutanud ka
kohtuvaidlused nii projekteeri-

Sademevee valdkonna
suvised tööd
Ravi tee rekonstrueerimine. Foto Timmo Aleksandrov

Kommunaalvaldkonna
hangetest

Kesk tee rekonstrueerimine. Foto Taavi Valgmäe

mistingimuste kui ka ehitusloa
vaidlustamise osas. Kommunaalamet teeb tööd, et leida kompromissi vaidlustajatega. Seetõttu võib tööde valmimise tähtaeg pikeneda kuu võrra. Peatöövõtja Verston Ehitus OÜ,
alltöövõtjad ning valla esindajad pingutavad, et tööd valmiksid võimalikult kvaliteetselt ja
kiiresti. Hetkel on eemaldatud
vana kate ja tee alus, ehitatakse
ulatuslikke kommunikatsioone
sidevõrgust kuni sademevee
puhastussüsteemideni.
Ravi teel on rekonstrueerimistööd lõpusirgel. Rajatud on
sõidutee asfaltkate, äärekivid on
paigaldatud ning tänavavalgustus hakkab valmima, algamas
on haljastus- ja liikluskorraldustööd. Ehitamisel on uued
bussiootepaviljonid. Tööde käigus tehti muudatusi Ravi tee ja
Randvere tee ristmikul asuva
ohutussaare esialgse lahenduse
osas, et tagada parem liikuvus
ühistranspordile, samuti tehti
mitmeid muudatusi jalgteede

sidustamiseks piirkonnas. Tööd
on plaanis lõpetada augusti teisel nädalal. Töid teostab AS
TREF Nord.
Kesk tee rekonstrueerimisel lõigul Lepa tee kuni Haabneeme rand on esialgsest graafikust nihkunud, sest rannahoone ehitusega seoses toimusid
ulatuslikud betooniveod juulikuuni, samuti tuli piirkonna elektrivarustuse korrastamiseks võrguettevõtte poolt alajaama ja
elektrikaablite ehitamine – kõik
nimetatud tööd on lükanud teetööde valmimise tähtaega edasi. Valmis on torutööd, käimas
on sõiduteede ja jalgtee aluste
ehitused ning tänavavalgustuse ehitus. Tööde valmimine on
planeeritud augusti teisel nädalal. Töid teostab Viamer Grupp
OÜ.
Augustikuu teisel poolel on
kavas alustada Pärnamäe tee ja
Lubja tee katte remonttöödega
koos bussipeatuste ehitusega.
Kindlasti toovad tööd kaasa piiranguid liikluses.

Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava 2017–2027
koostamisele laekus vaid üks
pakkumus – leping sõlmiti Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ-ga,
lepingu maksumus on 36 000
eurot.
Viimsi valla mänguväljakute seadmete ostu ja paigalduse hankele toimus kaks eraldi
hankementlust. Teistkordsel menetlusel esitati kolm pakkumust. Soodsaima pakkumise
summas 43 310 eurot esitas
Atix OÜ, kes tunnistati ka edukaks ning kellega sõlmitakse
leping.
Viimsi valla traktoriteenus
2017–2022 hankele laekus üks
pakkumus – leping sõlmiti OÜga WWR Systems, lepingu eeldatav kogumaksumus antud perioodi peale on 120 000 eurot.
Teekatete joonimis- ja märgistustööd 2017–2019 hankele
laekus kolm pakkumust, edukaks tunnistati Lemminkäinen
Eesti AS, kellega sõlmiti leping, ning tänaseks on ka joonimistööd alanud.
ANTS valvesüsteemi (automaatne numbrituvastussüsteem)
ja valvekaamerate (sh veebikaamerad) hooldusteenus 2017–
2022 hankele laekus samuti kolm
pakkumust. Edukaks tunnistati
G4S Eesti AS, kes võttis augustist hoolduse üle.
Teede remonttööde osas
teostati mitmeid hankeid ja
pakkumismenetlusi. Paljudele
objektidele hangiti omanikujärelevalveteenust. Remonttöödest võib välja tuua Viirpuu tee
remondi ja Viievelle tee väljasõidu hanke, millele laekus kaks
pakkumist, kus edukaks osutus

OÜ WWR Systemsi pakkumus,
tööde maksumus on 44 430 eurot.
Üks suuremaid remonttööde hankeid on Pärnamäe ja Lubja tee katte remont koos Lubja külla rajatava lasteaia esise
ohutussaare rajamisega. Hankele laekus kuus pakkumust,
soodsaima pakkumise tegi OÜ
Viamer Grupp. Tööd on kavas
teha vahemikus augusti lõpp
kuni september.
Teede projekteerimishangetest viidi läbi ühtekokku viis
hanget. Vehema tee ja Reinu
tee rekonstrueerimisprojektide
koostamise hankele laekus viis
pakkumust, neist osutus edukaks OÜ G.E.O. Grupp, kellega sõlmiti leping maksumusega 77 400 eurot. Projekteerimistööd on kavas teostada hilissügiseks. Hankele Nelgi tee
rekonstrueerimisprojekti koostamine lõigul Aiandi tee kuni
Tulbiaia tee laekus neli pakkumust. Soodsaima pakkumuse esitas Roadplan OÜ, tööde
maksumus on 45 270 eurot. Läbi viidi ka Karulaugu tee rekosntrueerimisprojekti koostamise hange lõigul Viimsi Kool
kuni Randvere tee. Hankele
laekus viis pakkumust, soodsaima pakkumuse esitas OÜ
TP Projekt. Lubja tee pikenduse detailplaneeringu ja tee
pikenduse eskiisprojekti koostamise hankele laekus kolm pakkumist, edukaks osutus Skepast
& Puhkim OÜ pakkumus maksumusega 44 400 eurot. Riiasöödi tee rekonstrueerimisprojekti (sh ühenduse rajamine Randvere teega) koostamisele laekus kolm pakkumust, edukaks
osutus T-Model OÜ pakkumus
maksumusega 19 824 eurot.

Suvel on kommunaalametil töös
mitmed korralised sademeveetööd. Augustis viiakse läbi Nurme tee sademeveetruubi rekonstrueerimine ja kraavi puhastamine – tööd peaksid lõppema augusti jooksul. Augustikuus teostatakse Meriste tee
sademeveekraavide torutamine,
tööde teostamise tähtajaks on
kavandatud 30.08.2017. Kummagi eelnimetatud töö puhul
on teostajaks PK Infra OÜ.
Suvel on veel planeeritud
Randvere – Karulaugu ristmiku remonttööd, Järve tee sademeveetrassi eesvoolu rekonstrueerimine ja Pargi tee 14 kinnistul asuva sademevee eesvoolule klindi astangut kaitsva
kaskaadi loomine.
“Lisaks sademevee remonttöödele on Viimsi vald Gravitas Consult OÜ abiga koostamas taotlust LIFE programmi,
saamaks rahastust sademevee
arengukavas ettenähtud tegevuste osaliseks elluviimiseks.
Projekti taotlusse on kaasatud
partneritena ka Tallinna linnavalitsus ja Balti keskkonnafoorum. Projekti orienteeruv maht
on 5 miljonit eurot ja projekt
keskendub sademevee juhtimissüsteemi rajamisele ning
uute innovatiivsete lahenduste
testimisele,” sõnas Liidemann.
Juulikuus viidi lõpule kevadel alanud kraavide puhastamine, tööde käigus puhastati
5 km jagu valla sademeveekraave. Tööd viidi läbi koostöös
Viimsi valla teehooldajaga AS
TREV-2 Grupp. Korralistest töödest on hetkel käigus valla teemaal asuvate restkaevude puhastamine ja osade hooldatud
kraavide pervede niitmine, lisaks viiakse vajadusel läbi põhiliselt survepesu valla sademeveesüsteemides.

Kommunaalamet

(jätkub lk 4)
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Mänguväljakute korrastamisest

Viimsi vallal on 2017. aastal käsil mänguväljakute kordategemine. Hetkel on lõppenud hange Tammneeme, Randvere, Kelvingi, Leppneeme, Rohuneeme ja Laiaküla mänguväljakute uuendamiseks. Kavandatud on paigaldada samadesse asukohtadesse uued samalaadsed tooted. Kavandatud tööd lähevad maksma (sh projekteerimine, ehitus
ning paigaldus) suurusjärgus 43 000 eurot.
Lõppes ka mõisapargi mänguväljaku projekteerimishange, mille raames soovime projekteerida uue mänguväljaku. “Töid on kavas peale ehitusloa saamist teha järkjärgult (elementide kaupa) vastavalt rahastusele. Uute elementide valimisel oleme lähtunud sellest, et mänguväljaku elemendid sobiksid olemasolevasse looduslikku keskkonda, seega on kehtestatud nõuded nii materjalidele,
värvilahendustele jm. Kogu mänguväljaku projekt tuleb
kooskõlastada muinsuskaitseameti ja keskkonnaametiga.
Eeldatav hanke maksumus koos projekteerimise ja ehitamisega jääb suurusjärku 25 000 kuni 35 000 eurot,” sõnas
abivallavanem Oliver Liidemann.
Sügisel on kavas teha mänguväljakute põhjalikum ülevaatus ja audit, et koostada remondi- ja hooldusplaanid
tulevaks aastaks.

Haabneeme rannast

Articard OÜ osutab rannavalveteenust Haabneeme rannas
esimest aastat. Kuna rannailma on olnud suhteliselt vähe,
siis on peamiselt tehtud tööd koeraomanikega, kes tulevad
koeraga randa jalutama. Enamuses on muidugi tegemist
ümberkaudsete elanikega, kes on harjunud seal oma lemmikutega jalutama. Rannailmad juulis tõid kaasa ka teisi
probleeme, sh rannaalal grillijad, prügistajad, purjus rannaala kasutajad ja klaastaara rannaalal.

Kas oled kindel, et sinu
ehitis on seaduslik?
Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tuleb korrastada
ehitisregistri andmed
ehitiste osas. Ehitisregistri
andmete korrastamiseks
on seaduse kohaselt aega
kuni 2020. aasta 1. jaanuarini.

Andmete korrastamise käigus
kantakse ehitisregistrisse sinna
seni kandmata hooned. Eelnenust tulenevalt palume kõikidel elanikel kontrollida oma kinnistutel asuvate suuremate kui
20 m2 ehitisealuse pinnaga hoonete ehitamise seaduslik alus
(ehitusluba, kasutusloa olemasolu) ja kas ehitis on ehitisregistris olemas või mitte (ehr.ee – sisestades kinnistu aadressi otsinguribale). Probleemi ilmnemisel
palume ühendust võtta ehitusameti ehitusjärelevalve teenistusega vajalike juhiste saamiseks.
Ehitusamet alustab ka ise
hoonete ehitisregistrisse kandmiseks kontrolli. Hoonete ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod,
millelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja
hoone koordinaadid. Ortofotodelt saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri
andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus.

Enne ehitusseadustiku
jõustumist ehitatud
ehitisregistrisse kandmata ehitiste väljaselgitamine
Adru koristamine Haabneeme rannas. Foto Henry Edward
Aimre

Juulikuised tuuled on lainetega toonud Haabneeme
randa hulga vetikaid ja adru, mis soojade ilmadega kipub
koheselt ka ebameeldivat haisu tekitama. Adru koristatakse iga nädal. Liiva on läbi sõelutud kahel korral, plaanis
on seda teha veel kolmaski kord, et parandada liiva kvaliteeti.
Haabneeme ranna veekvaliteeti analüüsib regulaarselt
terviseamet. Juunikuu analüüsid vastasid kõigile nõuetele
(näitajad) – Haabneeme ranna vesi on puhas.
“Lisaks heakorratöötajatele ja rannavalvele on aidanud korda luua AS G4S Eesti patrull ja politsei. Igasugu
rannas tekkivatest probleemidest anda teada Articard OÜle” sõnas Liidemann. Rannavalve töötab 15.06–14.09, iga
päev kell 10–20.

Kesk tee Haabneeme randa ulatuva lõigu
rekonstrueerimisprojekt

Hetkel käivad randa suunduval Kesk teel teetööd, aga samal ajal on Viimsi vald koostöös Tilts Eesti Filiaal ASiga projekteerimas Haabneeme randa Kesk tee jätku (olemasoleva kitsa laudtee asemele) kuni muulini ning muuli
laiendamist. Laudistee esialgne projekt on planeeritud
ligikaudu 7 meetri laiusena. Laudisteele on kavas projekteerida valgustus, istekohad, prügikastid jm väikeinventar,
samuti on kavas muul teha 7 meetri laiuseks ning panna muulile käsipuud ja pingid. Projekteerimise lõppedes
peaks valmima tööprojekt Kesk tee rekonstrueeritavale
teele laudisega kaetud jätk, mis võimaldab jalutada muulile ja vaadelda merd.

Kommunaalamet

Kontrollimisel lähtutakse korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest. Kontrollimimise käigus selgitatakse eelkõige välja ehitise ehitamise õiguslik alus, ehitise ehitisealune
pind, ehitise kasutamise otstarve, ehitamise aeg, vajaduse korral ehitise varasema ümberehitamise, laiendamise või lammutamisega seonduv teave ning
muud olulised asjaolud. Kui kin-

Suurematel kui 20 m2 pinnaga hoonete ehitamisel peab olema
seaduslik alus. Foto Fotolia

nisasja omanik ei esita piisavaid tõendeid ehitamise aja kohta, eeldatakse, et ehitis on ehitatud pärast ehitusseaduse jõustumist. Enne 1999. aasta 1. aprilli ehitatud tehnorajatised loetakse õiguspäraselt ehitatuks,
olenemata nende kohta käivate andmete puudumisest või
puudulikkusest ehitisregistris.
Ehitiste kontrollimisel lähtutakse ehitise ehitamise ajast.

Enne ehitusseaduse
jõustumist ehitatud
ehitis

Enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda
ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks, lähtudes ehitusseadustikus sätestatust. Nimetatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda
ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks vastavalt ehitusseadustiku lisas 1 või 2 sätestatule.
Kui eespoolnimetatud ehitis ei ole valmis, siis antakse
sellele vajaduse korral ehitusluba või esitatakse ehitusteatis.
Kui ehitis on valmis ja ehitusteatise või ehitusloakohustuslikke töid ei ole vaja teha, võib
ehitisele anda kasutusloa või

Haabneeme Kooli
juurdeehituse sarikapidu

kasutamisest teavitada vastavalt ehitusseadustiku lisale 2.
Kui ehitisregistrisse kandmata
ehitisele on antud planeerimisja ehitusseaduse või ehitusseaduse kohane õiguslik alus selle
ehitamiseks või kasutamiseks,
siis kantakse ehitis ehitisregistrisse ehitusseadustiku § 60
lõikes 5 sätestatud ehitisregistrile andmete esitamise teatise
alusel. Ehitise ehitamise õiguspärasuse hindamisel arvestatakse asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 14 sätestatuga.
Ehitusseadustiku kehtivuse
ajal kasutatav ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse ehitise ehitamise ajal kehtivate nõuete kohaselt.
Ehitise ohutuse hindamisel
võetakse aluseks ehitusprojekt.
Ehitusprojekti puudumisel tehakse ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise audit asendab loa- või teavitamismenetluses ehitusprojekti. Ehitise auditi tellib omanik.

Enne ehitusseadustiku
jõustumist ehitatud
ehitisregistrisse kandmata ehitis

Pärast 2003. aasta 1. jaanuari

ning enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitisele võib
anda ehitus- või kasutusloa või
lugeda ehitamine või ehitise
kasutamine teavitatuks, lähtudes ehitusseadustikus sätestatust. Ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda
ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks vastavalt ehitusseadustiku lisas 1 või 2 sätestatule. Kui ehitis ei ole valmis, siis antakse sellele vajaduse korral ehitusluba või esitatakse ehitusteatis. Kui nimetatud ehitis on valmis ja ehitusteatise või ehitusloakohustuslikke töid ei ole vaja teha, võib
ehitisele anda kasutusloa või
kasutamisest teavitada vastavalt ehitusseadustiku lisale 2.
Ehitusseadustiku kehtivuse
ajal kasutatav ehitis peab vastama ehitusseadustiku § 11 lõikes
2 ja § 12 sätestatud nõuetele.
Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt.Projekti puudumisel tehakse ohutuse hindamiseks ehitise audit.
Selle tulemusel peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad
tehnilised andmed ehitisregistrisse ning vajaduse korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele. Ehitise auditi
tellib omanik.
Ehitusamet otsustab ehitise
auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades eelkõige ehitisele esitatavate nõuete täitmist, sealhulgas olulise või kõrgendatud ohu esinemise võimalikkust, ehitamise aega, ehitise kasutamise otstarvet, kinnisasja omaniku ning vajaduse
korral piirnevate kinnisasjade
omanike õiguste ja huvide kaitset. Kui auditi tulemusel selgub ehitise ümberehitamise, lammutamise või muu vajadus,
teeb ehitusameti ehitusjärelevalve teenistus ettekirjutuse ehitise nõuetega vastavusse viimiseks.
Loodame tulemuslikule koostööle!

Ehitusamet

Randvere terviserada avatud

28. juunil peeti Haabneeme Kooli juurdeehituse
sarikapidu. Tegemist on Viimsi valla selle aasta
kõige suurema investeeringuobjektiga – juurdeehitus läheb maksma ligi 1,2 miljonit eurot ning
annab võimaluse tänase 6-klassilise kooli ümber kujundada 9-klassiliseks põhikooliks.
“Viimsi vallas on lapsi palju ning koolide ukse taga on kogu aeg piltlikult öeldes järjekord. Juurdeehitusega loome valda juurde 144 uut ja kaasaegset
õppekohta, mis aitab koolikohtade järjekorda leevendada valla keskuse piirkonnas,“ ütles Viimsi abivallavanem Jan Trei.
Haabneeme Kooli juurdeehitus rajatakse Randvere tee 18 asuvale krundile, kus valmis Haabneeme Kooli õppehoone 2009. aastal arhitektuuribüroo
Emil Urbel OÜ projekti järgi.

Viimsi poolsaare idaosas Randvere, Tammneeme ja Leppneeme
piirkonnas on avatud uus terviserada.
“Randvere terviserada on valgustatud ja täiesti uus spordirajatis
Viimsi vallas. Terviserajal on kaks rada, mille väike ring on 500 meetri
ning suur ring 2,1 kilomeetri pikkune,“ sõnas Viimsi abivallavanem Jan
Trei.
Terviserajale on paigaldatud spordiinventar venitus- ja jõutreeninguteks. “Siin saab joosta, rattaga sõita ning kepikõndi teha. Talvisel ajal
plaanime rajada ka korralikud suusarajad,” tutvustas Trei. Randvere terviserada hakkavad kasutama ka Randvere kooli ja lasteaia lapsed.
“Viimsi vald teeb uue terviserajaga väärt kingituse. Liikumisrõõmu
kättesaamiseks tuleb aga ise rajale astuda. Värskes õhus ja looduses liikumine annab energiat ning kingib juurde tervena elatud aastaid,” ütles
Eesti Terviserajad SA juht Alo Lõoke.
Randvere terviseraja projekteerija on TO Projekt OÜ ning ehitusfirma
WWR System OÜ. Raja projekteerimise ja ehituse kulud kokku olid 312 000
eurot ja ehitust finantseeris Viimsi vald.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi vallavalitsus
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ARVAMUS & UUDISED

Isamaaline piknikupäev ja arvamusfestival
Viimsi Mõisapargis
Oleme Viimsi ettevõtlike
daamidega otsustanud
jääda siia – Eestisse,
Viimsisse. “Mina jään!“ –
sellele üleskutsele andis
eelmise aasta isamaalisel
piknikupäeval allkirja üle
200 viimsilase.

Kui oled otsustanud päriseks
jääda, alles siis hoolid tõeliselt
oma kodupaigast. Tahad korrastada, sättida ja ehtida, et jäämine õdus oleks.
Meil on siin Viimsis oma
suuri lugusid. On rannarahvas,
on mõisarahvas. Haabneeme ja
Viimsi piiril asub väärika ajalooga mõis. Mõisa viimaste elanike Maria ja Johan Laidoneri lugu on südamlik, aga ka
traagiline. Seepärast on taasiseseisvumise tähistamine Viimsi mõisa juures kummardus ka
Laidoneridele, kes Eesti esimese iseseisvumise saavutamiseks nii palju tegid ja oleksid kindlasti uhked meie 20.
augusti võidu üle.
Meil on ilus park. Vald on
viimaste aastatega seda palju
kaunimaks muutnud, loonud
meile keskkonna ja ühisruumi,
mis kutsub end seal tundma
väärikalt ja eneseteadlikult. See
park on kui eestlase La Scala
– oleme ju hiite rahvas, rikkumata loodus on meie suurim
väärtus ja kõige püham keskkond. Vaba aja veetmiseks suurepärane paik. Ja et eestlane

ennast mõnusalt tunneks, läheb vaja veel ka head seltskonda ja head söögipoolist –
on vaja pidada piknikku. Kas
siis eesti stiilis tekkidel või
inglise stiilis kaasaskantavate
laudade-toolidega. Kui ilma
üle on ära kurdetud, hakkavad
eestlased maailma parandama.
Selleks on seekordsel piknikupäeval suurepärane võimalus
– arvamusfestival! Oleme kohale kutsunud arvamusliidreid,
meie kaaskondlasi, kes avavad
erinevatest rakurssidest olulisi

teemasid. Et see erinevate arvamuste virrvarr siis lõpuks
enda arvamusega suhestada ja
ehk ka targemaks saada.
Oleme paljude võimalike
teemade seast valinud arvamiseks kolm: tolerants, kodanikujulgus ja pidutsemiskultuur.
Tolerants on kuum teema.
Meid ümbritseva maailma muutumine on ajalooline paratamatus. Kui kliima soojeneb, tuleb
õppida uutes tingimustes toime tulema, innovaatilisi meetmeid rakendama. Kurtmine ja

viha ei aita. Eesti kultuur on
imeline ja suure väega nähtus.
Sarnaneme mõneti Luksemburgiga, kus hoolimata suurte
rahvaste ümbrusele ja vabale
rändele on targa hariduspoliitikaga säilitatud nii oma keel,
kultuur kui ka uhke rahvustunne, targast majandusest ja
heaolust rääkimata. Aruka rahvana peaksime samuti suutma
protsesse oma kasuks pöörata,
mitte don Quijote kombel ennast vaevama. Kuulame teisi ja
arutame, kuidas edasi minna.

Teine teema “Vägivald, kodanikujulgus ja abiandmine“
toob olulisimana esile: märka
abivajajaid ja kutsu abi. Ära
kõnni mööda, ära sildista ja ära
põlga! Olen noortelt küsinud,
mis võiks olla viga kraavis vaevaliselt ukerdaval porisel mehel? No purjus, arvatakse, joodik, lähen minema. Aga kui sinu isa on saanud insuldi, kukkunud, ennast määrinud, ei taju
ümbrust ja tema ellujäämine sõltub sellest, kui kiiresti ta saab
arstiabi? Siis ollakse kohe valmis helistama 112. Ja ikkagi,
mida teha, kuidas abistada, mis
oleks õige? Selle üle arutamegi. Ja saame Naiskodukaitselt
praktilisi nõuandeid.
Kolmas teema on “Joovastavad ained ja pidutsemiskultuur“. Oleme maailma suurimad tegijad nii IT kui ka ära
joodud alkoholi osas. Need
kaks asja ei pea olema seotud.
Kui muu ei aita, saab keeldudega olukorda parandada. Aga
tegelikult peame lihtsalt õppima kultuurselt jooma. Pokaal
vahuveini vs sigatäis ja meelemärkuseta – see muster tuleb
murda! Täis olla ei ole lahe!
Meie, vanemate kohus on suunata oma lapsi alternatiivsetele
tegevustele, olla eeskujuks.
Kuulame piknikupäeval, mida
noored on joomise kohta arvanud. Ehk õpime uute teadmistega oma elu ka siin Viimsis
paremini korraldama. Loodame,

et selline ühine arutelu aitab
maailma pusletükke omavahel
siduda ning luua suurema ja
selgema pildi. Iga arvamus on
oluline – mida laiapõhjalisem
on otsustajate ring, seda paremad tulevad otsused.
Meie peol mängitakse seekord palju head muusikat: esinevad Viimsi oma koorid ja
kooli ansamblid, Politsei- ja Piirivalveorkester, ansambel Kukerpillid.
Kell 11 alustame Laidoneride mälestusmärgi juures ja piknik lõpeb kell 16. Edasi, alates
kell 16.30 saab nautida kammerkontserti Laidoneri mõisas.
Võtke kaasa sõbrad, piknikutekid, piknikukorvid, hea
meeleolu ja arvamus. Jätkub
piknikutekkide konkurss ja fotokonkurss “Eine murul”. Ehtige siis ennast rahvusliku motiiviga ja veedame koos sisuka
päeva. Üritus on kõigile osavõtjatele tasuta!
Täname toetajaid: Viimsi
vallavalitsus, Viimsi Naiskodukaitse, Eesti Sõjamuuseum –
kindral Laidoneri muuseum,
Viimsi Kooli õpetajad ja noortekogu, Viimsi konstaablid ja
teised ideest kaasatud viimslased. Erilised tänusõnad Tallinn
Viimsi SPA-le, kes on Veda ettevõtmisi toetanud juba aastaid.

Ene Lill
Viimsi Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsiooni president

Viimsi andmemajanduse piloot: rohkem maksuraha vallale
ja mugavam elu viimsilastele
Samal ajal kui terves
maailmas räägitakse andmemajandusest kui uuest
kullast, alustab Viimsi
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
juhtimisel unikaalset
projekti, eesmärgiga suurendada valla tulubaasi ja
seeläbi pakkuda elanikele
paremaid teenuseid.
Eesti, olles Euroopa Liidu eesistuja, on võtnud peamiseks
prioriteediks andmete vaba liikumise. Teatavasti on Euroopa
Liidu põhialuseks inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba
liikumine, mis kõik kujunesid
välja juba aastakümneid tagasi
ehk paberiajastul, mil info liikus posti teel ja seda säilitati
füüsilistes arhiivides ning andmete vahetamine võttis palju
aega. Täna on see suuresti muutunud: andmeid on võimalik
vahetada ühe hiireklikiga ja
Eesti avalik sektor on siin selles osas olnud eeskujuks terves
maailmas.
Andmete vaba liikumine ei
ole suunatud üksnes Euroopa
Liidu asutustele, vaid me pea-

Urve Palo. Foto Arno Mikkor

me alustama kodust ja tegema
kõik, et meie kohalikud omavalitsused ja ettevõtted pääseksid
ligi just sellele infole, mida
neil paremate teenuste pakkumiseks on vaja. Me ei saa lubada endale seda, et räägime Euroopa tasemel andmete vabast
liikumisest, aga tulles Eesti kohalikesse omavalitsustesse, näeme, et siin on potentsiaal täiesti kasutamata.
Jah, Eesti on selles osas suures pildis eesrindlik. Näiteks kohalikud omavalitsused ei pea
enam pidama eraldi rahvastikuregistrit, samal ajal kui suures
osas Euroopas on nii, et kui
ühest omavalitsusest registreerid end välja, siis pead minema
füüsiliselt teise omavalitsusse,
et end uude kohta sisse regist-

reerida. Kogu see protsess võtab aega. Eestis on see väga lihtne: elukohta saab vahetada ühe
hiirekliki või ühe külastusega.
Kuid kas me kasutame siin
tervet potentsiaali? Kindlasti
mitte. Ka Eestis on selge probleem selles, et iga asutus tahab
ehitada enda andmebaasi ja oma
teenuseid, seda teistega mitte
jagades. Kohalikel omavalitsustel ei ole seega head reaalajas
infot elanike ja ettevõtete kohta. Hinnanguliselt võimaldab parema info omamine tõsta valla
tulubaasi 3–5%, Viimsis näiteks siis ligikaudu miljon eurot
aastas, mis võimaldab pakkuda
paremaid teenuseid (olgu selleks siis kvaliteetne toit lasteaias ja koolis, paremad kaugtöövõimalused, nutikad töökohad koduvallas või eelisarendatud transport).
Selles valguses on just Viimsi esimene kohalik omavalitsus, kus hakatakse analüüsima
ja katsetama, kuidas paremini
kättesaadavad andmed võimaldavad maksutulu tõsta. Projekti juhib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös Viimsi valla ja Eesti Mak-

su- ja Tolliametiga ning seda
rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Mida siis
andmete parem ligipääs Viimsi
vallale võiks anda ja millest
võiks tulubaas suureneda?
Pean tunnistama, et sellele
küsimusele on veel vara vastata, kuna järgmise poole aasta jooksul viime läbi esimese
analüüsi Eestis ja võib-olla isegi terves Euroopas, kuidas Viimsi näitel on kohalikel omavalitsustel võimalik võita andmete
paremast kasutamisest. Samuti luuakse esimene piloot ehk
reaalne andmete vahetamise võimalus Viimsi valla ja maksuameti näitel, kaasates ka teisi
vajalikke andmebaase. Kuid mõned ideed meil juba on:
- Premeerida edukaid maksumaksjaid, ilma nende isikudetaile teadmata. Viimsis elab
sadu kui mitte tuhandeid inimesi, kes maksavad vallale aastas maksutulu vähemalt 10 000
eurot aastas. Miks ei võiks koostöös maksuametiga neile inimestele tänu avaldada ja kaasata neid oluliselt aktiivsemalt
reaalsesse otsustusprotsessi, et
nad saaksid paremini aru, mida

nende maksurahaga tehakse (iga
Viimsisse registreeritud inimese brutopalgast läheb 11,6%
kohalikule omavalitsusele, v.a
tulumaksuvaba miinimum). See
loob personaalsema lähenemise ja hoiab neid inimesi paremini Viimsiga seotuna.
- Harida neid, kes endale
madalat palka maksavad – mida nende maksudega on võimalik korda saata, kui nad panustaksid valla eelarvesse rohkem. Viimsis on märkimisväärne osa inimesi, kes omavad ettevõtet/ettevõtteid, korralikku
kinnisvara, aga maksavad endale võimalikult madalat palka. Meie eesmärk ei ole siin
kellelegi näpuga näidata, aga
üks võimalus on sellele grupile anda võrdlevat tagasisidet,
mida suurema maksutuluga on
võimalik teha ja kui palju teised nende staatuses inimesed
vallale makse maksavad, ilma
et vallavalitsus või ministeerium neid inimesi personaalselt teaks – sellised infotehnoloogilised võimalused on
olemas ja täiesti kasutatavad.
- Pakkuda konkurentsivõimelisemaid teenuseid neile ini-

mestele, kes pole valda sisse
registreeritud. Viimsi vallas elab
ja tarbib valla teenuseid märkimisväärne hulk elanikke, kes
pole valda sisse registreeritud.
Jah, siin võib ju normatiivselt
ja kampaaniakorras kutsuda
neid üles end registreerima, aga
teadmata nende tegelikke probleeme ja argumente ei toimu
soovitud muudatust. Omades
paremaid andmeid elanike kohta, saame neile pakkuda teenuseid, mis neid tegelikult Viimsi
registrisse toovad.
Need on vaid mõned võimalikud näited, kuidas andmemajandus, mille kogupotentsiaaliks hinnatakse Euroopas
kuni 4% SKT-st ehk kuni 760
miljardit eurot, tuleb appi ka
Viimsi vallale. Täpsem plaan selgub poole aasta pärast, kuid olen
juba praegu kindel, et olles nutikas, saab minu pikaajaline koduvald läbimõeldumalt areneda, mistõttu on mul ka väga
hea meel, et Viimsi on esimene
kohalik omavalitsus, kes sellise analüüsi ja piloodi läbi viib.

Urve Palo

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia
minister
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Palju õnne!
n Leida Sauela ................ 95
n Aino Kasemets ............ 94
n Valdeko Iital ................ 94
n Aino Tagaväli ............... 94
n Maimu Luige ................ 93
n Mihkel Makarov .......... 93
n Nina Makoveckaja ...... 93
n Albert Kalme ................ 90
n Elna Laisaar .................. 90
n Ainu Tamm ................... 90
n Elna Heinmaa .............. 85
n Aini-Mall Määr ............. 85
n Laine Urbsalu ............... 85
n Ilya Volynskiy .............. 85
n Mihkel Kose ................. 85
n Rein Eltmaa .................. 80
n Mart Kumpas ............... 80
n Anu Jõekallas ............... 80
n Eino Paemurd .............. 80
n Asta Povilaitis .............. 80
n Tõnu Roondi ................. 80
n Andres Kikas ................ 80
n Asta-Elvi Kivinurm ...... 80
n Arvi Ohak ...................... 80
n Maie Tomingas ............ 80
n Ants Raja ...................... 80
n Helve Hint .................... 80
n Juri Sidorenko .............. 80
n Voldemar Toper ........... 80
n Elgi Kraav ..................... 80
n Jüri Marli ....................... 75
n Rihu Pihlak ................... 75
n Aili Jürgenson .............. 75
n Virve Koiksoon ............ 75
n Leho-Üri Üllaste ........... 75
n Leida Kalda .................. 75
n Arkadi Uusen ............... 75
n Ants Peterson .............. 75
n Evi Märtin ..................... 75

n Anna Ingerman ........... 75
n Arvi Altmäe .................. 75
n Maie Männiko .............. 75
n Adolf Ostonen .............. 75
n Sirje Siimumäe ............ 75
n Andres Talvari .............. 75
n Nina Tulina ................... 75
n Helgi Helde .................. 75
n Jevgeni Rubinstein ..... 75
n Milvi Rannala ............... 75
n Anne Ääremaa ............. 75
n Tiiu Bachmann ............. 75
n Tõnis Marga ................. 75
n Lembit Võime .............. 75
n Urve Laumets ............... 75
n Rein Matvere ............... 75
n Valter Puuström .......... 70
n Vladimir-Lembit Saar .. 70
n Niina Paalberg ............. 70
n Raissa Stepanova ........ 70
n Tatiana Babakhina ...... 70
n Natalja Lõssova ........... 70
n Maaja Tint .................... 70
n Helle Rämmal .............. 70
n Helgi Kivissaar ............. 70
n Evi Pennaste ................ 70
n Juta Visk ....................... 70
n Jüri Meressoo ............... 70
n Voldemar Nõmm ......... 70
n Marje Tamm ................. 70
n Niilo Oskari Raunio ..... 70
n Anne Tungal ................. 70
n Rein Tõniste ................. 70
n Toomas Ringo .............. 70
n Aade Nurmik ................ 70
n Arda Mäepere .............. 70
n Juhan Visnapuu ........... 70
n Peeter Loim ................. 70
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Tere tulemast!
n Katrin Viilul ja Lauri Roodenil sündis 30. aprillil tütar Mari.
n Elis Sezeril ja Silver Segkin Sezeril sündis 7. mail tütar Stella.
n Anna-Liisa Tuuril ja Kenert Nurmikul sündis 14. mail poeg Lucas.
n Elsi Leistil ja Joonas Väntol sündis 16. mail poeg Thorsten.
n Viktoria ja Aarne Mõttusel sündis 21. mail tütar Rebecca.
n Triin ja Ove Uustalul sündis 22. mail poeg Gustav Teodor.
n Triin Urbanil ja Kristjan Kiivitil sündis 24. mail poeg Lukas.
n Viktoriya Lukinal ja Aleksandr Porošinil sündis 27. mail tü-

tar Valeria.
n Triine-Anette ja Timo Teppil sündis 3. juunil tütar Kaara Eliise.
n Helen ja Reigo Randmetsal sündis 6. juunil poeg Joren Rei.
n Merlin Salusaarel ja Reio Vahel sündis 8. juunil tütar Linda.
n Liisi Linamaal ja Lauri Vaimel sündis 14. juunil poeg Erik.
n Karin ja Marion Kaimeril sündis 14. juunil poeg Hariton.
n Anna ja Aleksei Kiprovskil sündis 15. juunil poeg Robert.
n Kätlin Lehtmal ja Kalle Küttil sündis 18. juunil tütar Loore.
n Janne Fridolinil ja Andreas Väljamäel sündis 23. juunil poeg Ernst.
n Sandra ja Allan Tammetsil sündis 25. juunil poeg Kenert.
n Julia Volkoval ja Aleksei Golubovil sündis 26. juunil tütar Ksenia.
n Hiis Villmannil ja Argo Kruusimaal sündis 27. juunil tütar Keiti.
n Sandra Loitil ja Timo Vaarmannil sündis 27. juunil poeg Paul
Johannes.
n Katrin ja Tarmo Antsonil sündis 29. juunil poeg Mattias.
n Eleri Mihašoval ja Olavi Aasmannil sündis 2. juulil poeg Tomi.
n Alisa Tuiskil ja Tarmo Lehestel sündis 2. juulil poeg Romek.
n Silja Männikul ja Lennart Leppal sündis 8. juulil tütar Sille Eliise.
n Mari-Liis ja Klaus Kuusel sündis 8. juulil poeg Christopher Klaus.
n Kaisa Kivirand-Seppal ja Jaak Seppal sündis 8. juulil poeg Oscar.
n Anna ja Sergei Grišinil sündis 10. juulil tütar Maria.
n Mariana ja Kalle Simsonil sündis 10. juulil tütar Kamelle.
n Erika ja Peeter Kuusil sündis 18. juulil tütar Stella.
n Veronika Jervel ja Lauri Malmbergil sündis 20. juulil tütar Arabella.

16–17-aastaste noorte teovõime
piiramisest valimisõiguse osas
15. oktoobril toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu
valimistel on seadusemuudatustega esimest korda antud
valimisõigus 16–17-aastastele. Nagu täiskasvanudki peab
ka alaealine valija saama aru hääletamise tähendusest ja
mõistma oma teo tagajärgi.
Kui noor ei ole oma vaimse arengu tõttu selleks suuteline,
tuleb tema vanemal või eestkostjal taotleda niisuguse noore
teovõimetuks tunnistamist valimisõiguse osas. Selleks tuleb
lapsevanemal või eestkostjal esitada noore elukohajärgsele
kohtule vastav avaldus.
Kohtu kontaktandmed on Harju maakohus, Kentmanni 13
Tallinn 15158, tel 620 0122, e-post menetlusdokumentide
saatmiseks hmkkentmann.menetlus@kohus.ee.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

DigiMaa sooviavalduste
vastuvõtt lõpeb 31. augustil
Aprillis tegime algust
kogu Harjumaad hõlmava
projektiga DigiMaa, mille
eesmärk on ühendada
kodud ja ettevõtted valguskaabliga, et kõik nii
tänased kui ka tuleviku
internetiteenused oleksid
inimestele alati kättesaadavad.

Nelja kuu jooksul oleme teinud palju teavitustööd ja selgitanud, mis on lairibaühendus
ning miks on maja ühendamine
just valguskaabliga väga oluline.
Oleme DigiTuuriga rännanud mööda Harjumaad, oleme
saatnud kõigile majaomanikele postkasti DigiMaad tutvustava brošüüri, oleme DigiMaast
kirjutanud ka siin leheveergudel ning pidevalt kajastame
oma tegevusi ka sotsiaalmeedias. Info jõudmine kõigi huvilisteni on oluline aga seetõttu,
et valguskaablivõrku ei ehitada
kõikide majadeni, vaid ainult
nendeni, kuhu seda soovitakse.
Nüüd on aga oma soovi avaldamiseks järele jäänud vaid
loetud päevad.
Kuni 31. augustini on veel
võimalik oma soovist teada
anda DigiMaa kodulehe www.
digimaa.ee kaudu. Peale seda
algab juba võrkude planeerimine.
Üle Harjumaa oli juuli keskpaigaks tulnud sooviavaldusi DigiMaaga liitumiseks juba üle
11 000. Mitmetes valdades on
sooviavalduste esitamine olnud
väga aktiivne ning üle poole
sidekaablita maja omanikest on
juba soovi avaldanud. Viimsi
vallast oli juuli keskpaiga seisuga saabunud 584 sooviavaldust DigiMaa ühenduse saamiseks. See on 11% nendest majadest kus sidekaablit praegu
ei ole või on vananenud vask-

kaabel. Kui võrrelda Viimsi
valda teiste DigiMaa piirkondadega, siis praegu kahjuks ollakse sooviavalduse osas veel
viimaste hulgas.

5 põhjust liituda
DigiMaa võrguga

Neile, kes veel kaaluvad sooviavalduse esitamist, tasub siinkohal kindlasti meelde tuletada peamisi põhjuseid DigiMaa
võrguga liitumiseks:
- Vabadus valida teenusepakkuja.
- DigiMaa valguskaablivõrk
kuulub omavalitsustele ning kõik
teenusepakkujad (Telia, Starman,
Tele2 jt) saavad seda võrdselt
kasutada. Tänu sellele saab iga
tarbija valida endale sobiva teenusepakkuja. See tähendab suuremat teenuste valikut ja paremaid hindu.
- Piiramatu läbilaskevõime.
- DigiMaa ühendus baseerub
valguskaablil. Valguskaabli läbilaskevõime on praktiliselt pii-

ramatu. Tänu selle saab läbi DigiMaa ühenduse kasutada ka
kõige kiiremaid internetipakette, mida teenusepakkujad on
võimelised pakkuma nii täna
kui ka tulevikus.
- Garanteeritud kvaliteet.
- DigiMaa võrgus saab iga tarbija endale personaalse ühenduse. See tähendab, et DigiMaa
ühenduse kasutaja ei sõltu teistest samaaegsetest ühenduse kasutajatest vaid saab alati selle
kiiruse, mis talle lubati. DigiMaa ühendus on ka sünkroonne, see tähendab, et info saab
liikuda mõlemas suunas sama
kiirusega. Muidugi on DigiMaa ühendus alati stabiilne ja
võimaldab ka kõige nõudlikumate teenuste kasutamist.
- Tulevikukindel.
- DigiMaa valguskaabliühendus suudab ka aastakümnete
pärast toime tulla kõige nõudlikemate teenuste edastamisega. DigiMaa ühendus ei vanane moraalselt ning selle läbi-

laskevõimest ja kvaliteedist piisab kõikide teenuste jaoks veel
ka aastakümnete pärast. Seepärast on DigiMaa valguskaabliühendus kindel investeering, mis
tõstab iga kinnisvara väärtust.
- Soodsaim võimalus.
- DigiMaa võrguga liitumine on kõigile kohe alguses liitunutele soodne, kuna võrgu rajamist toetab esimesel kahel aastal riik. Samuti teeb võrgu rajamise soodsamaks see, et korraga
ehitatakse ühendused paljudele
soovijatele. Hilisemad liitujad
hakkavad aga tasuma liitumistasu vastavalt tegelikele kuludele.
- Tänu DigiMaa ühendusele
saab tarbija valida paljude teenusepakkujate valikust endale
sobivaima terviklahenduse (internet, televisioon, telefon jms)
ühe paketiga. See on soodsam
kui praegu neid erinevatelt teenusepakkujatelt eraldi ostes.

Olavi Harjo

DigiMaa projektijuht

Uuskasutuskeskuse konteiner nüüd Viimsis
Kui varem oli Viimsi elanikele lähim Uuskasutuskeskuse kogumiskonteiner Pirita kloostri parklas,
siis alates juulist on
kodumajapidamises üle
jäänud korralikud asjad
oodatud Viimsi Marketi ja
Lavendli poe vahele.
Kogumiskonteiner on avatud
Lavendli poe ja Viimsi Marketi vahel (Randvere tee 9) laupäeviti ja pühapäeviti kell 10–
18. Konteinerisse saab annetada kasutuskõlblikke, puhtaid ja
terveid esemeid. Oodatud on
riided, jalanõud, mööbel, nõud,
mänguasjad, raamatud, jalanõud, aksessuaarid, hobivahendid, muusika, filmid, toataimed,
tehnika ja palju muud.
Uuskasutuskeskuse eesmärk on saata kasutatud asjad
ringlusesse, teha asjade anneta-

Konteiner Lavendli poe lähedal. Foto Uukasutuskeskus

mine lihtsaks ning propageerida keskkonnasõbralikku elustiili. Asjadele uue omaniku
leiab Uuskasutuskeskus kas oma
koostööpartnerite abiga (heate-

gevus, redisain, ümbertöötlus,
kunstnikud või filmitegijad) või
need mõistliku hinnaga keskustes maha müües. Müüdud
esemetest saadud tulu kasuta-

takse selleks, et uuskasutust kui
keskkonnasõbralikku käitumisviisi veelgi enam propageerida.

Annika Altmäe
MTÜ Uuskasutus
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uudised

Trepp ühendab
naaberkülad
Haabneeme alevikus asuvale 50 meetri kõrgusele Lubja klindiastangule rajatakse Eesti kõrgeima
kõrguste vahega trepp, mis ühendab tulevikus
keskuse ning Pärnamäe ja Lubja külad, vähendades jalavaeva rohkem kui poole võrra.

Peaminister on saabunud Prangli saarele. Fotod Liisa Toots

Peaminister külastas
Naissaart ja Pranglit

“Põhjakonna“ trepp. Eskiis Oliver Alver

Trepi projekteeris Alver Arhitektid OÜ ja ehitab OÜ
TILTS Eesti filiaal. Ehitus läheb maksma 240 000 eurot,
millele lisandub käibemaks.
Lubja klindiastang on Viimsi vanim ja kõrgeim koht
(51,4 m), mis kerkis veest umbes 11 500 aastat tagasi. Mäe
nõlvale on ehitatud lumelaua- ja suusanõlv ning seikluspark, astangu peal peetakse legendaarseid kahe küla jaanitulesid ja jalamil paikneb Karulaugu terviserada, mis on
meelispaik paljudele viimsilastele.

Peaminister Jüri Ratas
külastas 1. augustil väikesaarte ringreisi raames
Naissaart, Pranglit ja
Aegnat. Ringreisil kohtus
valitsusjuht saarte elanikega, et arutada nendega
väikesaarte kogukondade
küsimusi, ning tutvus
kohaliku elu ja vaatamisväärsustega.

Ringreis algas Naissaare külastusega, kus kohtumisel kohalike elanikega arutati turvalisuse, mandri ja saare vahelise
transpordi ning elektri- ja sideühenduste üle. Peaminister külastas ka sealset Maarja kirikut
ning Omari küünis toimunud
teater NO99 lavastuse “Revolutsioon” proovi, mis etendub
EV100 tähistamise raames.
Pranglil tervitasid peaministrit saarevanem Terje Lilleoks ning endine saarevanem Valter Puuström, kes tutvustasid
külalistele saare ajalugu ja kultuuri. Kohtumisel saarevanema
ja Viimsi vallajuhtidega kõneldi kohalikest huviringidest ja
haridusest, aga ka infrastruktuurist ning väikesaartele väga
olulistest laevaühendusest ja
kommunikatsioonidest. Peaminister külastas ka Prangli põhikooli, Laurentiuse kirikut ning
1941. aastal hukkunud auriku
Eestirand mälestusmärki.
“Väikesaarte kogukondade
küsimused on minu jaoks südamelähedane teema ning ma
olen saarerahva külalislahkuse
eest väga tänulik,” sõnas Jüri
Ratas kohtumisel saarte elanikega. “Eesti riigi ja kogukondade elujõulisus on väikesaartel sama oluline kui Kagu- või

Viimsi Teataja

Prangli saarele
tuleb tankla
Väikesaarte programmi toel rajatakse Prangli
saarele Kelnase sadama territooriumile 5000-liitrise mahutiga väike automaattankla, millest on
võimalik saada bensiini 95 ja diiselkütust.

Prangli rahvarõivas naised koos peaminister Jüri Ratasega.

Naissaarel käis peaminister Omari küünis toimunud teater NO99
lavastuse “Revolutsioon“ proovi vaatamas ja kohtus Tõnu Kaljustega.

Lääne-Eestis. Prangli, aga ka
Naissaare või Aegna elanike
soovid ja mured on sama tähtsad kui need on teistes Eesti
asulates. Siinsetel noortel peab

olema hea haridus, vanematel
tööd ja tegevust ning eakatel
väärikas vanaduspõlv nagu teisteski Eesti külades või linnades.”

Pärastlõunal suundus ringreis Aegnale, kus peaminister
Ratast tervitasid saare püsielanikud ning tutvuti saare sadama olukorraga, päästepunkti ja
loodusmajaga.
Saarte külastus oli osa peaministri suuremast väikesaarte
ringreisist, tutvumaks nende eluoluga ja arutamaks lahendamist
ootavaid küsimusi. Varasemalt
on Jüri Ratas väisanud Ruhnut,
Abrukat ja Vilsandit, Kihnu saart
ning Manilaidu. 4. augustil oli
plaanis külastada ka Vormsit.
Peaministrit saatsid visiidil
Viimsi vallavanem Rein Loik,
abivallavanemad Margus Talsi
ja Jan Trei ning merendusspetsialist Igor Ligema.

Liisa Toots

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Väikesaarte programmi eesmärk on kaasa aidata väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste
kättesaadavusele ja kvaliteedi
tõstmisele. Tegevusi rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu.
Augusti lõpuks saab tankla
Prangli saarel on hinnanPrangli saarel valmis. Foto
guliselt kuni 55 sõidukit ja
Fotolia
20 paati. Lisaks omavad saareelanikud veel maastikusõidukeid ja põllutöömasinaid,
samuti aiatöömasinaid nagu murutraktorid, muruniidukid
jms, mis samuti tarbivad kütust. Seetõttu taotles Viimsi
vallavalitsus väikesaarte programmist tankla rajamiseks
rahastust.
Prangli saare kütusetankla rajamise hanke võitis OÜ
Tankler. Leping ettevõttega sõlmiti 21. juunil ning tankla kogumaksumuseks on 23 280 eurot, millest 20 000 on
EAS-i programmi toetus.
Väiketanklale rajatakse betoonalus ning sademevee kanalisatsioon. Kahekordse seinaga tankla mahuti koos pumpade, voolikute ja elektroonilise juhtimisblokiga saabub
Wrangöga ja paigaldatakse valminud alusele. Tankla valmib augusti lõpuks. Hetkel käib ka tankla operaatori otsing.

Igor Ligema
Merendusspetsialist
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RANNARAHVA FESTIVAL

Rannarahva festival tõi rahva
kodukohvikutesse ja muuseumi
1

2

3

4

5

6

1) Mis küla küll hüppab teistest
paremini?
2) Igal viimsilasel võiks kodus
olla üks paat.
3) Tanel Ojala ja Hanno Kask
õpetavad, kuidas fileerida kala.
4) Hommikul sai koorest või.
5) Randlase kohustuslik oskus.
6) Rannarahva muuseumi
hariduskeskuse meisterdamise
töötuba
7) Hetk Viimsi Happy Jazz
Festivali kohvikust.
8) Paljud laadakaubad valmisid
ka kohapeal.
9) Muusika nautijad
10) Lastel oli võimalik õppida
ka lasteautoga sõitma.
11) Viimsi vabaõhumuuseumi
peremees õpetas võrke kuduma.
12) Festivali lõpetas Marko
Matvere kontsert.
13) Viimsi külade vahelised
randlaste meistrivõistlused
võitis Pärnamäe küla.
Fotod Annika Haas
Vaata suuremat galeriid
facebook.com/ViimsiVald.
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NOORED

Uued tuuled Kelvingi
eralasteaias

Tantsuklubi Koit
võidutses Hispaanias
Tantsuklubi Koit esindas Eestit rahvusvahelistel
tantsuvõistlustel International Dance Games Hispaanias 25.–29. juunil. Klubi võistles 10–12-aastaste laste vanuseastme folk- ja estraaditantsude
kategoorias.

Kelvingi eralasteaed saab
14-aastaseks. Meil on
teoksil palju uut ja põnevat: teeme õuelasteaeda, töötab avastamistuba, lapsed saavad õppida inglise keelt, tegeleda
loomadega ning õppida
ujuma.

Uus on õuelasteaed. Õpetaja
Kairit nägi pilte, kus lapsed
magasid lõunaund õues magamiskottides, ning see tundus nii
põnev, et oma rühma lastega
järele proovida. Tõepoolest on
õuelasteaed palju populaarsust
kogunud nii Skandinaavias kui
ka Eestis. Meiegi alustame õuelasteaia projektiga. Kord nädalas oleme õues terve päeva ning
tuppa läheme vaid sööma ja
magama. Või magame telgis,
mida lapsed ootavad põnevusega.
Meie õpetaja Külliki juba
alustas lastega puupakkude peal
õppimist. Ka tahvlid on meil
selleks puhuks õue toodud. Lisaks meeldib Küllikile teha pikki matku metsas ja piknikud
Kelvingi rannas on üha sagedasemad. Loodus – meri ja
mets Kelvingi küla ümber – annab meile selleks parimad võimalused. Saame rannas liivale
joonistada tähti ja metsas loendada käbisid. Viimati käisid õpetajad Maria ja Külliki lastega
Prangli saarel. Kõiki tegevusi,
mida saab harrastada õues (sh
joonistamine, meisterdamine,
õppimine, jutustamine, teater,
laul, tants) ka tehakse seal. Eesmärgiks on soodustada tervislikke elusviise ja keskkonnateadlikkust. Selle tulemusena
on lapsed harvem haiged, arenevad motoorsed võimed ja loovus ning väheneb stress. Suur
osa päevast kulub matkamise-

Tantsuklubi Koit saavutas International Dance Games
võistlustel 1. koha estraaditantsude kategoorias tantsuga
“Mustlaslaager” ning 2. koha folktantsudes tantsuga “Pulga polka”.
Ainsa Eestit esindava klubina vastas Koit võistluste
kõrgele standardile. Nii “Pulga polka” kui “Mustlaslaagri” autoriks on Kristina Raja. Kokku võistles 47 numbrit.
Võistlusel olid esindatud Hispaania, Eesti, Leedu, Venemaa, Gruusia, Indoneesia jt riikide tantsijad ning muusikud. Žürii esimees, Itaalia balletiteatris tunnustatud koreograaf Roberto Lori hindas võidunumbrite isikupärast
tehnilist ülesehitust, tantsijate akrobaatika- ja tantsuoskust
ning füüsilist võimekust. Eesti klubi jäi eriti silma koreograafi tööga võidunumbrite stiilipuhtas tervikkompositsioonis.
International Dance Games võistlused toimuvad igal
aastal erinevas Euroopa riigis.

Tantsuklubi Koit
Kelvingi eralasteaias saavad lapsed loomadega aega veeta ja õpivad nende eest hoolitsema.
Foto Eneli Torstenberg

le, spordile ja peenramaa eest
hoolitsemisele.

Avastada on mõnus

Avastamistoa imelise ideega tuli välja meie õpetaja Eilin. Seal
saame teha varjuteatrit, joonistada kriitidega seintele, kuulata muinasjutte, teha käpiknukuteatrit jne. See on koht loomingulisteks mängudeks ja avastusõppeks.
Inglise keele õpet pakume
koostöös Haritlase keelekooliga. Seal õpetatakse lapsi Suurbritannias välja antud lapsesõbralike materjalide abil juba
10 aastat. Meie lisame selle tunni lasteaia õppekavasse. Võõrkeele õppimine hakkab toimuma läbi laulude ja mängude.
Keelekooli õpetaja tuleb ise
meie lasteaeda ja see on hommikuse õppetegevuse üks osa.

Loomade rahustav
mõju

Loomapidamisega kaasneb palju kohustusi. Paljudel pole endal kodus loomi ning veel vähem puutuvad lapsed kokku
koduloomade ja -lindudega nagu hobused, kitsed, jänesed, pardid, kanad. Meil saavad lapsed
loomadega aega veeta ja õpivad nende eest hoolitsema. Samas õpivad nad ka vastutust,
mis kaasneb iga looma pidamisega – söötmine, jootmine,
õige kohtlemine ja looma järelt koristamine.

Ujumine ja vesi on
teraapilised

Iga ema, kes on oma beebiga
alustanud ujumistundides käimist, teab hästi, kuidas lapsed
armastavad vett. Kord nädalas
hakkame käima suurema rüh-

maga Viimsis ujumas. Liigne
istumine laua taga arvutis ei
ole enam üheski peres erakordne. Ka elustiil autost majani ja
majast autoni ei ole meie lastele võõras. Seega alustame ujumisõpet. Vee rahustav mõju on
igale lapsele teraapiline!
Kõik lisaväärtused püüame
lasteni tuua õppemaksu eest,
mis on 76–94 eurot kuus. Vaid
ujumisõpetus tuleb lapsevanemal lisaks juurde maksta.
Kokkuvõtteks on selgemast
selgem, et lapsele on kõige olulisem osa lasteaia elust tore
õpetaja. Me oleme uhked oma
õpetajate üle ja ootame uusi lapsi vabadele kohtadele, et nemadki nendega tutvuda saaks.

Eneli Torstenberg

Klubi tantsijad koos koreograaf Roberto Loriga. Foto Tantsuklubi KOIT arhiiv

Lasteaia pidaja

Kelvingi eralasteaed ootab
vabadele kohtadele lapsi
(1,6–7 a).
Meil on:
- Väikesed rühmad ja personaalne lähenemine
- 2 õpetaja ja õpetaja abi süsteem
- Looduskaunis koht – mere ja metsa vahel
- 14 aastat kogemusi
- Laienenud ruumides uus söögituba ning robootika- ja muusikaring
UUDISED!
- Loomad lasteaeda – loomadega ajaveetmine on
lastele rahustav
- Õuelasteaed projekt – kõiki tegevusi saab
harrastada õues, mille tulemusel on lapsed
tervemad
- Inglise keel õppekavasse – võõrkeelte ja erinevate kultuuridega tutvumine
- Ujuma – vesi on teraapilise mõjuga
- Avastamistuba – teeme katseid ja varjuteatrit
- Õppemaks 76–94 eurot kuus
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PRANGLI SAAR

Prangli saarevanem Terje Lilleoks:
Tibusid loetakse sügisel
Kui 2015. aasta maikuus
Viimsi Teataja saarevanem Terje Lilleoksal
külas käis, rääkis ta
lehele, et Pranglile on
vaja noori peresid. Kahe
aastaga pole neid aga
saarele juurde tulnud.
Prangli 5-õpilasega põhikooli ähvardab sulgemine,
kui sinna õpilasi ei tule.
Seda ei soovi vald ega
saare inimesed.

Terje Lilleoks, miks kutsute
saarele noori peresid?
Meil siin ju kõik asjad toimivad, kõik on meil veel olemas. Kui midagi korra juba ära
kaob, siis enam seda keegi ei
taasta, kui ei juhtu just midagi
väga erakordset. Seega tuleb
olemasolevat ära kasutada. Eelmisel aastal käis saarel külas
regionaalminister Arto Aas, siis
rääkisime ideest kutsuda saarele noori peresid. Abivallavanem Jan Trei hakkas mõttest
kinni ja paljuski tema initsiatiivil saab see teoks. Kevadel
tehti meie viimasel ajal tühjalt
seisnud õpilaskodu majas remont ja nüüd ootamegi sinna
elanikke. Kampaania elanike
leidmiseks läks käima poolest
juulist.
Kuidas on läinud, kui palju huvilisi on tulnud?
Me ei oodanud nii suurt
huvi. Ehkki me küll lootsime,
sest Prangli on nii Tallinnale
kui ka Viimsile lähedal ning
siin leidub noori ja haritud peresid, kellel oleks kaugtöö võimalus. Juunis peeti Eesti saarte kogu Naissaarel ja kõigil on
üks ja seesama jutt. Kalandus
kui elatusvahend on täiesti marginaalne. Ma arvan, et väikesaarte uus tulevik ongi sellised
pered, kes otsivad privaatsust,
ilusat looduskeskkonda ja kes
saavad teha nutikat tööd. Loodame, et uued tulijad sulanduvad saare kogukonda ja kõik
saavad omavahel kenasti läbi.

Prangli saarevanem Terje Lilleoks oma kahe hobusega suveniiripoe juures. Foto Annika Koppel

Inimestel, kes pole saare
eluga kokku puutunud, võib
sellest olla idealiseeritud ettekujutus. Milleks peab tulija valmis olema?
Suvel on siin tõesti kõik
ilus ja kuldne, aga november
ja detsember pakuvad midagi
muud. Inimesed peavad suutma iseendaga hakkama saada.
Siin ei saa minna näiteks kell
kümme õhtul Selverisse šoppama. Peab pikemalt ette ja ka
natuke teistmoodi mõtlema.
Nüüd on küll olnud pehmed
talved ja üle kahe päeva pole
laevaseisakut ette tulnud, aga
siiski peab arvestama, et Prangli on meretagune asi ja inimene
ei ole jumal. On vaja veidi fatalismi, et siin hakkama saada.
Teiegi olete aastaid tagasi
saarele elama tulnud. Kuidas
saare elu Teid on muutnud?
Minu ämm Olga, kes on
praegu 92-aastane, vanim saare elanik, on üks haruldane inimene. Imestasin, kuidas ta igasugustes olukordades nii ra-

hulik suudab olla. Mul võttis
tükk aega, enne kui sain aru,
kuidas paratamatusega tuleb
lihtsalt leppida – kui on ikka
torm, siis on torm ja laev ei
sõida, midagi teha ei ole.
Saarel pole töökohti, aga
regulaarne laevaühendus toimib hästi. Siiski pole mõeldav siit iga päev linna tööle
käia. Kuidas hakkama saadakse?
Mina käin ka talviti linnas
poole kohaga tööl. Olen viis
päeva linnas ja siis poolteist
nädalat saarel. Eelmisel talvel
pidin minema kahel korral natuke varem, vaatasin ilmateadet, et sel ajal, kui mul vaja, ei
pruugi laev sõita. Aga siit iga
päev linnas tööl käia pole muidugi mõeldav. Suvel on võimalik teha abitöid, aga püsivat
töökohta pole. Kahtlemata on
võimalik arendada igasuguseid
äriprojekte, kui on ettevõtlikke
inimesi. Kui ma siia seitse aastat tagasi tulin, siis läksin ka
töötukassa kursustele, taotle-

sin alustava firma toetust, mille eest tegime endale puutöökoja. Abikaasa teeb puutööd ja
mina teen vaipu – müüme neid
töökoja poes. Aga ega meiegi
sellest ära ei ela, talvel tuleb
ikka mingit lisatööd teha.
Mis teeb saare elu keeruliseks?
Väike koht. Kui meres kukub kivi, pole midagi, aga kui
kausis kukub kivi, on tuba vett
täis. Siin on väga olulised inimeste omavahelised suhted.
Ehkki liigutakse päris palju ringi, on saare elu ikka kinnine.
Arvan, et kui ma ka ei peaks
tööl käima, siis ma ikkagi läheks ja teeks midagi ka mujal.
Vahepeal lihtsalt peab natuke
välja saama. Tarvis läheb kõrvaltvaataja pilku, sest kui oled
kogu aeg ühe koha peal, siis
kipuvad kõik asjad võimenduma. Kui vahepeal ära käid, on
pilk selgem – saad objektiivsemalt võrrelda omi olusid selle
või teisega ning lõpuks tõdeda,
et pole see asi nii hull midagi.

Aga kui mujal ei käi, siis kipub
kohapeal kõik võimenduma –
eelkõige just halvad asjad.
Mis saare inimestele muret teeb?
Veepuudus. Trassivesi ei kata suvist tarbimist. Kel kaevus vesi, sel seda muret pole.
Vanasti olid siin salvkaevud,
need toitusid soodest ja pinnaveest. Aga nüüd on siin kuivendatud ja salvkaevudes enam
vett pole. Suvitajad, kel mugavused majas, tarbivad siin
nagu linnas ja nad ei tule selle
pealegi, et siin lihtsalt ei ole
vett. Ei peaks laskma ehitada
suvilaid, kui on teada, et vett ei
ole ega tule, sest kõik ju tarbivad vett.
Teine asi on autod. See kivi
läheb suvitajate kapsaaeda. Üks
auto peres võib ju olla, kui elad
siin, sest kõike tuleb tuua. Aga
suvitajatel on mitu autot, krossiratas, džiip, ATV ja nendega
rallitakse igal pool, ka metsas
maastikukaitsealal. Ja Lääneotsa tee on väga halvas seisukorras, seda on aastaid arutatud, aga olukord püsib ikka
samasugune.
Mis loomi saarel peetakse?
Meil on kaks hobust. Saarel on veel lambaid, kitsi ja üks
pullvasikas. Eelmisel aastal oli
veel kolm lehma, aga enam
mitte. Sigade Aafrika katku tõttu ei tohi siin enam sigu pidada, aga lehma peeti ka rohkem
seapõrsa piima pärast. Siga toitis üle talve. Siin saarel seapidamise keelamine oli muidugi jabur, sest metssead ei uju
saarele, see on liiga kaugel. Ja
isegi kui tuleks seakatk, siis
kolm siga ära hävitada poleks
ka mingi probleem. Neid sigu
oleks saanud hoida. Ma isegi
tahtsin põrsa võtta, aga nõuded
läksid väga karmiks.
See on ehe näide maaelu
lollist väljasuretamisest. Järgmisena muidugi heinamaad
– need kasvavad kinni. Ainult

kolm peret teeb saarel veel
heina. Tänu sellele muutub ka
looduskooslus.
Kas metsloomi ka saarel
on?
2010. aastal, kui meri oli
jäätunud, jõudis siia rebane ning
on hästi siginenud. Rebased
teevad paksu pahandust, hakatuseks sõid kõik siilid ära. Siis
olid nad kärntõves ja nakatasid
küla koeri – õnneks tuli üks
külm talv vahele, mille vältel
haiged rebased surid. Meil on
siin ka karid, kus on linnupesad. Vesi pole seal kuigi sügav
ja nii nad lähevad sinna linnumune ja poegi sööma. Kukeseened söövad ära, kaevavad
välja. Kanu peab ka hoolega
valvama. Rebased on väga jultunud, käivad keset päeva mööda küla ringi.
Nastikuid on meil siin ka
palju. Minul pole nastiku vastu
midagi, vanasti oli nastik koduuss. Nad söövad vesirotte,
kes hakkasidki juba tüli tegema – sõid ära õunapuude ja
roosipõõsaste juured ning tassisid kartulid-porgandid minema. Ta on täitsa tark uss, tal on
oma koht ja kui ta kuskil mujal
on, siis ta annab endast märku,
et ma nüüd sattusin siia. Meie
omad on hästi rahulikud. Kui
ma lähen solki viima, siis nad
isegi ei lähe ära, aga võõra inimese puhul lähevad. Tõsi, viimasel ajal pole ma neid enam
näinud.
Kuidas kogukond uutesse
tulijatesse suhtub?
Kogukond väga ootab uusi
tulijaid ja neid ollakse valmis
aitama nii nõu kui jõuga. Käisime ka üheskoos majas veel
viimaseid koristustöid tegemas, et tulijail igati kena oleks.
Oleme põnevil, huvi on suur ja
loodame, et saame saarele toredad pered. 18. augustini saab
saarele tuleku soovi avaldada ja
siis sügisel saame tibusid lugeda, et kuidas läks ja kes tulid.

et paljudel töökohtadel ei pea
tingimata iga päev füüsiliselt
kohal olema, vaid saab teha
interneti vahendusel kaugtööd.
Pranglil on vaikne ja rahulik,
see on suurepärane paik loominguliseks tööks – miks mitte alustada sellel romantilisel
saarel romaanikirjaniku või helilooja karjääri. Pranglil on korralik transpordi püsiühendus
Viimsiga. Kõik eluks vajalik,
sealhulgas internetiühendus on
saarel olemas. Tulge ja elage!”
Prangli on imekaunis väikesaar, kus on puhas loodus –
meri, liivarannad, kaunid männimetsad ja suured rändrahnud.
Pranglil asuvad põhikool, kauplus, postkontor, arstipunkt, rahvamaja, tuletõrjedepoo ning üks

asfaltiga kaetud tee. Suviti toimub Pranglil palju kultuuriüritusi ning saart külastavad turistid, tegutseb suverestoran.
Viimsi vald asub Harjumaal
Tallinna linna, Maardu linna
ja Jõelähtme valla naabruses.
Viimsi valla pindala on 73 km2,
vallas on ca 19 260 elanikku.
Viimsi vallas on 2 alevikku, 20
küla ning 15 saart, neist suuremad on Naissaar ja Prangli.
Prangli on 6,44 km2 pindalaga saar Soome lahes Viimsi
poolsaarest kirdes, Leppeneeme
sadamast tunnise meresõidu kaugusel. Prangli on Eesti kõige põhjapoolsem aastaringse asustusega saar. Kolme küla peale kokku
on Pranglil elanikke ligi 100.

Annika Koppel

Prangli ootab noori peresid elama
Viimsi vald ja Prangli
saarevanem ootavad kaht
noort peret, kellel on
põhikooliealised lapsed,
Prangli saarele elama.
Noored pered leiavad
kodu praegu tühjalt seisvas ning vallale kuuluvas
värskelt renoveeritud õpilaskodus, lapsed saavad
käia Prangli koolis.
“Mõte leida Prangli saarele kaks
noort põhikooliealiste lastega
peret sai alguse sellest, et meil
on suurepärane kool, aga kohalikke lapsi ja noori jääb aastaaastalt vähemaks,” ütles Prangli saarevanem Terje Lilleoks.
“Meil on olemas korralik vallale kuuluv õpilaskodu, mis

See kollane maja Prangli saarel ootab sügiseks uusi elanikke, kelle
lapsed läheksid Prangli kooli. Foto Annika Koppel

viimasel ajal enamasti tühjana
seisis. Pakume seda noortele
peredele koduks – tulge Pranglile ning me lubame, et teil on
siin tore elu. Üür on sümboolne
– 25 eurot. Esimese talve jaoks
ka puud olemas. Loodan väga,
et meie elanikkond täieneb kahe toreda perega ja kool saab
endale lapsi juurde!”
“Kõigi väikesaarte häda on
olnud kalapüügi kui elatusvahendi vähenemine või sootuks
kadumine, seepärast pole ka
meie saarel pakkuda püsivaid
töökohti ja paljud noored on
saarelt lahkunud. Ainus võimalus on endale ise töökoht tekitada,” sõnas Viimsi abivallavanem Jan Trei. “Praegusel
ajal on elu nii palju muutunud,
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Viimsi huvikeskuses algab 20. hooaeg
MTÜ Viimsi Huvikeskus
sai 1. augustil 20-aastaseks. Sellesse ikka oleme
jõudnud, tegutsedes mittetulundusühinguna, kuid
meie ajalugu on palju
pikem.

Viimsi huvikeskuse tegelik sünd
ulatub tagasi aastasse 1978 –
siis loodi Viimsi külanõukogu
juurde Pirita Lillekasvatuse Näidissovhoosi (PLNS) kultuuriklubi, kus alustas tegutsemist
naisansambel. Lisaks sellele
kutsuti ellu ka naisrahvatantsurühm. Tantsulust ei saanud sellega kuidagi rahuldatud ja nii
pandigi jalga kontsakingad ning
käidi lisaks rahvatantsule esinemas tol ajal populaarse diskotantsurühmana. Nii sai alguse Pirita rahvamaja, mille esimeseks tegutsemispaigaks oli
Pargi tee 4 maja keldrisaal. Seal
alustasid tegevust bändid ja
estraadiring ning humoorikatest sketšidest ja tantsunumbritest koosneva kavaga käidi esinemas üle Eesti ning kõikidel
tähtsatel sovhoosi tähtpäevadel
Pirita teel asuvas kohvikus Tuljak ja lillepaviljonis.
1982. aastal sai rahvamaja
koduks hoone, kus nüüd tegutseb Viimsi peokeskus. Ringidest lisandusid laste laulu- ja
tantsuring ning segarahvatant-

surühm. 1986. aastal alustas
tegevust Viimsi varietee, kus
kõiki kolme šõukava esitati
üle saja korra, kuid ikka oli
ukse taha jääjaid. Sovhooside
likvideerimisega pidi lõppema
ka rahvamaja senises vormis
tegutsemine ja olime valiku
ees, kuidas edasi minna. Kuna
vallavalitsus soovis, et jätkaksime küll nende toetusel, kuid
iseseisva asutusena, siis otsustati esimese Eesti kultuuriasutusena võtta munitsipaalettevõtte vorm. Nii loodigi 1992.
aastal munitsipaalettevõte ViiRa (Viimsi rahvamaja). Kirovi
kalurikolhoosi likvideerimise
tagajärjel tekkis aga kultuuriklubi Onion. 1994. aastal kultuuriklubi likvideerus ning tublid rahvakultuurikollektiivid –
segakoor Viimsi, rahvatantsurühm Valla-alune, noortekapell
ja pillikoor Merimemm – jäid
peavarjuta.
Vallavalitsus tegi ettepaneku, et ViiRa nad oma tiiva alla
võtaks, ja nii saigi võimalikuks, et meie 20-aastases asu-

tuses tähistatakse mõnede huviringide 35. juubelit. Äriseadustiku muudatusega likvideeriti munitsipaalettevõtted ja
taas oli aeg vahetada tegutsemisvormi. Jällegi olime rajaleidjateks ning esimese kultuuriasutusena Eestis alustasime
tööd mittetulundusühinguna.
20 aasta jooksul on Viimsi
huvikeskus palju muutunud.
2001. aasta oktoobris avasime
oma esimese noortekeskuse Nelgi tee 1 majas. Kuna tegevus
osutus populaarseks ja kasulikuks nii noorte kui ka nende
vanemate seas, siis avati 2007.
aastal ka Randveres noortekeskus. Järgmine noortekeskus on
õige peas uksi avamas ka Püünsis. 2008. aastal lisandus huvikeskuse struktuuri ka Prangli
rahvamaja, mis pakub sügisest
kevadeni tegevust saare püsielanikele ning suvekuudel meeleolukaid sündmusi ka neile,
kellel suvekodud saarel, kes
puhkavad seal või kes sootuks
just nende sündmuste pärast
Pranglile sõidavad.

Täna tegutsevad Viimsi huvikeskuse juures väga erinevad huviringid, kus pakutakse
meelepärast tegevust, alates imikuealistest kuni eakateni, rahvakultuurist
popkultuurini.
Koolivaheaegadel korraldatakse vahvaid ja õpetlikke lastelaagreid. Väga populaarsed on
erinevatele vanusegruppidele
suunatud külalisteatrite ja Viimsi harrastusteatri etendused ja
kontserdid. Meie aatriumi ga-

lerii pakub võimalust harrastuskunstnikele oma maalide eksponeerimiseks. Samuti oleme
kodugaleriiks Viimsi Kunstikooli õpilaste suurepärasele loomingule.
Uus hooaeg on algamas. Huviringid teevad juba ettevalmistusi ning mõned on aktiivsed
tegutsejad ka suvekuudel. Infot nende kohta leiab veebiaadressilt www.huvikeskus.ee
ja Viimsi huvikeskuse Face-

Huviringid alustavad septembris
Viimsi huvikeskus kutsub alates septembrist
osalema erinevates huviringides.
n Lastele ja noortele
- JJ-Street tänavatantsu treeningud
- Laste tantsuklubid
- Beebide ja väikelaste võimlemine
- Laste jooga
- Kaie Kõrbi balletistuudio
- Iiri tants
- Ita-Riina muusikastuudio
- Loovkunsti ja nukumängude ringid
- Keraamika ja maalimine
- Inglise keel väikelastele
- Kitarriõpe
- Laste kokakool
- Robootika
- Silver Ulviku löökpilliring SilverDrum noortele
ja täiskasvanutele
n Täiskasvanutele
- Klassikaline tants ehk ballett
- Seltskonnatants
- Ladina-Ameerika tantsud naistele
- Pilates

booki lehel. Tasub jälgida ja
kursis olla, mis uuel hooajal
toimuma hakkab!
Huvikeskus tänab südamest
Viimsi vallavalitsust, kõiki oma
endisi ja praeguseid töötajaid
ning juhendajaid, huviringides
osalejaid, toetajaid ja koostööpartnereid ning soovib neile
palju õnne sünnipäevaks!

Ita-Riina Pedanik

MTÜ Viimsi Huvikeskus
tegevjuht

- Shindo
- Kundalini jooga
- Lihastreening
- Meridiaanivõimlemine
- Inglise keel taasalustajatele ja edasijõudnutele
- Itaalia keel ja kultuur
- Õmblusring
- Keraamika ja maalimine
- Fotograafia
- Paberikunsti õpituba
- Koorid
- Rahvatants
- Rahvamuusika
- Randvere pasunakoor
- Viimsi muusikaliteater
Lisaks erinevad teatrietendused, kontserdid,
näitused, õpitoad ja koolitused!
Asume Viimsi alevikus Nelgi tee 1. Täpsema
info huviringide ja saabuvate sündmuste kohta
leiate kodulehelt www.huvikeskus.ee ja Facebookist www.facebook.com/ViimsiHuvikeskus.
Kohtumiseni septembris!

Viimsi huvikeskus

Rahvamuusikaansambel Pirita käis Rootsis
Samal ajal kui Eestis
toimus noorte laulu- ja
tantsupidu, käis Viimsi
huvikeskuse rahvamuusikaansambel Pirita kontsertreisil Lõuna-Rootsis.
Lemmikmaaks võib seda
pidada küll, sest ansambel Pirita viibis oma 35.
tegevusaasta künnisel
Rootsis kolmandat korda.
Reisi korraldajaks ja eestvedajaks oli meie ansamblist võrsunud Liina ja tema eestimeelne
abikaasa Kjell. Liina oli kaastegev meie ansambli kõikidel
Blekingi turnee kontsertidel
nii viiuldaja kui ka lauljana,
Kjell aga koordinaatorina.

Päevad täis esinemisi

Kohal viibisime neli päeva,
programm oli tihe. 29. juunil oli
esinemine ja kohtumine Karlskrona Littorina ülikooli kireva
rahvusvahelise seltskonnaga. Kohal viibis ka Blekingi raadiohääl Mathias Roos, kes meid
eelnevalt intervjueeris. Suhtlus
koolis on rangelt rootsikeelne.
Tööalase keelepraktika selles
koolis sai ka Liina.
Pärast esinemist külastasime nn meremeeste kirikut ja
nägime, kui auväärsel kohal
oli seal Eesti lipp, mille kinkisid Eesti noored meremehed
omandatud merealaste teadmiste eest Karlskronas.
30. juunil esinesime Jämjö
vanadekodus ja saime rohkearvulise publiku poolt üllatavalt

Viimsi huvikeskuse rahvamuusikaansambel Pirita kontsertreisil Lõuna-Rootsis. Foto erakogu

sooja vastuvõtu. Hoolekanne
sealsetele asukatele näis olevat
väga inimsõbralik.
1. juuli õhtul toimus kontsert Flymeni kirikus. See oli
ühendatud väikese jumalateenistusega, mistõttu olime mures repertuaari valikuga. Kuid
publik plaksutas meid mitmel
korral tagasi. Eks kaasa aitas
ka kiriku erakordne akustika.
Nii me saimegi, eranditult
igaüks end muusikas välja elada: Lea imelised kandlesoolod
ja duett Liinaga kandle kullafondist heliteoses “Kannel“

(autor Aleksander Eduard Thomson), Liina ja Esta esituses kõlas Miina Härma “Ei saa mitte
vaiki olla”, Liina ja Reinu esitasid Tarmo Urbi laulu “Imeline aas”. Võrratult sugestiivseks osutus Anastassia Varlõgina poolt akordionil esitatud
Raimond Valgre “Ma loodan,
et saan sellest üle” Henn Rebase töötluses, saatefunktsioonis
Reinu kitarril ja August kontrabassil.
Viimasel hetkel repertuaari
võetud Kihnu vaimulik rahvaviis “Nii kui üks pääsuke”

kõlas nii innustavalt, et publik püüdis seda kaasa laulda.
Superüllatus oli meie “lokudiiva”, kellele võlgneme tänu
Eesti-poolse asjaajamise eest.
Kontserdi särtsakas lõpuloos
“Lustilugu” (Ahto Nurga töötluses) pääses eriti mõjule lokulaua heli. Hea meistri Hans
Hiieti poolt valmistatud pill
tõesti kõlab. Kontserti raamistas kirikukellade helin.

Festival ja tantsulood

2. juuli varahommikul toimus
esinemispaika kõige pikem väl-

jasõit Liina ja Kjelli kodukohast, kus me ka ööbisime. Olime viimased esinejad Olofström Nässelfrossa kultuurifestivalil, kus ka avalöök tehti
eestlase poolt.
Esinesime ruumis, kus kohalik kodukandiühing koos
Enn Johariga korraldas näituse
“Gustav Mägi – Eesti pagulaskunstnik Olofströmis”. Olgu
märgitud, et Gustav Mägi oli
tuntud Tartu kunstikooli Pallas kasvandik, kes elas aastatel 1914–1994 ja töötas aastatel 1948–1958 Olofströmis

skulptori ja maalikunstnikuna.
Seegi on hea näide kultuurisidemetest.
Põhirõhk meie etteastes kandus seekord tantsulisele poolele. Kui esimesel päeval nakatas Tiiu liikumisjuhina tantsulisusele nooremat kontingenti,
kes olid rahvaülikooli tudengid, siis seekord haaras ta oskuslikult “istumis- ja sirutusseadetega” kaasa ka vanema generatsiooni. Spontaanse “Mandolinipolkaga” saatsime ukselävel tänulikud külastajad koduteele.
Samal õhtul oli Ronnebys
meie viimane kontsert ilusas
Möllebacka aiakeses. Seekord
musitseerisime koos kohalike
pillimeestega, kellest enamikku oli rõõm taas kohata. Nendest üks, saksa päritolu Wolfgang Schneider kutsus meis
oma naeru ja joodeldamisega
esile tohutu energialaengu. Taevaisa kinkis meile väliesinemiseks ainsa vihmavaba ilma,
küll parajalt tuulise, nii et lokud tantsisid tuulemöllus oma
tantsu. Nii ühisel meelel mängides ja tantsides jõudiski meie
turnee lõpule.
Kõik liigutavad hetked jäävad meisse, aga täname südamest Rootsi-poolseid toetajaid
ja kõiki, kes selle reisi kaasa
tegid. Tallinna jõudes laulsime
laeva väljapääsul “Eestimaa,
Eestimaa”, nii et reisijad aplodeerisid.

August Sarrap
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Kunstiakadeemia
tudengid restaureerisid Naissaarel nõukogudeaegse pannoo
H&M Restuudio OÜ egiidi all restaureerisid
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Viimsi valla tellimusel pannoo Naissaarel Männiku külas asuvas
endise nõukogude armee klubihoones (tänapäeval klubi / tuletõrje depoo).
Tegemist on nõukogude sõjaväe ajast pärit seinapannooga,
mis kujutab nõukogude madrust ja mis oli väga halvas seisukorras. Pannoo sai juuli keskel restaureeritud. Septembriks valmib seinamaali tutvustav infostend, mis kirjeldab
nõukogude sõdurikunsti teemat üldisemalt, Naissaare militaarkihistusi ning pannoo restaureerimisprotsessi. Tegemist ei ole küll kunstiliselt kõrgeväärtusliku mälestisega,
kuid kindlasti on sellel aga ajalooline väärtus militaarajaloo talletamisel.

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Kristiina Ribelus, Varje Õunapuu, Kristjan Müil, Hilkka Hiiop
(EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor)
ja Mirjam Averin asuvad pannood restaureerima. Foto Viktor
Erm

Viimsi Püha Jaakobi kirikus
pühitseti orel
Jaagupipäeva õhtul seadsid paljud viimsilased
oma sammud kirikuteele,
et osa saada EELk Viimsi
Püha Jaakobi kiriku pühitsemise 10. aastapäeva
tänuteenistusest, mille
tipphetkeks oli loomulikult vastvalminud oreli
pühitsemine.

Tänu- ja pühitsemisteenistusele oli kogunenud palju huvilisi, kes soovisid loomulikult ju
ikka kuulda, kuidas orel meie
kirikus kõlab. Teenistus algas
pidulikult, kuid saatepilliks oli
vaid viiul. Kui koguduse õpetaja Mikk Leedjärv oli jutluse
pidanud ja kõnelenud oreli sündimise loost ning piiskop Einar Soone oli pühitsemise toimetanud, kõlas koguduse kammerkoori, keda oli toetamas ka
Toomkoguduse kammerkoor
Laudate Dominum, solist Hanna-Liina Võsa ning loomulikult
oreli esituses Piret Rips-Laulu
poolt just selleks puhuks kirjutatud teos “Jubilate”, mis tõlkes
tähendab “Kiitke Issandat”.
Tänuteenistuse järgselt said
tervituseks sõna Viimsi vallavanem Rein Loik ning orelifirma juht Karl-Martin Haap.
Oreli võimekust tutvustas Põhja-Saksa kiriku orelikonsultant
Hans-Martin Petersen, kes lisaks erinevate vilede kõlamisele tutvustas, kuidas tuul oreli
sees puhub. Kuid siiski see lühike tutvustus moodustas vaid
murdosa kõikidest nendest võimalustest, mis uuel orelil on.

Oreli pühitses piiskop Einar Soone, kaasa teenis koguduse õpetaja Mikk Leedjärv. Fotod Aime Estna

Oreli võimekust tutvustas PõhjaSaksa kiriku orelikonsultant
Hans-Martin Petersen.

Oreli on Viimsi kirikusse
valmistanud Mühleiseni orelifirma, mille asutas Konrad Mühleisen 1985. aastal, see asub
Lõuna-Saksamaal, Stuttgarti lähedal, Leonbergis. Firma on ehitanud üle 120 uue instrumendi,
nii väikseid kui ka väga suuri
oreleid kirikutesse ja kontserdisaalidesse. Viimsis valminud

kahe manuaali ja 15 registriga
ning 888 vilega orel on väiksemat mõõtu pill, kuid siiski igati
maailmatasemel. Meistrid ise
olid väga tänulikud selle võimaluse eest Viimsisse orelit ehitada, sest nii väikesesse ja ebakorrapärase kujuga ruumi nii
võimeka oreli ehitamine oli
nendegi jaoks huvitav insenertehniline väljakutse.
Kohalolnud võisid veenduda, et orel tõepoolest sobib hästi meie kirikusse ja kõlab imeliselt, loob oma kõla värvide
ja varjunditega kirikusse väga
palju uut ja ilusat.
Suur tänu kuulub esmalt loomulikult Jumalale, kuid siiski
ka kõikidele nendele, kes on
oma rahalise panuse andnud
oreli valmimise heaks! Suur tänu ka toetajale, kes panustas
50 000 eurot ja andis nii hoo
oreli sündimisele, et orel võis
selleks aastaks valmida. Oreli
kogumaksumus on 173 409 eurot, millest oleme suutnud 5
aastaga kokku koguda 135 667

eurot. Puudub veel 37 742 eurot.
Seega on võimalik jätkuvalt Viimsi koguduse kodulehel (viimsijaakobikirik.ee) asuvast e-poest soetada nimelisi
orelivilesid hinnavahemikus 30–
2000 eurot ja seeläbi enda või
oma lähedaste nimesid jäädvustada Viimsi ajalukku. Küllap orel näitab, kuidas need,
kes sellesse panustanud, kokku kõlavad!
Nii nagu 10 aasta eest pühitsetud EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik on ime, mille sündimisse on väga paljud inimesed
oma osa andnud. Täpselt samuti on suur ime see, et nüüd selles samas kirikus võime kuulda orelihelisid, mis aitavad meil
tänulikkust ja rõõmu südametes kasvatada ning seeläbi kogu
Viimsi rahvast ja Eestimaad teenida. Meie orel on ka kingituseks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks!

Mikk Leedjärv

EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse vaimulik

Sõjamuuseumis avati Naiskodukaitse
90 aasta juubeli fotonäitus
Naiskodukaitse tähistab
tänavu 90. aastapäeva.
Üle Eesti on kõikides
maakondades ringlemas
kohalike naiskodukaitsjate tegevust kajastavad
fotonäitused.
Naiskodukaitse loodi 2. septembril 1927 ja taasloodi 1991. aastal mitmes Eesti eri paigas. Naiskodukaitse on loomisest peale
aidanud kaasa rahva kaitsetahte kasvatamisele ning toetanud
naiste ühiskondlikku aktiivsust
ja nende sotsiaalsete oskuste
arengut.
Viimsi jaoskond asutati Harju ringkonna juurde 30. juulil
1935. Esimene esinaine oli Cilla
Starkopf (Sard). Sama aasta lõpuks oli jaoskonnas juba ligi 20
liiget. 20. jaanuaril 1937. aastal viidi Harju ringkonnast üle
Tallinna ringkonna koosseisu
ühes veel mõne jaoskonnaga
ka Viimsi jaoskond. Jaoskond
jäi endiselt tegutsema Merekindluse Viimsi Kaitseliidu divisjoni juurde. Aastate vältel
toimusid erinevad liikumised

Kui Sa tunned, et soovid ka
panustada riigikaitsesse ja
ennast arendada, siis uuri
lähemalt www.naiskodukaitse.ee ning võta meiega
ühendust viimsi@naiskodukaitse.ee.

liikmeskonnas. Ühtekokku liitus enne II maailmasõda Naiskodukaitse Viimsi jaoskonnaga 54 tegusat naist.
1940. aastal ühes kogu organisatsiooniga lõpetati ka Naiskodukaitse Viimsi jaoskonna
tegevus. 2011. aastal taasloodi
Viimsi jaoskond, kus täna on
üle 20 liikme. Naiskodukaitse
tegevus põhineb erialagruppidel. Viimsi jaoskonna naised
tegutsevad erinevatel erialadel:
avalikud suhted, side ja staap,
esmaabi, formeerimine, noortejuhid, toitlustus, sport ja kultuur.
Naiskodukaitse liige läbib
esimese kahe aasta jooksul baasväljaõppe, millega omandab elementaarsed teadmised ja oskused, et üheltpoolt olla võimeli-

ne tegutsema organisatsioonis,
kuid teisalt arendab ennast kodaniku ja inimesena. Väga olulisel kohal on elanikkonnakaitse valdkond. Ohutushoiu kursusel omandab liige teadmised, kuidas käituda erinevates
ohu- ja kriisiolukordades: üldised juhised toimimaks hädaolukorras, tuleohutus, füüsiline
enesekaitse, kodu ja vara turvalisus, enesekaitse infokeskkonnas, käitumine relvastatud konfliktis ning turvareeglid muudes
võimalikes hädaolukordades.
Sealt edasi saab iga liige
ennast arendada valitud erialal
ning saab vastavat väljaõpet.

Iga naiskodukaitsja, kes soovib, suunatakse sõjaväelisele väljaõppele. Samuti on võimalus
ennast teostada ka vabatahtliku instruktorina või vabatahtliku juhina. Seega saab laiapindsesse riigikaitsesse panustada
nii otseselt kui ka kaudselt.
Kõikide liikmete panust väärtustakse.
Tallinna ja Harju ringkonna ühisnäitus kajastab meie tegevust läbi erinevate fotode.
Fotonäitus jääb avatuks kuni
augusti lõpuni.

Helen Allas

Naiskodukaitse
väljaõppearenduse spetsialist

Kogume Viimsi jaoskonna ajalugu
Kes ajalugu ei mäleta, elab tulevikuta. Kui sinu pereliige või
lähedane kuulus Naiskodukaitsesse kuni 1940. aastani, siis ootame sinu kontakti. Äkki on sul kodus mõni foto organisatsioonist või on jagada mälestuskilde või miskit muud, mis tuleb
kasuks Viimsi jaoskonna ajaloo kogumisel. Oleme väga tänulikud iga mälestuskillu eest. Samamoodi nagu me väärtustame oma praeguseid liikmeid, siis meie austus ja lugupidamine
kuulub kõigile tolleaegsetele naiskodukaitsjatele. Käesolevaga
avaldame ka nimekirja kõikidest tolleaegsetest liikmetest. Võta
meiega julgesti ühendust: viimsi@naiskodukaitse.ee!
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Viimsi valla kultuurikalender
4.–19. august

JUMALATEENISTUS
6. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus
13. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Kontsert-jumalateenistus
Naissaare püha Maarja kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi vabakirikus
NÄITUS
25. juuli – 10. september
Siim-Tanel Annuse isikunäitus
“GENESIS“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 30. august
Erik Schmidti maalide näitus
Näitus “Hõbevalgeim“
T–R k 10–17
L,P k 12–17

Rannarahva muuseumis
Kuni 30. september
Fotonäitus “Osmussaar – kivine
maakild Soome lahe suudmes”
Haapsalu Fotoklubi ja Tartu
fotorühmitus Hetkepüüdja
Rannarahva muuseumis
Uus püsinäitus “Eesti vormi
lugu 1917–1940“
Külma sõja näitus, relvanäitus jm
Eesti Sõjamuuseumis
Sõjatehnika püsiekspositsioon
Külastus tasuta!
Sõjatehnika angaaris
Kuni 9. august
Fotonäitus “Naiskodukaitse 90“
Külastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis
Kuni 31. august
Näitus “Siin kasvavad lapsed“
Viimsi raamatukogus
Kuni 31. august
Raamatuväljapanek “Meie
ravimtaimed”
Prangli raamatukogus
KONTSERT, TEATRIETENDUS
6. august kell 16
Luguteatrietendus “Saare lood“
Pilet 5 €, lapsed tasuta
Prangli saarel, sadamakuuris
8. august kell 20
Suvetuur “Laula mu laulu“
Kohal on Tanel Padar, Getter
Jaani, Koit Toome, Liis Lemsalu,

Ott Lepland ja Ines
Õhtujuht Juss Haasma
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

Registreerumine: pool tundi
enne ala algust
Prangli saarel, Ülesaare külaplatsil ja Prangli rahvamaja õuel

10. august kell 20
Lenna ja Estonian Voices
“Ootab armastus“
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
4. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Rahvusvahelise õllepäeva
tähistamine
Jussi Õlletoas

12. august kell 14
13. august kell 16.30
Suveteater “Latern“
Autor: Jaan Tätte
Lavastaja: Eva Kalbus
Peaosades: Andrus Eelmäe ja
Merle Talvik
Pilet 15 €
Prangli saarel, sadamakuuris
16. august kell 19
Kontsert – Naised Köögis
Kristiina Ehin, Kairi Leivo, Sofia
Joons, Katrin Laidre
Piletid Piletilevis
Viimsi vabaõhumuuseumis

5. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 22
Tantsupidu – Alen Veziko ja
Bänd
Prangli rahvamajas

SPORT
10. august
Viimsi valla meistrivõistlused
purjetamises
Laser Standard Radial 4,7
Leppneeme sadamas

11. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Artjom Savitski / VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis

12. august kell 11
Prangli spordipäev
Võrkpalliturniir, vibu- ja laserlaskmine, jooks, kuulitõuge,
pallivise, hoota kaugus, hularõnga keerutamine

12. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ Kaupo Mitt
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis

kell 21
Üllar “Jörpa“ Jörberg
Pilet 5 €
Jussi Õlletoa õunapuuaias
kell 22
Tantsupidu – 2 Quick Start
Pilet 15 €
Prangli rahvamajas
18. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Marko Pille
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
19. august kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Aiapidu “Päevapraad“ vol 2
Jussi õlletoa õunapuuaias
LASTELE JA NOORTELE
Kuni 18. august
VI suvelugemine 1.–9. klasside
õpilastele
Viimsi raamatukogus
4. august kell 13
Tõukside võistlus
Viimsi skatepargis
6. august kell 13
Simple Session: uute ekstreemspordi olümpiaalade tuur
Korraldaja: Keerdtrepp MTÜ
Viimsi skatepargis

7.–11. august kell 10–17
Linnalaager “Noor rannarahvas“
8–12-aastastele
Rannarahva muuseumis
7.–11. august kell 10–16
Elulahe kunsti- ja loovuslaager
7–11-aastastele
Viimsi huvikeskuses
10. august
Noortepäev
Viimsis
16.–17. august kell 9–18
Suve(t)ÖÖ(t)uba: Projektikoolitus “Idee starter“
Prangli saarel
EAKATELE
9. august kell 20
Tutvumisõhtu
Ivar Hansen
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis
16. august kell 20
Tutvumisõhtu
Ragnar & Co
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis
16. august kell 16
Kontsert sarjast “Hingemuusika“
Olga Zaitsev (sopran), Anneli
Tohver (klaver)
Tasuta!
Korraldaja: PLMF
Viimsi mõisas
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700 viimsilast XII noorte laulu- ja tantsupeol
30. juunist 2. juulini
toimus XII noorte lauluja tantsupidu, kus osales ühtekokku pea 700
viimsilast – üle 650 laulja
ja tantsija, õpetajad ja
juhendajad, delegatsiooniliikme ning noortepeo meeskonnaliikmed.

Viimsi Muusikakooli puhkpilliorkester.

Täname noortepeo
viimsilastest meeskonnaliikmeid!

Laulupeo üldjuht Heli Jürgenson, tantsupeo üldjuht Margus
Toomla, tantsupeo liigijuht Maido Saar, tantsupeo assistent Hele Pomerants, tantsupeo liigijuht Agne Kurrikoff-Herman,
lastekooride liigijuht Janne Fridolin, laulupeo puhkpilliorkestrite dirigent Ott Kask.

ter; segakoor: Viimsi Kooli noortekoor.

Täname tantsijaid ja
juhendajaid!

Viimsi valla esindus rongkäigus koos presidendi Kersti Kaljulaidiga. Fotod Liina Rüütel

Täname lauljaid ja
koorijuhte!

1-häälsed mudilaskoorid: Viimsi Kooli 1. klasside mudilaskoor, Haabneeme Kooli 1. klasside 1-häälne mudilaskoor; lastekoor: Viimsi Kooli lastekoor;
mudilaskoorid: Haabneeme Kooli mudilaskoor, Viimsi Kooli mudilaskoor, Randvere Kooli mudilaskoor, Püünsi Kooli mudilaskoor; neidukoor: Leelo vol.2;
noorte sümfooniaorkester: Viimsi Muusikakooli sümfooniaorkester; puhkpilliorkester: Viimsi Muusikakooli puhkpilliorkes-

Viimsi Teataja

Püünsi Kooli 5.–6. klasside rahvatantsurühm.

Viimsi Kooli mudilaskoor.

Kirikutekstiilid Viimsi Püha
Jaakobi kiriku 10. sünnipäevaks
Viimsi päevakeskusel
on kujunenud meeldiv
koostöö Viimsi kirikuga.
Kirik on suurepärane koht
muusika nautimiseks.
Nii ongi toimunud suurepäraseid klassikamuusika kontserte, mis on korraldatud koos
Pille Lille Muusikute Fondiga.
Kontserdid on olnud tasuta ja
meil on hea meel, et nende toimumine on saanud võimalikuks
Eesti Kultuurkapitali ja Viimsi
valla toetusel. Oleme tänulikud
Viimsi kogukonnale ja vallavalitsusele, et saame üheskoos
rõõmsalt ja sisukalt päevakeskuses tegutseda.
Istudes kontserdil head muusikat kuulates, on ikka jälle tekkinud küsimus, mida meie ise
oma kogukonnale vastu saame
anda. Nii tekkiski mõte, et tore
oleks ju, kui oma kodukirikus
oleksid meie endi valmistatud
tekstiilid. Tean, et kirikul on
olnud kasutuses tekstiilid, mille on kinkinud Soome sõbrad.
Kõnelesin kirikutekstiilidest
kirikuõpetaja Mikk Leedjärvega, kes kiitis mõtte heaks ja andis teada, et aasta pärast on kirikul 10. sünnipäev. Nii sündiski mõte teha kiriku 10. sünnipäevaks Viimsi päevakeskuse
käsitööringiga kingitus – kirikutekstiilid. Kirjutasime projektitaotluse Viimsi valla kul-

1.–2. klassi segarühmad: Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 4, Püünsi Kooli 1.–2. klassi rahvatantsurühm,
Viimsi Kooli 1.–2. klasside
rühm; 2.–3. klassi segarühmad:
Haabneeme Kooli tantsurühm;
3.–4. klassi segarühmad: Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 3, Püünsi Kooli
3.–4. klassi rahvatantsurühm,
Viimsi Kooli 3.–4. klasside
rühm; 5.–6. klassi segarühmad:
Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 2,
Randvere Kooli rahvatantsuseltsi Pääsuke lasterühm 1,
Viimsi Kooli Sõprus, Püünsi
Kooli 5.–6. klassi tantsurühm;
7.–9. klassi segarühm: Püünsi
Kooli 7.–9. klassi rahvatantsurühm.

tuuri- ja sporditoetuse saamiseks, et osta kirikutekstiilide
valmistamiseks materjalid.
Algas kavandamise ja kujundamise protsess. Käisime konsulteerimas kirikutekstiilide asjatundja Marju Raabega ja saime vaadata ka Jaani kiriku tekstiilide kogu. Saime ülevaate,
millised üldse on kirikutekstiilide põhimõtted ja nende kasutamise funktsioon, liturgilised
värvid. Sellega läks võetud ülesanne meie jaoks veelgi keerulisemaks. Tekkis küsimus, mis
oleks meie kaasaegsele kirikule kujunduslikult sobiv. Valmis
mitu kavandit, millest kirikukogudus tegi oma valiku.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kiriku sümbol on kammkarp.
Linasest materjalist linikud ja
linakesed kaunistasime kammkarbimotiivi kujutava heegelpitsiga. Altari ja kantslikatete
rohelise värviliste tekstiilide kavandi maa ja taeva vahele kujundasime kammkarbi ja kuldsed kalakesed. Nii tekkis ka mõte, et ka tekstiilide teostus võiks
olla kaasaegses ja moodsamas
tehnikas, milleks valisime tekstiili-lapimaali tehnika. Klassikalise käsitööga oli veidi lihtsam, kogemusi käsitöömeistritel rohkem. Lapitöö nõudis rohkem lahendusi ja mõttetööd.
Altarilinikute kahe komplekti äärepitsid heegeldas Ainu

Nurm, ääristuse ja pilutööd tegid Ann Taveter ja Lehte Jõemaa. Ristimisrätikute komplektid valmistasid Tiina Parm ja
Anneli Mataloja. Altari- ja kantslikatte ning stoola lapitöötehnikas valmistasid Lea Pärna ja
Lehte Jõemaa. Kavandi valmistas ja projekti juhtis Lehte Jõemaa. Käsitööringi liikmetele lisaks osalesid projektitöös Anneli Mataloja ja Ann Taveter,
kes on Viimsis elavad käsitööõpetajad, Lea Pärna on juba
palju aastaid päevakeskuse käsitöö- ja õmblusringi juhendaja.
Tänan kõiki käsitöömeistreid, kes panustasid oma teadmisi, oskusi ja aega! Tänan Viimsi vallavalitsust, kes toetas meie
projekti teostumist! Tänan nõustajaid: kirikutekstiilide asjatundja Marju Raabet, kuldtikandite meistreid Lilian Bristolit
ja Signe Susi OÜ-st Meistrilt
Meistrile!
Kiriku sünnipäevaks 23.07.
2017 valmisid rohelise liturgilise värviga tekstiilid, teine etapp
– valged tekstiilid – valmivad käsitööringis eeloleval sügistalvel.
Seekord valime tehnika, mis lubab kõikidel käsitööringi liikmetel oma sõrmedega tekstiilitöösse panustada. Seekord teeme siis kingituse oma kodukirikule Eesti 100. sünnipäevaks.

Lehte Jõemaa

Viimsi päevakeskuse tegevjuht
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Viimsi “tiigrid” võitlevad
kodupubliku ees

Viimsis avatakse 2018.
aastal spordikeskus
Karulaugu Spordikeskus OÜ allkirjastas ehitusettevõttega Mapri Ehitus OÜ projekteerimis-ehitustöövõtulepingu Viimsi Kooli kõrvale Karulaugu
tee 13 spordikeskuse rajamiseks.

Äsja Taimaalt võidukalt
naasnud võitlussportlased
korraldavad 26. augustil
Viimsis Black Box Studios
fightspordi võistluse
Tigers Fight 1.

Võistlustel lähevad vastamisi
Viimsi parimad poksijad ja kikkpoksijad ning võistlejad Eestist ja mujalt maailmast. Tõotavad tulla vägevad lahingud,
kuna Viimsi “tiigrid” on naasnud just edukalt Taimaa treeninglaagrist ja on hetkel tippvormis. “Tiigrid” kutsuvad kõiki matše vaatama – uksed avatakse kell 19 ja matšid algavad
kell 20. Müügil on piiratud kogus pileteid!
Viimsi “tiigrid” viibisid pea
terve juunikuu Taimaal, kus
treenisid Kirde-Tais asuvas militaarbaasis koos Tai kuningliku sõjaväe koondisega. Treeninglaagri eesmärk oli õppida
uusi tehnikaid, valmistuda võistlusteks ning võistelda ka Taimaa suurimas profivõistlussarjas Max Muay Thai Battle.
Võistlused toimusid 24. juunil
Pattayas. “Tiigrid” Andi Uustalu ja Raul Esko võitsid mõlemad oma vastaseid nokaudiga.
Eestlaste matše ja võimsaid
saavutusi võistlustel jälgis terve Taimaa, kuna reedeõhtuseid
võistlusi kannab otse üle populaarne Tai Kanal 8.
“Vastane oli hea tehnikaga
ja minust kogenum, kuid hoidsin teda oma distantsil ning
vastasin alati rünnakule. Teises
raundis suutsin tabada vastast
tugevalt küünarnuki ja parema
crossiga, sellest piisas. Mul on
väga hea meel, et võitsin ja
sain osaleda sellisel suurvõistlusel. Sain ka juba uue kutse
võistlema Max Muay Thai sarja

Andi Uustalu vastast tabamas. Foto Viimsi Tiger Gym

ning usun, et tulen siia millalgi
jälle võistlema,” rääkis Andi
Uustalu pärast võitu taika Yodsankrai Sor. Kanchana üle.
“Tunnen, et olen tehniliselt
tugevam kui kunagi varem ja
kutsun kõiki oma fänne ja sõpru vaatama minu matši võistlusel Viimsis. Tuleb võimas lahing!” sõnas Eesti võitlusspordi maastikul noor tõusev täht
Andi Uustalu, kes on saavutanud häid tulemusi ka poksis ja
kikkpoksis.
Lisaks Uustalule võistles Taimaal edukalt ka Raul Esko, kelle vastaseks oli taikas Beerthai Sor.Jor. Toypaetrew, kes
oli Eskost pikem ja asus kohe
rünnakule. Matš kujunes õhtu
võitluslikumaks, kus kumbki

võitlejatest ei taganenud sammugi, vaid ründas vastast jõuliste ja kiirete löökidega. Taikas näitas head taipoksi tehnikat ja suutis tabada eestlast
korduvalt teravate põlvelöökidega, kuni viimase raundi lõpusekunditel üllatas Esko oma
vastast spinning-back fistiga, nokauteerides Sor.Jor. Toypaetrewi koheselt.
“Vastane oli minu jaoks ebamugava tehnikaga ja ma ei
saanud oma rünnakuid käima,”
sõnas võidukas Esko. “Võitlesin kõik kolm raundi ja lõpus
suutsin vastast üllatada, nägin,
et tal on käed all ning see oli
minu võimalus, mille edukalt
ära kasutasin. Võitsin hea tehnika ja nokaudiga. Olen väga

õnnelik,” ütles võidutuhinas
Raul Esko ja kustus samuti rahvast oma matši Viimsis vaatama.
Sportlased on teinud väga
hea hooaja, osalenud mitmetes treeninglaagrites ja võitnud
suuri võistlusi. Ka eesolevatel
kodustel võistlustel hoitakse
lippu kõrgel. Plaanis on õhtu
jooksul pidada 4 poksi- ja 5
kikkpoksimatši. Viimsi “tiigrite” vastasteks on kogenud võistlejad Eestist ja mujalt maailmast. Tuleb õhtu võitluslike
matšide, suurte võitude ja valusate kaotustega, mis ei jäta
ühtki pealtvaatajat külmaks.
Kohtumiseni 26. augustil!

Uude spordihoonesse on planeeritud täismõõtmetega pallimängude väljak koos tribüünidega 700–800 pealtvaatajale, 4 sise- ja 2 välitenniseväljakut, ruumid fitnessklubile
540-ruutmeetrise jõusaali ja rühmatreeningute saalidega,
tantsusaalide, maadlussaali ning riietusruumidega nii staadioni kui ka spordihoone treeningvõimaluste kasutamiseks. Lepingu kohaselt kohustub peatöövõtja üle andma
valminud objekti hiljemalt augustis 2018.
Priit Jaagant, Mapri Ehitus OÜ juhataja: “Kiirelt kasvav ja arenev üle 20 000 elanikuga Viimsi vald pakub meile korralikku väljakutset. Võtame selle vastu ja ehitame
Viimsi rahvale tulevaks aastaks tänapäevase spordikeskuse. Mapri Ehitusel on mitmekülgsed kogemused spordirajatiste püstitamisel: oleme ehitanud Tallinna naabrusse
Laagri ja Tabasalu tennisekeskused, Tartus on praegu käsil
Näituse tennisekeskuse ehitus.”
Hoones hakkavad teenuseid pakkuma kaks operaatorettevõtet. Pallimängude areen, maadlussaal ja osaliselt
riietusruumid (majaosa 1) on antud 40 aastaks kasutusrendile Viimsi Haldus OÜ-le ning teise majaosa (4 sise- ja
2 välitenniseväljakut, jõusaal ja treeningsaalid) haldajaks
on Tondi Tennisekeskus OÜ, kes opereerib Tallinnas Tere
Tennisekeskuses 16 sise- ja 7 välistenniseväljakuga, 6 sulgpalli- ja 4 squashiväljakuga reketialade keskust ning Golden Club fitnessklubi.
“Meil on hea meel laiendada oma tegevusi ning asuda
pakkuma Viimsi elanikele hinnatud kvaliteediga sporditeenust. Lisaks tenniseväljakutele ning heatasemelisele
finessklubile hakkab uues keskuses laste ja täiskasvanute
tennisetreeninguid läbi viima US Tenniseakadeemia,” sõnas Tondi Tennisekeskus OÜ juhataja Marek Kaleta.
“Viimsi vald on rõõmus, et meie elanikele tekib juurde
veel üks võimalus oma elukvaliteeti tõsta ning suurepärases spordikeskuses treenida. Lisaks loodavatele saalidele
leiavad keskuses oma kodu erinevad spordiklubid jalgpallile, kergejõustikule, korvpallile, jalgrattaspordile, suusaspordile ja maadlusele. Karulaugu spordisaali hakkavad
hommikusel ja päevasel ajal kasutama ka valla haridusasutused kehalise kasvatuse õppekavade täitmiseks,” lisas
abivallavanem Jan Trei.
Mapri Ehitus OÜ tegevusalad on ehituse peatöövõtt ja
projektijuhtimine, põllumajandus-ehitus ning betoonitööde
teostamine. Mapri Ehituse 2016. aasta ehitustööde maht oli
40,6 miljonit eurot, ettevõte annab tööd ligi 80 inimesele.

Karin Kaleta
goldenclub.ee

Ivo Pukk

Sõida tasakaaluliikuriga ohutult!
Viimasel ajal on populaarsust kogunud akudel töötavad
tasakaaluliikurid. Tasakaalusõiduki ostmisel tuleb meeles
pidada, et tegemist ei ole mänguasja, vaid sõiduvahendiga, mille maksimaalne sõidukiirus on 15 km/h.
Enne liikuriga sõitmist avalikes kohtades peaks selged olema
pidurdamine, manööverdamine ja liikluseeskirjad. Sõitmisega
harjutamist võiks alustada rahulikumas paigas. Tänavatel, kus
on ka teisi liiklejaid, tuleb keskenduda ümbritsevale. Juhime tähelepanu, et liikluseeskirjade kohaselt (LE § 31) peab tasakaaluliikuriga sõitmisel alla 16-aastane juht kandma kiivrit.
Tasakaaluliikurite kasutamisega kaasneb ka tulekahjurisk,
sest alates liikurite turule tulekust 2015. aastal on maailmas
sadu juhtumeid, kus liikuri akud on süttinud. Suurem osa tulekahjudest on alguse saanud liikurite valest laadimisest. Tuleb
kasutada vaid tootja poolt heaks kiidetud akusid ja laadijat.
Soovitused, kuidas tasakaaluliikuriga ohutult sõita:
- Kasuta kiivrit, põlve-, randme- ja küünarnukikaitsmeid.
- Väldi tiheda liiklusega teede läheduses sõitmist.
- Tasakaaluliikuri kasutamisel ole tähelepanelik, keskendu
vaid sõitmisele ja end ümbritsevale. Ära kuula samal ajal kõrvaklappidest muusikat ega kasuta mobiiltelefoni.
- Astu liikurile kindlalt peale ja seisa keskel nii, et keharaskus oleks jaotatud võrdselt mõlemale jalale.
- Mahatulemiseks astu tahapoole. Ette astudes kaob liikuri
üle kontroll ja kukkumine on peaaegu vältimatu.

Eva-Grete Aljas
If P&C Insurance AS
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Detailplaneeringud
31.07–13.08.2017 tööpäevadel kell 8.30–17.00,
reedeti kella 12.00-ni (paus 12.00–14.00) on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Pärnamäe külas, kinnistu Kesk-Kaare
tee 81 detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse
06.06.2017 korraldus nr 385).
Detailplaneering hõlmab Viimsi Vallavolikogu
10.02.2004 otsusega nr 24 kehtestatud Soosepa
tee, Vehema tee, Pärnamäe tee ja Lageda tee
vahelise ala detailplaneeringuga moodustatud
1440 m2 suurust üksikelamukrunti, aadressiga
Kesk-Kaare tee 81. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on varem kehtestatud detailplaneeringuga määratud ehitusaluse pindala suurendamine 110 m2-lt 230 m2-ni ja lubatud hoonete
arvu suurendamine ühelt kahele, mis võimaldab
krundile ehitada lisaks põhihoonele ka abihoone.
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringuala väikeelamute maa juhtotstarbega alal, kus krundi vähim lubatud suurus, vastavalt üldplaneeringu teemaplaneeringule “Viimsi
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ on 1200 m2.
Detailplaneeringuga (Arhitektuuribüroo Haldo
Oravas OÜ töö nr 011215, märts 2016. a) määratakse 1440 m2 suuruse üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehitusõigus ühe ühekorruselise üksikelamu (H = 5,5 meetrit) ja ühe abihoone (H = 4,0 meetrit) ehitamiseks. Hoonete
suurim lubatud ehitisealune pind on 260 m2, millest abihoone pind on 30 m2.
2. Metsakasti külas, kinnistu Ploomi tee 14
detailplaneering (Viimsi Vallavalitsuse 06.06.
2017 korraldus nr 386).
Detailplaneering hõlmab 2492 m2 suurust tootmismaa sihtotstarbega krunti, aadressiga Ploomi
tee 14, mis asub Metsakasti külas endise aiandusühistu Kirss territooriumil. Krundil paiknes piirkonda teenindanud puurkaev-pumbamaja, mis
seoses ÜVK võrkude väljaehitamisega on tänaseks mittevajalikuna likvideeritud. Planeeringuala piirneb elamukruntidega Ploomi tee 16,
Mäepealse tee 9, Mäepealse tee 7, Pirni tee 13,
Pirni tee 11, Pirni tee 9 ja Ploomi tee 12, edelast
piirneb Ploomi teega. Kinnistu on tasase reljeefiga kõrghaljastusega maatükk, millel asub üks

abihoone ja kaks tiiki. Tiigid olid enne ühisveevärgi väljaehitamist kasutusel tuletõrje veevõtu
kohana. Juurdepääs krundile toimub Ploomi teelt.
Detailplaneeringuga (DP Büroo OÜ töö nr
DP15122, väljatrükk 01.09.2016) jagatakse 2492
m2 suurune tootmismaa krunt kaheks ning moodustatakse 1300 m2 suurune üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt ja 1192 m2 suurune
haljasala maa kasutamise sihtotstarbega (katastris üldmaa) krunt ning määratakse elamukrundi
ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H =
8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (H =
5,0 meetrit) ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 250 m2. Haljasala maa
kasutamise sihtotstarbega krundile on määratud
ehitusõigus laste mänguväljaku ja parkla ehitamiseks ning nähakse ette krundi haljastamise põhimõtted.
Detailplaneeringu kohase üldmaa krundi (detailplaneeringu pos nr 2, planeeritud suurusega
1192 m2) vallale tasuta üleandmiseks sõlmiti
29.04.2016 Robert Kimmeli notaribüroos kinnistu
võlaõiguslik tasuta võõrandamise leping.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega
võimalik tutvuda ka valla veebilehel www.viimsivald.ee.
21.08.2017, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Lubja küla, kinnistute Salumetsa III
ja Salumetsa IV detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
21.08.2017, algusega kell 17.00 toimub Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1,
Viimsi alevik) Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe tee 186, 188 ja 190 detailplaneeringute eskiislahendusi tutvustav avalik arutelu.
Detailplaneeringute koostamise eesmärk on
ehitusõiguse määramine ärihoonete rajamiseks.
Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete
arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga
sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad,
liikluskorralduse põhimõtted, haljastuse ja hea-

korrastuse põhimõtted ning servituudi vajadused.
Viimsi vallavalitsus on 06.06.2017 vastu võtnud korralduse nr 384 “Randvere küla, kinnistute Kurekannuse tee 14 ja Meritähe tee 8
detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 4558 m2 ja see
paikneb Randvere külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega
Kurekannuse tee 14 (89001:014:0230) ja Meritähe tee 8 (89001:014:0016) kinnistut. Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 1–2-korruseliste
üksikelamutega. Kinnistu piirneb läänest ja põhjast elamumaadega, lõunast ja idast metsamaaga.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist jagada 2594 m2 suurune elamukrunt,
aadressiga Kurekannuse tee 14 kaheks üksikelamukrundiks ja 1964 m2 suurune elamukrunt, aadressiga Meritähe tee 8 üheks üksikelamukrundiks
ning üheks tee- ja tänavamaa krundiks. Kurekannuse tee 14 jagamise tulemusel moodustatavale
üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundile määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus
ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks.
Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärgnevad otsused:
1. 20.06.2017 otsus nr 39 “Viimsi alevikus,
kinnistute Aiandi tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“.
Detailplaneeringuga (Ehitusõigus OÜ töö nr
14012) tehakse ettepanek maa-ala kruntimiseks
ja krundi ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse viis ridaelamukrunti
(suurustega vahemikus 2400 m2 kuni 2845 m2)
4 sektsiooniga kahekorruseliste (H = 8,5 meetrit) ridaelamute ehitamiseks (suurim lubatud ehitusalune pindala on vahemikus 480 m2 kuni 570
m2) ja üksteist kaksikelamukrunti (suurustega vahemikus 1800 m2 kuni 1895 m2) kahekorruseliste kaksikelamute (H = 8,5 meetrit) ehitamiseks
(suurim lubatud ehitusalune pindala on 450 m2).
Kaksikelamukrundile on lubatud lisaks põhihoonele ehitada ka üks abihoone, suurima lubatud

kõrgusega 5,0 meetrit. Lisaks moodustatakse planeeringualale üks 2266 m2 suurune ärimaa sihtotstarbega krunt, mille ehitusõigus näeb ette olemasoleva ajaloolise hoone säilitamise ja selle rekonstrueerimistingimused ning võimaldab lisaks
ühe uue eraldiseisva ärihoone ehitamise. Ärikrundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 500 m2,
millest ligikaudu 300 m2 on aidahoone alune pind,
ärihoonete suurim lubatud kõrgus on 6,9 meetrit
(aidahoone säilitab olemasoleva kõrguse), uue
ärihoone katusekalde 0°–10° korral aga 6,0 meetrit. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga
kolm haljasalamaa, kaks kergliiklusmaa ning neli
tee- ja tänavamaa krunti.
2. 20.06.2017 otsus nr 40 “Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2006 korraldusega nr 83: “Detailplaneeringu kehtestamine Rohuneeme küla,
Uuetalu maaüksuse detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.
3. 20.06.2017 otsus nr 41 “Viimsi Vallavolikogu 14.05.2002 otsusega nr 86: “Detailplaneeringu kehtestamine: Allika 2 maaüksusel I“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundi pos nr 18 osas“.
4. 20.06.2017 otsus nr 42 “Metsakasti külas,
kinnistu Katkuniidu tee 2 detailplaneeringu algatamata jätmine“. Jäetakse algatamata detailplaneeringu koostamine Metsakasti külas 1641 m2
suurusel elamumaa sihtotstarbega kinnistul, aadressiga Katkuniidu tee 2, millega sooviti määrata
ehitusõigus õigusliku aluseta püstitatud kaksikelamule ning vähendada “Äigrumäe küla, Laiaküla
küla ning osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga
Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine.
Elamuehituse põhimõtted“ määratud krundi miinimumsuurust.
5. 20.06.2017 otsus nr 43 “Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsuse nr 43 “Detailplaneeringu kehtestamine: AÜ Kalur-2 maa-ala“ kehtetuks
tunnistamine“.
Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Rannakuuse tee 6a kinnistule, Haabneeme alevikus, Viimsi vallas Rannakuuse tee
6 detailplaneeringu täpsustamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud
Rannakuuse tee 6a krundile üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja
selle juurde lisatud eskiisile soovib omanik kavandada üksikelamule kuni 3-kraadise kaldega
katuse (visuaalselt lamekatus). Rannakuuse tee
6a kinnistu asub alal, kuhu on Viimsi Vallavalitsuse 24.05.2013 korraldusega nr 595 kehtestatud Rannakuuse tee 6 detailplaneering, millega
on määratud hoone katuse kalded 20 kuni 40
kraadi. Antud juhul arvestab Rannakuuse tee 6a
detailplaneeringukohase katusekalde muutmine
piirkonna hoonestuslaadi ja projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide,
isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda
kehtivat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. Ennekõike on tegu olukorraga, kus muudetaks arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi ühe krundi ulatuses ja seda nii, et
see haakub naabruskonda rajatud üksikelamute
arhitektuurse vormiga ning on vastavuses kehtestatud planeeringu algse lähteülesandega. Tu-

lenevalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 p 4
ja 8 võib kohalik omavalitsus projekteerimistingimustega täpsustada asjakohasel juhul hoone(te)
või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud
arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi nii, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks
kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole
taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste
eelnõu kohta arvamust avaldada.
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Koskla tee 6 kinnistule, Püünsi kü-

las, Viimsi vallas AÜ Kalur-4 maa-ala detailplaneeringu täpsustamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud
Koskla tee 6 krundile üksikelamu laiendamiseks
projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimuste taotleja
soovib suurendada detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala 4,8%.
Koskla tee 6 kinnistu asub alal, kuhu on Viimsi Vallavolikogu 13.04.1999 otsusega nr 50 kehtestatud AÜ Kalur-4 maa-ala detailplaneering,
millega on määratud Koskla tee 6 kinnistul ehituskeeluala ulatus idapoolsest piirist olemasoleva
hoone järgi 1 m ja seal, kus hoonet ei paikne 5 m.
Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud asendiplaanile soovitakse üksikelamut laiendada nii,
et elamu kauguseks idapoolsest kinnistu piirist
jääks 3,5 m. Võrreldes detailplaneeringus määratud ehitusõigusega kaugus Koskla tee 6 laiendatava elamu ja Koskla tee 8 kinnistul paikneva
elamu vahel suureneb. Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringuga
määratud hoonestusala laiendamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega
selle teemaplaneeringuid.
Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile

2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist,
keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui
10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena EHS §
28 ja 31 lg 1 alusel.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks
kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma
arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva
jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole
taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste
eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitusamet
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KUULUTUSED
REAKUULUTUSED
TEENUS
n Pakume kõiki vihmaveesüsteemide ja eramu kat-

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

Pirital asuv Tallinna Padriku lasteaed, asukohaga Padriku tee 10, võtab tööle ÕPETAJA ABI, kelle tööülesanneteks on:
1. õpetaja abistamine õppe-kasvatustegevuse läbiviimisel;
2. laste abistamine riietumisel, söömisel, jalutuskäikudel,
õuesolekul jm tegevuste juures;
3. igapäevaste puhastustööde läbiviimine ruumides;
4. laste toitlustamise korraldamine rühmas.
Kandideerimiseks palume saata CV e-posti aadressile padriku@padriku.edu.ee või võtta ühendust telefonil 603 5482.

TERRASSIDE
EHITUS
Kontakt:
info@terrass.eu
Tel 5333 3381,
5151 935

Viimsi Fertilitase haiglat
toitlustav ettevõte pakub tööd

KOHVIKU
KLIENDITEENINDAJALE
ja

KÖÖGIABILISELE
sõbralik meeskond, vahetustega töö,
palk kokkuleppel
kontakttelefon 5045 239

teplekkidega seotud teenuseid. Tel 527 1059, info
@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Tel 501 6689,
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.
n Haljastustööd. Tel 5564 7029.
n Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663
0024.
n Viime tasuta minema vanametalli, ostame ka ära
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boilerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseerimine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.
n Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus, remont, aedade ja majade värvimine, lammutustööd, tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel
5366 4294, ehitusm@online.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise teenust terve Eesti piirdes ja müün mulda Viimsi valla
piires. Kontakt: tel 5900 2643, Rasmus.
n Korstnapühkija. Teie teenistuses, Teie kodu heaks.
Küsi varajase tellija soodustust! Tel 5553 8506, info
@korstnakunst.ee.
n Tänavakivi, munakivi, paekivi. Paigaldus ja müük.
Aedade ehitus. Haljastus. Tegeleme tänavakivide ja
munakivide paigaldusega, puit- ja võrkaedade ehituse ning haljastusega. 14-aastane kogemus antud
valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com, www.
kivivennad.ee, tel 551 9855.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnistul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509
2936.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.
ee, tel 5348 7318.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista
julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee.
n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Terrasside, kuuride ja aiamajade ehitus. Tel 5303
1609.
n Tomsolar OÜ pakub puhastus- ja koristusteenuseid. Sisepuhastustööd, välipuhastustööd ja eritööd
(kokkuleppel). Kontakt: info@tomsolar.eu, tel 5553
8308.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave
kell 9-19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Paigaldame teie kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja liitume valla veevärgiga. Majasisesed

sanitaartehnilised tööd. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja survestamine. Keevitustööd. Kaevetööd
väike ja suur traktor (Roxsoni võimalus). Platside ja
aiateede kivitamine, äärekivide paigaldus. Mahutite ja septikute paigaldus.Garantii tehtavatele töödele 2 a. Tel 5656 7690.
MÜÜK
Müüa kinnistu Viimsi vallamaja lähedal 1500 m2;
millel asub eramu 300 m2. Tel 554 2643, Toomas.
n Müüa Viimsi vallamaja läheduses elumaja poolkeldrikorrusel asuv, eraldi sissepääsuga siseviimistluseta mitteeluruum (esik, eesruum, WC, duširuum,
tuba, 4 akent) üldpinnaga 61,3 m2. Olemas elekter,
vesi, kanalisatsioon, keskküte. Hind kokkuleppel.
Tel 512 1917.
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, haljastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus kohaleveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel
507 9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud
pikkusega 30–60 cm. Hind alates 33 €/rm. Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Liugvärava komplekt
kuni 4,5 m avale 1495 eurot. Tiibvärava komplekt
kuni 4 m avale 1150 eurot. Tõstuks 2,5 x 2 m 450
eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@
koduvärav.ee.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
n Lõikan hekid sirgeks ja õunapuude suvelõikus. Tel
515 4027, Riho.
n

TÖÖ
Otsime uuest õppeaastast Lillelaste lasteaeda
õpetaja abi. Eriharidus ei ole nõutav, vajalik on tahe väikeste lastega tegeleda. Täpsem info lasteaia
direktorilt, tel 5304 0446 või info@lillelapsed.ee.
n Otsime kodukoristajat Viimsisse. Tel 5553 3149.
n Otsime oma perre toredat lapsehoidjat rõõmsale 1-aastasele tüdrukule 1–2 tööpäevaks nädalas.
Soovi korral pakkuda uuest aastast ka täisajaga
tööd, sobivusel koostöö aastateks. Tel 518 2523.
n Pirita Vaba Aja Keskus pakub koostöölepingut
kvalifitseeritud ja kogemustega juuksurile. Juriidilisele isikule antakse ruum tasuta kasutamiseks ja
teenust osutatakse pensionäridele koostöölepingus
kokkulepitud hindade alusel. Info margus.toomla@
piritavak.ee või tel 645 7624.
n

OST JA MUU
n Milleks külastada Sloveeniat ja Horvaatiat? Vaata
www.alustamealgusest.ee ja tule meiega – veel on
7 vaba kohta! Sõit toimub 22.–31.08. Tel 502 9006.
n Tasuta ära anda savist täitepinnast Rohuneeme
küla Püünsi poolses küljes. Võin aidata transpordi
organiseerimisega. Tel 511 4935, Eero.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid,
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk,
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Soovin osta 2-toalise korteri Viimsis, Haabneemes. Tel 522 9490.
n Ostan Teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib
olla ülevaatuse ning kindlustuseta. Pakkuda võib
kõiki mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 €. Tel
5626 0878, Eero.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja postkaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad,
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kollektsioneeritavaid esemeid. Lisainfo tel 5399 6098,
Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha,
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
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Viime tasuta ära teile
mittevajalikud asjad,
et need jõuaks abivajajateni uue ringiga
– Läänemaale.
Võtame vastu:
• voodipesu, tekid, padjad
• majapidamistarbed
• nõud
• kangad
• mänguasjad
• riided, jalatsid
• aiatarbed
Asjad peaksid olema terved ja
puhtad!
Lisainfo tel 5665 6780. LL MTÜ

VANARAUA
TASUTA ÄRAVEDU
Torud, plekk, vannid, pesumasinad,
pliidid, mootorid, akud jne.
Tel 5550 5017

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodid (erimõõtudes
tellimise võimalus).
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – otse USAst.
Poes

“Riietering”
Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.

Katuste süvapesu
ja värvimine.
Veerennide
puhastus ja akende
pesu.
Täpsem info:
tel 5638 8994,
e-post: kpe.kpe@
mail.ee, Uve.
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kooliks
valmis
/viimsikeskus www.viimsikeskus.ee Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

