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Viimsi valla areng 2016–2017 >> Loe lk 11–14

Karmen Paul kahe kooli 
vahel. Loe lk 9

98 aastat on ühele vallale 
väärikas iga. Viimsi vald 
tähistas sünnipäeva sport-
like üritustega – Viimsi 
I basseinitriatloni ja 
MyFitness Viimsi jooksuga. 
Viimasega koguti ühtlasi 
toetust vähiravifondile 
“Kingitud Elu“.

1919. aastal toimus Viimsi rahva tah-
tel valla asutamiskoosolek. Valla 
piires elas tol momendil 1258 ela-
nikku. Täna elab Viimsis 19 257 ini-
mest. Viimsi kui koha ajalugu on 
mõistagi pikem kui vald ise eksis-
teerinud on, eelmisel aastal tähis-
tasime 775 aasta möödumist Viim-
si esmamainimisest. 

“Esimesed märkmed Viimsist 
pärinevad Taani hindamisraama-
tust ehk niinimetatud Suure Eesti-
maa nimistust, Revala kihelkonna-
na,” ütles vallavanem Rein Loik. 
“Täna läheneb valla elanike arv 
20 000-le ning kasvame ja arene-
me jõudsalt. Meie kindel soov on 

Jooksjad stardi ootel. Foto Viimsi MyFitness 

Viimsi vald tähistas 
98. sünnipäeva sportlikult

paista silma oma ettevõtlikkuse ja 
innovaatilisusega. Need on märk-
sõnad, millega iseloomustatakse 
kaasaegset omavalitsust ja millega 
Viimsi vald saab olla teerajaja.” 

Triatlon ja jooks
Viimsi vald tähistas oma sünni-
päeva tervislikult spordiürituste-
ga. 10. mail toimus aastapäevale 
pühendatud Viimsi I basseinitriat-
lon ning 14. mail koostöös MyFit-
nessiga Viimsi jooks.

“98 on väärikas iga. Et ka meie 
inimeste täisväärtuslik elu jõuaks 
pika eani, soovime oma aastapäe-
va tähistamiseks pöörata tähelepa-
nu tervislikule ja sportlikule elu-
stiilile. Meil on hea meel, et koos-
töös partneritega on sel aastal sün-
nipäeva tähistamine eriti sportlik 
– igaüks leiab midagi endale,” üt-
les Rein Loik. 

11. mail toimus Viimsi Black 
Box Studios ka rannarahva pidu, 
kus vaadati tagasi ajaloole ning 
kuulati kohalikke esinejaid. 

Annetus vähiravifondile
“Koostöös Viimsi MyFitnessiga ot-
sustasime sel aastal tähistada Viim-
si valla aastapäeva erilisemalt. Meie 
soov on juhtida elanike tähelepanu 
tervislikule elustiilile ning sellest 
tulenevalt otsustasime teha anne-
tuse neile, kes vajavad abi oma 
tervise parandamiseks,” sõnas My-
Fitness Viimsi jooksu avanud abi-
vallavanem Jan Trei.

MyFitnessi Viimsi jooksu kor-
raldaja Rein Kahro sõnul võttis üri-
tusest osa 350 inimest. “Me väärtus-
tame tervislikku ja sportlikku elu-
viisi, mistõttu on äärmiselt tore nä-
ha, et osalejaid oli nii palju,” sõnas 
Kahro. “MyFitnessi missioon on 
inspireerida, motiveerida ja toeta-
da inimesi, et nad liiguksid regu-
laarselt ning elaksid aktiivset ja 
tervislikku elu.” 

Iga MyFitnessi Viimsi jooksu 
osaleja pealt tegid Viimsi vallava-
litsus ja MyFitness 1-eurose anne-
tuse vähiravifondile “Kingitud Elu”. 
Kokku annetati fondi 700 eurot. 

“Oma elanike peale mõeldes ot-
sustasime valla aastapäeva tähista-
miseks teha kingituse neile, kes 
abi vajavad, et neid pärast tervise 
kosumist järgmisel Viimsi jooksul 
kohata,” ütles MyFitness Viimsi 
jooksu avanud abivallavanem Jan 
Trei.

Annetust oli vastu võtma tul-
nud vähiravifondi tegevjuht Kat-
rin Kuusemäe. “Tegemist on väga 
hea algatusega. Kui iga eestimaa-
lane annetaks sel nädalal vähira-
vifondile ühe euro, tähendaks see 
meie jaoks, et keegi ei jääks abi-
ta,” ütles vähiravifondi tegevjuht. 
“Täname Viimsi vallavalitsust ja 
Viimsi MyFitnessi toetuse eest 
ning kutsume üles ka teisi üles te-
gema jõukohase annetuse vähira-
vifondile.” 

Annetuse tegemiseks leiab in-
formatsiooni kodulehelt www.kin-
gitudelu.ee.

Viimsi Teataja
Valla aastapäevaüritustest 
loe lisaks lk 4 ja 16.

Väiksed triatlonistid Viimsi I basseinitriatlonil. Foto Hannes Viherpuu

Viimsi Muusikakooli direktor Urvi Haasma vastu võtmas valla tänuavaldust 
kooli 40. sünnipäeva puhul. Foto Annika Haas

Vähiravifondi tegevjuht Katrin Kuusemäe vastu võtmas annetust 
vallavolikogu esimehelt Toomas Tõnistelt, abivallavanem Jan Treilt ning 
MyFitness Viimsi Jooksu korraldajalt Rein Kahrolt. Foto Viimsi MyFitness

Laupäeval on 
muuseumiöö!
Laupäeval, 20. mail toimub järje-
korras juba üheksas üle-eestiline 
muuseumiöö, mis sel korral kannab 
pealkirja “Öös on mänge”.

Programmis osalevad muuseumid ja teised or-
ganisatsioonid avavad muuseumiööl oma uk-
sed kell 18–23 ning sel ajal on sissepääs tasuta.

Eesti sõjamuuseum 
Eriprogramm mõisa peahoones: sõjamängude 
takistusraja läbimine noorkotkaste ja kodutü-
tarde juhendamisel, töötoad lastele ning avatud 
on öökohvik. 

Eriprogramm sõjatehnika angaaris (Vehema 
tee 1a): kell 20.30 esineb ajateenijate rokkbänd 
EriOrkestriGrupp.

Rannarahva muuseum
Eriprogramm (Nurme tee 3): õhtu jooksul kuu-
lame erinevaid muusikapalasid. Koos Viimsi 
noortekeskusega saab mängida mängu “Kaos”. 
Avatud kohvik, kus hõrgutavate küpsetistega 
kostitab näitering Eksperiment. 

Huvikool Teadmiskeskus Collegium Erudi-
tionis avab muuseumis kolm erinevat töötuba (kell 
18–19.30 animaring “Hing sisse”, kell 19–20 
digiring “Arvutid – kuidas nendega rääkida?”, 
kell 20–21 arhitektuur “Paberitrikid”).

Kell 20 toimub giidiga ekskursioon, kus 
soovijatele tutvustatakse Rannarahva muuseumi 
maja ja püsinäitusi. 

Viimsi Teataja

Rattaretk tuleb taas! 
3. juunil toimub traditsiooniline Viimsi 
rattaretk. 

Tänavune rattaretk algab ja lõpeb Rand-
vere Kooli õuel, retke pikkuseks on 40 km. 
Täpsemad peatused ja lisainfo lk 17.

Viimsi vallavalitsus

Täname talgulisi! 
6. mail toimus üle-eestiline Teeme Ära 
talgupäev.

Talgupäeva raames korraldati tänavu re-
kordiline arv talguid. Kokku oli registreeri-
tud 2130 talgut, millest 21 oli Viimsi vallas. 

Täname kõiki talgulisi!

Viimsi vallavalitsus
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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 2. juunil.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.face-book.com/ViimsiVald

Rannarahvas ei saa läbi 
ilma sadamateta, sest 
sadamad on eluks vaja-
likud pidepunktid. Kui 
aastasadu tagasi käidi 
sadamatest merel enda-
le elatist teenimas, siis 
nüüd on sadamate funkt-
sioon muutunud – neist 
on kujunenud atraktiivne 
puhkuse veetmise koht.

Mis oleks veel romantilisem, 
kui istuda sadamakail või muu-
lil ning nautida koos hea kaas-
lasega imelist päikeseloojangut 
või päikesetõusu. 

Viimsi vallal on kaks suure-
mat saart: Naissaar ja Prangli. 
Kui Naissaare sadam on antud 
AS Saarte Liinidele majanda-
da, siis Prangli saare Kelnase 
sadam kuulub Viimsi vallale.
Lisaks kuulub Viimsi vallale veel 
Leppneeme sadam, mida vald 
majandab koos kohaliku kalu-
riühistuga. 

Viimsi vald on viimastel aas-
tatel palju panustanud selleks, 
et oma sadamad korda teha. 
Leppneeme ja Kelnase sadama-
te arendamisel käib kibekiire 
töö. Valmis Kelnase sadamahoo-
ne projektlahendus ning ooda-
takse sügisest väikesadamate 
programmi taotlusvooru ava-
nemist, et taotleda vahendeid 
sadamahoone ehitamiseks. Li-
saks sellele on alustatud Kel-
nase ja Leppneeme sadamate 
laiendamiseks vajalike projek-
teerimiste ja uuringutega. 

Veebiilmajaamad ja 
kodulehed
Sadamate arendamine on pikk 
protsess ja kindlasti ei suudeta 
kõike välja arendada ühe aasta 
jooksul. Täna on vald selle pi-
ka protsessiga alustanud Lepp-
neeme ja Kelnase sadamate juu-
res. Valminud on mõlema sada-
ma kodulehed kelnase.viimsi.ee 
ja leppneeme.viimsi.ee. Täna on 
sadamad nähtavad ka veebi-
keskkonnas, mis kindlustab sa-
damate külastatavuse ning an-
nab võimaluse oma merevära-
vaid ja sadama tagamaal paku-
tavat turundada. 

Lisaks sellele on mõlemas 
sadamas veebiilmajaam, mis an-

nab tulemused sadamate me-
reilma kohta – Leppneeme on 
nähtav on-line.msi.ttu.ee/lepp-
neeme ja Kelnase sadam on-li-
ne.msi.ttu.ee/kelnase. Need on 
esimesed sammud, et tagada sa-
damat külastavate harrastusme-
resõitjate ohutus. Kui meretu-
rist teab, milline ilm teda me-
rel ootab, saab ta teha otsuse, kas 
minna merele või jääda veel 
sadamasse varju.

Siiani tehtud tegevused on 
saanud teoks tänu Kesk-Lääne-
mere programmi poolt rahasta-
tavale projektile 30MILES. Pro-
jektiga on võimalik tutvuda val-
la kodulehel www.viimsivald.
ee/arendusprojektid.

Viimsi vald kasutab ära oma 
suurt merelist potentsiaali ja se-
da, et igaüks võiks nautida ime-
list päikeseloojangut või päike-
setõusu korrastatud sadamakail, 
süüa kõht täis maitsvaid koha-
likke mereande sadamahoones 
asuvas sadamakõrtsis. Kõik see 
käib tänapäevase sadama juur-
de. Lisaks kajakate kisa ja sa-
damasse saabuvad kalalaevad. 
Mõnus kooslus, mille nimel ta-
sub tööd teha ja vaeva näha. See 
ongi igapäevane rannarahva elu. 
Küll tänapäevases võtmes, kuid 
ikkagi säilib see rannakultuur, 
mille on pärandanud 
meile esivanemad.

Esta Tamm 

Kelnase ja Leppneeme 
sadamad uuenevad

AbIVALLAVANEM OLIVER LIIDEMANN: VIIMSI VALD ARENDAb 
OMA SADAMAID

Viimsi vallavalitsus soovib oma sadamaid arendada, et need 
oleksid inimestele avatud ning neid oleks mugav kasutada. 
Prangli saarel asuv Kelnase sadama arendused läbivad hetkel 
projekteerimisfaasi ning esialgsed tulemused on kaunid – loo-
dame need teoks teha! Seda enam, et Prangli saare külastatavus 
suureneb iga aastaga ja paljudes puhkeasutustes on nädalava-
hetused juba ammu broneeritud.  

Leppneeme sadamas soovivad mitmed Eesti tuntud restora-
nid oma söögikoha avada, ent seniajani pole saadud kokkulep-
pele eraomanikega, kellele kuuluvad hooned, kus need võiks 
asuda. Siin on heaks eeskujuks Kaberneeme jahisadama res-
toran OKO, mis on kujunenud piirkonna tõmbenumbriks. Kas 
Leppneeme sadamas võiks samasugune koht olla või mitte, 
selle üle saab kohalikega veel arutada. Leppneeme sadam oo-
tab veel ka oma II lainemurdjat ning lisakaid väikepaatidele. 

Naissaare on Tallinna lähistel asuv suuresti veel avastamata 
pärl. Saarel leidub palju huvitavaid vaatamisväärsusi, mida ei 
jõua kohe kindlasti läbi käia ühe päevaga. Suvel on lihtne, telk 
kaasa ja saab rahulikult jalgsi saarega tutvuda, aga prügi tuleb 
kindlasti enda järelt ära koristada. Kuid ka Naissaare sadam va-
jab edaspidi arenduseteks-parandusteks abi. Nii Kelnase kui ka 
Leppneeme arendused on riigi abil kiiremini teostatavad, sest 
valla eelarve ei kannata hetkel lihtsalt sadama ehitusi välja. 

8. mail panid Viimsi vallavanem 
Rein Loik, abivallavanem Jan Trei ja 
ehitusfirma AS Eviko juhataja Kaimo 
Sepp nurgakivi Haabneeme Kooli 
juurdeehitusele.

Abivallavanema Jan Trei sõnul on Haabnee-
me Kooli juurdeehitus Viimsi valla suurim in-
vesteering sel aastal. “Korraldasime eelmise 
aasta lõpus ehitushanke,  mille võitis AS Evi-
ko. Kooli juurdeehituse projekti maksumus on 
1 175 000 eurot, mis teeb Haabneeme Kooli 
laiendamisest ühe suurima investeeringuob-
jekti sel aastal,” sõnab abivallavanem Trei.

Haabneeme Koolis õpib sel õppeaastal 453 
õpilast. Juurdeehitus annab võimaluse luua 
valda 144 lisa koolikohta, mis aitab leeven-
dada vajadust õppekohtade järele Viimsi kes-
kuse piirkonnas. “Juurdeehitus tähendab Haab-
neeme Koolile hüppelist arengut, sest senise 
6-klassilisest Haabneeme Koolist saab peale 
juurdeehituse valmimist 9-klassiline täistsükli 
põhikool. Pärast juurdeehituse valmimist on 
õpilasel võimalik omandada põhiharidus Haab-
neeme Koolis. 

Meie eesmärk on tagada oma õppuritele 
kodu lähedal kaasaegsed õppetingimused, et 
mitmekesistada võimalusi õppetööks. Juurde-
ehitusse on kavandatud 2 koduklassi, 4 täis-
mõõdus aineklassi, 1 väiksem keeleklass ja 
keemialabor. Lisaks sellele saavad Haabnee-
me õpilased uued ruumid tööõpetuse, ko-
dunduse ja käsitöö tundide läbiviimiseks,” 
ütleb Jan Trei.

Kooli juurdeehitus rajatakse Randvere tee 
18 asuvale krundile, kus 2009. aastal valmis 
Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ projekti 
järgi Haabneeme Kooli õppehoone. Juurde-

Haabneeme Kooli 
juurdeehitus sai nurgakivi

ehitusel kasutatakse raudbetoon seinapanee-
le analoogselt olemasolevale õppehoonele. 
Juurdeehitus on kavandatud toimiva kooli-
hoone arhitektuurilise jätkuna, järgides selle 
kõrgusi, rütme ning viimistluse põhimõtteid, 
olles siiski olemasolevast koolihoonest sel-
gelt eraldatud, kuid toimiva kooliga ühen-
duses 2. ja 3. korrusel olemasolevat koridori 
jätkava puhkeruumi abil.

Hoone harmoneerub olemasoleva kooli- 
ja lasteaiahoonega, samuti looduskeskkonna-
ga kooli vahetus läheduses ja on ka sisustu-
selt ergonoomiline ning materjalivalikult ja 
ruumipaigutuses kaasaegne. 

Elis Tootsman

Kooli nurgakivi silindrisse pandi värske Viimsi 
Teataja kõrvale ka Rubiku kuubik, et õpilastel 
oleks hariduses tarkust ja kavalust. Foto 
Haabneeme kool

Ehitatav kolmekordne juurdeehitus valmib 2017. aasta sügiseks, juurdeehituse ehituslik 
maht on 1000 m2. 3D-eskiis AS Eviko

Postipaat Helge ja parvlaev Wrängo (tagaplaanil) Kelnase sadamas. 
Foto Annika Koppel

Tormine laupäev Leppneeme sadamas. Foto Annika Haas
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Haabneeme ranna-
hooaeg

Haabneeme rannas algab rannahooaeg 15. juunil ja lõpeb 
15. septembril. Selleks perioodiks korrastatakse rannaala: 
eemaldatakse adru, sõelutakse liiv, teostatakse rannaala 
puhastus ja tasandustööd.

Hankementlusega valiti välja uus rannavalve teenuse 
pakkuja, kelleks on Articard OÜ. Leping on Articardiga 
sõlmitud kuni 2020. aastani. 

Sademevee väljalaskude 
tuvastamine

Kommunaalamet ning keskkonna- ja planeerimisamet on 
vallas läbi viimas sademevee väljalaskude tuvastamist. 
Väljalaskude tuvastamise eesmärk on loendada väljalasud 
ja luua väljalaskude register. Väljalaskude registri baasil 
hakatakse hanke raames võtma sademevee väljalaskudest 
veekvaliteedi proove.

Teavita heakorra-
probleemist
Rakenduse Anna teada abil saad teavitada kohalikku oma-
valitsust või Maanteeametit heakorraprobleemist (prügi-
hunnik metsa all, nõuetele mitte vastav tee, lahtine kaev, 
pimedast tänavavalgustusest vms).

Rakendus püüab määrata asukoha GPS-i abil, samas 
on võimalik asukoht määrata ka käsitsi. Probleemse koha 
märgistamiseks leia kaardil vajalik paik, puuduta selles 
punktis kaarti. Võimalusel lisa probleemsest kohast ka foto. 

Kindlasti sisesta oma kontaktandmed (nimi, e-posti 
aadress ja telefon), et vajadusel oleks võimalik täpsustusi 
küsida või tagasisidet anda. 

Rakendus edastab sinu teate, vastavalt määratud koor-
dinaadile Viimsi vallavalitsuse kommunaalametile või 
Maanteeametile. Teadet käsitletakse kui vihjet ja üldjuhul 
tagasisidet ei anta.

Rohelisega märgitud probleem kaardil tähendab, et 
ametiasutus on probleemi teadmiseks võtnud, tegeleb sel-
le lahendamisega või on probleemi lahendanud. Punasega 
märgitud probleem tähendab, et probleem on hetkel kä-
sitlemata.

Rakendus on välja töötatud siseministeeriumi tellimu-
sel ning projekti rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Rakendus on olemas nii Androidi, iOSi kui ka Win-
dows Phone’i jaoks. 

Täpsem info, teadete lisamine ja jälgimine on võima-
lik veebilehel anna-teada.ee.

Kommunaalamet

Taas levib sotsiaalmee-
dias informatsioon, et 
vallas on sagenenud var-
gused eramajadest. Polit-
seinikud uurivad hiljutisi 
vargusi ning selgitavad, 
kuidas need võimalikuks 
said. 

Märkimisväärne arv vargusi pan-
nakse toime, sest ohver jättis 
või unustas pahaaimatult ukse 
lukust lahti. Palju vargusi jääks 

toimumata, kui teeksime omalt 
poolt kõik võimaliku vara kait-
seks. Meenuta seda ka lähedas-
tele ja sõpradele!

Pea meeles, et kõige suure-
ma töö vara kaitseks saame te-
ha ära ise:

1 Vii väärtuslikud asjad hõlp-
sasti ligipääsetavast aiast, 

garaažist ja kuurist ära või lu-
kusta need korralikult. 

2 Kodust lahkudes sule alati 
kõik uksed, isegi kui kodu 

Hoia oma asju varaste eest
valvab koer või naabri tähele-
panelik pilk. 

3 Vara aitavad kaitsta ka val-
vesüsteemid ja kaamerad. 

Vali signalisatsioon peletab var-
gaid ning tehissilm jäädvustab 
ta politseinike jaoks.

Kui märkad kahtlast tege-
vust, siis teavita sellest kohe-
selt politseid, helistades lühi-
numbril 112.

Politsei- ja piirivalveamet
Ära jäta võtmeid väljapoole! 
Foto Fotolia

Viimsi Vallavolikogu poolt 9.05.2017 vas-
tu võetud otsused:
nr 19 Projekti “Pargi tee 3 lasteaia hoone 
energiatõhusamaks muutmine“ omafinant-
seeringu tasumise garanteerimine
nr 20 Projekti “Randvere tee 16 lasteaia 
hoone energiatõhusamaks muutmine ja päi-
keseenergia kasutuselevõtt“ raames raha-
liste kohustuste võtmine
nr 21 Rohuneeme külas asuva Madruse 
tee L1 transpordimaa omandamine
nr 22 Hiiekivi tee kinnistu tasuta otsustus-
korras võõrandamise taotlemine Viimsi vallale
nr 23 Viimsi Vallavolikogu 15. mai 2012 
otsuse nr 33 kehtetuks tunnistamine ja kin-
nistute Niidu tee L1 ja Niidu tee L2  ta-
suta otsustuskorras Viimsi valla omandisse 
taotlemine
nr 24 Aksi tulepaak 175 kinnistu võõran-
damine Eesti Vabariigile
nr 25 Viimsi vallas, Randvere külas, kinnis-
tu Nahka 1 detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine
nr 26 Pärnamäe külas, kinnistute Mäe, Soo-
sepa 2 maatükk 2, Sooheina tee 7 ja Soo-
heina tee 9 detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatama-
ta jätmine
nr 27 Lubja külas, kinnistute Salumetsa III 
ja Salumetsa IV detailplaneeringu vastu-
võtmine ja avalikule väljapanekule esita-
mine
nr 28 Äigrumäe külas, kinnistu Männiku-
salu detailplaneeringu osaline kehtestamine
nr 29 Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 ot-
suse nr 75: “Randvere külas, kinnistu Tam-
melaane ning osaliselt reformimata riigi-
maa detailplaneeringu algatamine, lähte-
seisukohtade kinnitamine ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamine“ 
muutmine
Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsuse-
ga nr 25 otsustati jätta algatamata kesk-
konnamõju strateegiline hindamine Viimsi 
Vallavolikogu 13.10.2009 otsusega nr 583 
algatatud detailplaneeringule Viimsi val-
las, Randvere külas, kinnistul Nahka 1.
Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsuse-
ga nr 26 algatati detailplaneering Viimsi 
vallas, Pärnamäe külas, kinnistutel Mäe, Soo-
sepa 2 maatükk 2, Sooheina tee 7 ja Soo-
heina tee 9 Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
muutmiseks maatulundusmaast (põlluma-
jandusmaast) ja osaliselt haljasmaast väi-
keelamute maaks, üksikelamukruntide moo-
dustamiseks ja krundi ehitusõiguse mää-
ramiseks üksikelamu ja abihoonete ehi-
tamiseks, planeerimisseaduse § 126 lõike 
1 punktides 1–9, 11, 12, 17 ja 20 määra-
tud ülesannete lahendamiseks, sealhulgas 
juurdepääsu, liikluskorralduse, tehnovõr-
kude paiknemise ja haljastuse põhimõtete 
lahendamiseks.

Nimetatud otsusega ühtlasi otsustati 

mitte algatada keskkonnamõju strateegi-
list hindamist kinnistute Mäe, Soosepa 2  
maatükk 2, Sooheina tee 7 ja Sooheina tee 
9 detailplaneeringule.
Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsuse-
ga nr 27 otsustati võtta vastu ja korral-
dada avalik väljapanek Viimsi vallas, Lubja 
külas, kinnistute Salumetsa III ja Salumet-
sa IV detailplaneeringule, millega tehakse 
ettepanek Lubja küla klindiastangu piirkon-
na üldplaneeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe muutmiseks pereelamumaast 
osaliselt ridaelamumaaks, üldplaneeringu 
teemaplaneeringu Viimsi valla üldiste ehi-
tustingimuste määramine. Elamuehituse põ-
himõtted. peatüki 4.1.1 muutmiseks rida-
elamukrundi (pos nr P8) lubatud ehitusala 
määramiseks 7,5 meetri asemel 5,0 meet-
ri kaugusele naaberkrundi piirist, ning tee-
maplaneeringu peatüki 4.2 osaliseks muut-
miseks ridaelamukrundi suuruse määrami-
sel nõutava 3000 m2 asemel 2065 m2. De-
tailplaneeringuga moodustatakse 19 (ühek-
sateist) üksikelamumaa kasutamise siht-
otstarbega krunti, 1 (üks) ridaelamumaa 
krunt, 1 (üks) kaubandus-, toitlustus-, tee-
nindus-, kontori- ja büroohoone maa krunt, 
1 (üks) kaitsehaljastuse maa krunt ja 8 
(kaheksa) tee ja tänavamaa krunti ning 
määratakse ehitusõigus 19 (üheksateist) ük-
sikelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 8,5 
meetrit), 1 (ühe) ridaelamu (2 korrust, kõr-
gusega kuni 8,5 meetrit, 4 sektsiooni) ja 1 
(ühe) ärihoone ehitamiseks. Üksikelamu-
kruntidele on lubatud püstitada lisaks üks 
kuni 5,0 meetri kõrgune abihoone, krun-
tide suurused on planeeritud vahemikus 
1500 m2 kuni 2845 m2, suurim lubatud ehi-
tusalune pindala on 250 m2. Ärimaa krun-
di suurus on 4 546 m2 ja sellele on lu-
batud ehitada kuni 1850 m2 ehitusaluse 
pindalaga kahekorruseline ärihoone, kus 
võib kuni 25% kavandatava hoone sule-
tud brutopinnast olla ka laopindu. Lisaks 
on detailplaneeringuga moodustatud üks 
kaitsehaljastuse maa krunt, kuhu on pla-
neeritud avaliku kasutusega haljasala, mil-
lel hakkavad paiknema tervisespordirajad 
ja lastemänguväljakud.
Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsusega 
nr 28 kehtestati Äigrumäe külas, kinnis-
tu Männikusalu detailplaneering kruntidel 
pos nr 1, pos nr 2, pos nr 3 ja pos nr 4, 
millega tehakse ettepanek Äigrumäe küla, 
Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla 
üldplaneeringu kohase maakasutuse juht-
otstarbe osaliseks muutmiseks haljasala 
maast väikeelamumaaks, kinnistu jaga-
miseks neljaks üksuseks, milledest üks on 
tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstar-
bega krunt (5648 m2), üks üksikelamumaa 
kasutamise sihtotstarbega krunt (7808 m2) 
ja kaks loodusliku maa kasutamise sihtots-
tarbega krunti (kokku 47 795 m2), ühtlasi 
määratakse tee- ja tänavamaa kasutamise 
sihtotstarbega krundi ehitusõigus kaasaeg-
setele nõuetele vastava sõidu- ja kerglik-

lustee ehitamiseks. Kehtestamata jäeti de-
tailplaneeringu kohane krunt pos nr 5 – 
looduslik maa, 146 504 m2.
Viimsi Vallavolikogu 9.05.2017 otsuse-
ga nr 29 muudeti Viimsi Vallavolikogu 21.06.
2016 otsuse nr 75 “Randvere külas, kinnis-
tu Tammelaane ning osaliselt reformima-
ta riigimaa detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatami-
ne“ (edaspidi Otsus nr 75) pealkirja ja sõ-
nastati see järgmises redaktsioonis: “Rand-
vere külas, kinnistu Tammelaane ning osa-
liselt reformimata riigimaa detailplanee-
ringu algatamine, lähteseisukohtade kin-
nitamine ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine“.

Täiendavalt muudeti Otsuse nr 75 sis-
sejuhatava osa teise lõigu teise lause esi-
mest lõiku: “Detailplaneeringuga ei tehta 
ettepanekut üldplaneeringu teemaplanee-
ringu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõr-
gustik muutmiseks, …“ ja lähteseisukoh-
tade (otsuse lisa 1) punkti 4 kolmandat 
lõiku: “Detailplaneeringuga ei tehta ette-
panekut üldplaneeringu teemaplaneerin-
gu Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik 
muutmiseks, teemaplaneeringu kohase hal-
jastu nr 34 ja rohevõrgustiku koridor säili-
tatakse detailplaneeringus vastavuses tee-
maplaneeringu tingimustega. …“ ja sõ-
nastati need järgmises redaktsioonis: “De-
tailplaneeringuga tehakse ettepanek üld-
planeeringu teemaplaneeringu Miljööväär-
tuslikud alad ja rohevõrgustik kohaste hal-
jastu nr 34 ja rohevõrgustiku koridori asu-
koha osaliseks muutmiseks planeeringu-
alal, nihutades osa haljastust ja rohekori-
dori ranna ehituskeeluvööndi alale, säilita-
des sealjuures teemaplaneeringuga mää-
ratud rohevõrgustiku pindala ulatuse ja ta-
gades rohealade sidususe. Detailplanee-
ringu koostamisse kaasata keskkonnaeks-
pert (KSH juhtekspert)“.

Lisaks muudeti Otsuse nr 75 resolutiiv-
osa punkti 3 ja sõnastati see järgmises re-
daktsioonis: “Jätta algatamata keskkonna-
mõju strateegiline hindamine kinnistu Tam-
melaane ja reformimata riigimaa detail-
planeeringule“.

Sama otsusega tunnistati kehtetuks Ot-
suse nr 75 lisa 2 “Randvere külas, kinnistu 
Tammelaane ja osaliselt reformimata rii-
gimaa detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang.
Viimsi Vallavolikogu poolt 9.05.2017 vas-
tu võetud määrus:
nr 6 Rohuneeme maastikukaitseala kait-
sekorralduskava 2017–2026 kinnitamine

NB! volikogu 9.05.2017 otsuste tervikteks-
tidega on võimalik tutvuda Viimsi vallama-
jas ja valla veebilehel: www.viimsivald.ee/
12044, määrustega: www.viimsivald.ee/
12043 ning täiendavalt Riigi Teataja võr-
guväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei

Volikogus

Sademevee väljalaskude loendamise järgselt luuakse 
väljalaskude register. 

Peagi algavad Haabneeme rannas ettevalmistustööd hooaja 
avamiseks. Fotod Taavi Valgmäe
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11. mail toimus Viimsi 
valla 98. sünnipäevale 
pühendatud vastuvõtt 
black box Studios.

Hakatuseks mängis meeleolu-
muusikat kandleansambel Ku-
kulind koosseisus Laura Lind-
pere (Viimsi Muusikakooli kand-
leõpetaja), Imre Saar (Viimsi 
valla transpordi peaspetsialist), 
Ella Maidre (Tallinna Muusi-
kakooli kandleõpetaja). 

Õhtut juhtis Arlet Palmiste. 
Kohaletulnuid tervitasid Viim-
si vallavolikogu esimees Too-
mas Tõniste ja vallavanem Rein 
Loik, kes andsid üle tänukir-
jad. Viimsi valla 98. aastapäe-
val tänas vallavalitsus Viimsi 
Muusikakooli muusikaharidu-
se andmise eest 40 aasta jook-
sul (anno 1977, direktor Urvi 
Haasma), Viimsi Kunstikooli 
kunstihariduse andmise eest 40 
aasta jooksul (anno 1977, direk-
tor Elle Soop ), segakoor Viimsi 
suure panuse eest Viimsi kul-
tuurielu edendamisel ning seo-
ses 35. aastapäevaga (anno 1982, 
dirigent Vaike Sarn), Viimsi 
Kooli noortekoori suure panu-
se eest Viimsi kultuurielu eden-
damisel ning seoses 30. aasta-
päevaga (anno 1987, dirigent 
Andrus Kalvet).

Elada tuleb igal ajal
Seejärel vaadati üheskoos Viim-
si valla 90. sünnipäevaks val-
minud Külli Talmari filmi “Me-
mento vivere“ (2009). See tut-
vustab läbi Viimsi maamärkide 
– kirikukellade ja tuletorni – 
poolsaare ajalugu. Üks lastest, 
kes aardejahil ajalooga tutvu-
vad, on tänavu Eesti laulul kaa-
sa löönud Ariadne. 

Filmi teevad huvitavaks roh-
ked arhiivikaadrid Kirovi ka-
lurikolhoosi kuldsetest aega-
dest – need on filmi jaoks välja 
otsinud praegune valla kommu-
naalameti juhataja, kaheteist-
kümnendat põlve viimsilane Alar 
Mik. “Pea meeles, elada tuleb, 
olgu aeg milline tahes!” kõlab 
filmi moto. Film on olemas ka 
Youtube’is. 

Seejärel astus lavale Viimsi 
noorte teatritrupp Eksperiment 
lavastusega “Lõputus/Endless-
ness” – Eesti kooliteatrite fes-
tivali 2017 gümnaasiumiastme 
teatrite laureaat, Viimsi valla 
2015. ja 2016. aasta kultuuri-
tegija preemia laureaat. Trupp 
on esinenud tänaseks juba kor-
duvalt ka välismaa lavadel. 
2016. aasta juunis esindas Eks-
periment Viimsit ja Eestit la-
vastusega “Maailma avastami-
ne” ülemaailmsel lasteteatrite 
festivalil Stratfordis, Kanadas.

Trupi juht on Viimsi Kooli 
õpetaja Külli Täht. Viimsi koo-
liteater Eksperiment on nüüd-
seks tegutsenud 10 aastat, mil-
lest just viimastel on pööratud 
rohkem tähelepanu grupi dü-
naamikale, rütmidele, muusika-
keha-vaimu ühendamisele. Näi-
tering on igal aastal edukalt 
osalenud nii maakondlikel kui 
ka vabariiklikel festivalidel. 

Rannarahva pidu köitis sisuka eeskavaga

Kolme põlvkonna jutte ajasid 
sünnipäeval Jaan Tagaväli (11. 
põlve viimsilane), Alar Mik (12. 
põlve viimsilane) ja Ott Salla 
(Viimsi Kool, 11. klass). Pole 
üllatus, et kõik põlvkonnad hin-
davad just merd ja loodust, ilma 
milleta ei kujutaks elu Viimsis 
ettegi. 

Seejärel esitas segakoor 
Viimsi Riine Pajusaare “Sün-
nipäeva laulu”, solistiks Kris-
tiina Õunapuu, ja H. Woodsi 
“Olla koos” dirigent Vaike Sarni 
juhatusel. Segakoor Viimsi tä-

Trupp töötab koos ühtse mees-
konnana ja see ei ole märka-
mata jäänud Eesti-sisestel ega 
ka välisfestivalidel. Juhendaja 
Külli Täht on osalenud erine-
vates töötubades ja rahvusvahe-
listel workshopidel, kust saab 
ammutada uusi ideid ja tuua 
värskeid mõtteid tänasesse koo-
liteatrisse – see on trupi aren-
gule palju kaasa aidanud. 

Kolme põlvkonna jutud
98 aastat on pikk aeg ja sel-
lesse mahub mitu põlvkonda. 

histas 22. aprillil oma 35. sün-
nipäeva. Koor valmistub selle 
aasta juunikuus kontserdireisiks 
Põhja-Lätisse. Segakoor Viim-
si tegutseb 1982. aastast, koori 
koosseisu kuulub 40 lauljat.

Seejärel astus publiku ette 
Ariadne koos ema Ita-Riina Pe-
danikuga. Liina Ariadne Peda-
nik on Viimsi Kooli 12. klassi 
õpilane/abiturient, kes jõudis 
2017 Eesti Laulu finaali laulu-
ga “Feel Me Now”. 

Samas olid eksponeeritud 
ka mõned pildid Viimsis ava-

tud näitustelt – näha sai paari 
Naissaarelt pärit kunstniku Erik 
Schmidti maali. Maalikunstnik 
Erik Schmidt (15. august 1925 
– 18. aprill 2014) sündis Nais-
saare Lõunakülas ja oli üks nen-
dest, kes oli 1940. aastatel sun-
nitud Eestist lahkuma. Erik lei-
dis uue elupaiga Mallorca saa-
rel Hispaanias. Rannarahva muu-
seumis on üleval Erik Schmidti 
abikaasa Kerstin Lindahli poolt 
muuseumile annetatud maalid 
ja valik Eriku uurimistööga seo-
tud materjale. Näha sai ka Lau-

ra Koržetsi merepilti, tema isi-
kunäitus “Kohalolek“ on avatud 
EELK Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus. Veel oli välja pandud Ran-
narahva muuseumi poolt aas-
tate jooksul välja antud põhja-
likud ülevaateraamatud Nais-
saarest, Aksi saarest ja värskeim, 
2016. aastal välja antud Prang-
li raamat. 

Kihnu poisid tõid lõpuks 
rannarahva ka tantsu keerutama, 
sest mis pidu see ilma oleks. 

Viimsi Teataja

Sünnipäevalauas. Ariadnet saadab ta ema Ita-Riina Pedanik.Simman.

Segakoor Viimsi ja solist Kristiina Õunapuu. Esineb ansambel Kukulind.

Naissaarelt pärit kunstniku Erik Schmidti maalid.

Kolme põlvkonna jutte ajasid Ott Salla, Jaan Tagaväli ja Alar Mik. 

Uut ja omapärast lähenemist kooliteatrile esitles Eksperiment.  Fotod Annika Haas
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Juba traditsiooniks saanud 
lõkketegemisega tähis-
tatav volbriõhtu algas 
lastele suunatud aardeja-
higa Rohuneeme metsas. 
Ilusa ilmaga tuli aardeid 
otsima umbes 50 last. 

Pärast matka kogunesid lapsed 
ja vanemad külaväljakule pann-
kooke sööma ning õhtu jätkus 
grillimisega ja külaväljaku kes-
kele lõkke süütamisega. Koos-
viibimine jätkus ka veel õhtu-
pimeduses.

“Teeme Ära” talgud hõlmasid 
seekord külaväljaku hooldamist 
ja haljastamist ning prügi kor-
jamist. Külaväljak Väike-Ring-
tee keskel on ju meie kõigi ühi-
ne koht lastele mängimiseks,
sporditegemiseks ja ürituste lä-
biviimiseks. Ühtsust lõime see-
kord külaväljaku Kalmistu tee 
poolse ehk ülemise otsa haljas-
tamisega. Pinnas sai siledam 
ning külarahva abiga sai ka 2 
koormatäit mulda laiali laota-
tud. Siledamat platsi on ju hul-
ga lihtsam hooldada! Prügiko-
ristuse käigus said puhtamaks 
mere ääred ja metsa servad. 

Rohuneemes leiti kolp

Pärast ametlikku talgute aja 
lõppu ja peale ühist supisöö-
mist külaväljakul läksid mõ-
ned tublimad veel prügi koris-
tama ja leidsid muu hulgas ka 
ühe pappkarbi. Karp oli pae-
laga kinni seotud ja seal sees 
oli väike rätikuga kinni seotud 
kolp. Kolba tuvastamiseks kut-
suti kohale politsei, kes oma-
korda kutsus kohale kriminaal-
politsei ja laibaauto, kes leiu 

turvaliselt minema toimetas.
Suur-suur tänu kõigile, kes 

talgutel kaasa lõid, ja ka neile, 
kes sel päeval võtsid vaevaks 
avalikku ruumi koristada! Meie 
küla on meie oma ja me peame 
kõik koos seda hoidma ja hool-
dama! Aitäh ka kõigile neile, 
kes külaseltsi poolt korraldatud 
üritustel osalenud on! Meie kü-
la olemegi meie ja koos loome 
seda ühtsust. Meie-tunne ongi 

see, mis külaelu edendab ja eda-
si viib! Kutsun üles kõiki Ro-
huneeme elanikke uudistama 
Facebooki Rohuneeme lehte ja 
kui jalutad, siis viska pilk ka 
reklaamstendidele, kust samuti 
leiab infot Rohuneemes toimu-
vate ürituste kohta. Kui soovid 
küla meililisti kaudu infot saa-
da, siis kirjuta rohuneeme@
rohuneeme.ee.

Mairi Lembinen

Täname annetajaid!
Lions Club Viimsi Ranna tänab südamest kõiki neid ini-
mesi, kes aastalõpu jõululaada heategevuslikus loteriis 
osaledes ning ka lihtsalt raha annetades andsid oma 
panuse Lõuna-Eestis asuva Maarja küla elanikele bussi 
jaoks raha kogumises. Tänaseks on buss ostetud ning ai-
tab sealsetel elanikel argipäeva kergendada. 

Eelmisel sügisel loodud LC Viimsi Ranna naisklubi esime-
ne poolaasta on vaatamata noorele eale möödunud väga te-
gusalt. Lisaks 2016. aasta jõululaadale osales klubi hiljuti ka 
Viimsi Selveris toimunud Toidupanga toidukogumispäevadel. 
Järgmisena on plaanis käed külge lüüa 20. mail toimuval Viim-
si valla suurperede päeval. Suve teises pooles loodame teiega 
kohtuda Viimsi kohvikutepäeval, kus kogume raha juba järg-
miste heategevusprojektide jaoks. Plaane on veel, kuid neist 
juba edaspidi.

Karin Soome
LC Viimsi Ranna

Muudatused 
kalapüügiseaduses
Vabariigi Valitsus kiitis heaks kalapüügiseaduse 
ja keskkonnatasude seaduse muutmise eelnõu, 
millega tõhustub harrastuskalapüügi aruandlus, 
täpsustub kalalaevade kaptenite rikkumiste 
punktisüsteem ning laieneb püügivõimaluste 
vahetamise õigus.

Muutub ka harrastuskalapüüdjate karistus püügiandmete 
esitamata jätmise eest. Edaspidi ei karistata kalastuskaardi 
alusel püüdvaid harrastuskalureid püügiandmete esitama-
ta jätmise eest väärteomenetluse korras. Kalastuskaart on 
vajalik, kui harrastuspüügil kasutatakse suurema mõjuga 
püügivahendeid, näiteks nakkevõrku või õngejada, samu-
ti kui püük toimub spinninguga forelli- või lõhejõgedel. 
Uue reegli kohaselt ei väljastata kalastuskaarti harrastus-
kalastajale, kui too on jätnud püügiandmed tähtaegadeks 
esitamata. Sealjuures loevad vaid viimased püügiandmed 
ja nende esitamata jätmine, varasemad sarnased karistused 
enam kalastuskaardi väljastamisel takistuseks ei saa. 

Kuna püügiandmete põhjal antakse hinnang varu olu-
korrale ning jaotatakse kalapüügivõimalusi, siis on täpsete 
püügiandmete saamine oluline. Praegu jätab keskmiselt 40% 
kalastuskaardi omanikest andmed esitamata. Aastas antak-
se välja umbes 17 500 kalastuskaarti.

Edaspidi rakendatakse tõsiste rikkumiste korral punk-
tisüsteemi ka kalalaeva kaptenite suhtes. Kui kalalaeva kap-
tenil on üks kehtiv rikkumine, loetakse kaptenile määratuks 
üks punkt. Lisanduv punktide süsteem ei loo kaluritele uusi 
karistusi, vaid süsteem on vajalik karistuste kohta arvepi-
damisel ühenduse õigust järgides ja riikide võrdlemiseks. 
Kuna Eestil oli juba enne Euroopa Liiduga liitumist sarna-
se mõjuga rikkumiste süsteem olemas, siis punktide mää-
ramine midagi uut kaluritele kaasa ei too.

Laiendatakse ka Eesti õigust vahetada püügivõimalusi 
teiste riikidega. Seni saab vahetada üksnes pärast 31. au-
gustit vabaks jäänud koguselisi püügivõimalusi. Muudatu-
se järgi saab võimalikuks ka koguseliselt määramata püü-
givõimaluste vahetamine, mida saab teha kohe aasta algu-
ses. See võimaldab optimeerida ja muuta kaluritele püügi-
võimaluste andmist paindlikumaks. Praktikas võimaldaks 
see vahetada Soomega lõhe kvooti. Eesti ei kasuta ära oma 
avaosa lõhe püügivõimalusi, samas aga võib jääda puudu 
Soome lahe lõhe püügivõimalusest. 

Eelnõu on põhiosas kavandatud jõustuma üldkorras, püü-
giandmete esitamist puudutavad sätted jõustuvad 1. jaa-
nuarist 2018.

Kadri Kauksi
Keskkonnaministeerium

Täname kõiki talgulisi! Foto Mairi Lembinen

Kalastajatel oodatakse püügiandmete esitamist. Foto Fotolia

27. mail toimub Lubja 
mäel juba kolmandat 
aastat järjest Viimsi 
Rannarahva piknik. Pidu 
on ellu kutsutud mõttega, 
et üks kord aastas on 
Viimsi erinevatel huvikol-
lektiividel võimalus ühi-
selt kokku tulla ja näida-
ta rahvale, millega keegi 
tegeleb, kutsudes inimesi 
samas aktiivselt ühinema 
isetegevusgruppidega. 

Peole on oodatud  kõik viimsi-
lased ja nende sõbrad, kellele 
meeldib tants, laul ja nali. Võtke 
kaasa pere, pinikukorv ja te-
kike ning tulgem ja veetkem 
koos üks tore meeleolukas päev!

Piknikupäev algab kell 13 
ja lõpeb kell 17 ning on kõigile 

Rannarahva piknikupäev juba 27. mail

tasuta. Maitsvat kõhutäidet pa-
kub Lubja kohvik ja põnevust 
lisab lastele Põnnipesa tegelus-
ala Kristiina Sillaste juhenda-
misel. 

Sel aastal üllatame publikut 

ka külalisesinejatega naaber-
vallast – Jõelähtme kultuuri-
keskusest esineb meile ansam-
bel Pihlakobarad. 

Rannarahva pikniku korral-
davad Annika Vaikla (endine 

Pärnamäe külavanem) ja Raimo 
Tann (Lubja külavanem) koos-
töös Viimsi huvikeskusega. Pi-
du sündis Pärnamäe küla ja Lub-
ja küla ühisettevõtmistest ja on 
järg ühise jaanipeo traditsiooni-
le ning hea algatus viimsilaste 
koostöö tugevdamise suunas. 
Korraldajad usuvad, et koostöö 
ja kaasamine on võtmesõnad tu-
geva kogukonna loomisel ja 
arengul ning külaseltside jät-
kusuutlikul tegutsemisel.

Sel aastal toimub Viimsi 
Rannarahva piknik koostööpro-
jekti “Muinasasumite Iru ja 
Lubja küla festival” Leaderi pro-
jektitoetuse raames. 

Info: Annika Vaikla (tel 5664 
7630), Raimo Tann (tel 517 2941), 
Arno Kannike (tel 506 4601). 

Annika Vaikla

Rannarahva piknikul saab nii laulda, tantsida kui ka lihtsalt päeva 
nautida. Foto Pärnamäe külaselts

Detailplaneeringud 
05.06–07.07.2017 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni  on Viimsi vallamajas (Nelgi 
tee 1) avalikul väljapanekul Lubja küla kinnistute Salumet-
sa III ja Salumetsa IV detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 
09.05.2017 otsus nr 27).

Planeeritav ala, suurusega 5,35 hektarit, paikneb Lubja külas 
Põhja-Eesti rannikumadalikul säilinud lavamaa aluspõhjakõrgen-
dikul (jäänuksaar), kus maapinna absoluutkõrgus ulatub 52,84 meet-
rini. Läänes on planeeringuala piiritletud kõrge põhja-lõuna suu-
nalise klindiastanguga, maapinna suhteline kõrgus ulatub koha-
ti 30 meetrini. Planeeritav ala piirneb kinnistutega Haabneeme 
klindiastang, Kangru 4, Paelille tee 1, Alajaama tee 13, Alajaama 
tee 11, Uus-Kangru, Paenurme tee 25, Ringi tee 15, Kaare tee 13, 
Alajaama tee 10, Paepanga H1, Paevälja tee L3, Aiandi põik L1 ja 
Panga. Planeeringuala läbivad põhja-lõuna suunaliselt 10 kV elekt-
riõhuliinid ja 110 kV elektriliinid, maa-ala on kõrghaljastuseta nii-
duala, hoonestus puudub.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 06-09) tehak-
se ettepanek Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu 
kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks pereelamumaast 
osaliselt ridaelamumaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu Viimsi 
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõt-
ted: peatüki 4.1.1 muutmiseks ridaelamukrundi (pos nr P8) luba-
tud ehitusala määramiseks 7,5 meetri asemel 5,0 meetri kaugu-

sele naaberkrundi piirist ning teemaplaneeringu peatüki 4.2 osa-
liseks muutmiseks ridaelamukrundi suuruse määramisel nõutava 
3000 m2 asemel 2065 m2. Detailplaneeringuga moodustatakse 19 
(üheksateist) üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti, 1 
(üks) ridaelamumaa krunt, 1 (üks) kaubandus-, toitlustus-, teenin-
dus-, kontori- ja büroohoone maa krunt, 1 (üks) kaitsehaljastuse 
maa krunt ja 8 (kaheksa) tee ja tänavamaa krunti ning määratak-
se ehitusõigus 19 (üheksateist) üksikelamu (2 korrust, kõrgusega 
kuni 8,5 meetrit), 1 (ühe) ridaelamu (2 korrust, kõrgusega kuni 
8,5 meetrit, 4 sektsiooni) ja 1 (ühe) ärihoone ehitamiseks. Üksik-
elamukruntidele on lubatud püstitada lisaks üks kuni 5,0 meetri 
kõrgune abihoone, kruntide suurused on planeeritud vahemikus 
1500 m2 kuni 2845 m2, suurim lubatud ehitusalune pindala on 
250 m2. Ärimaa krundi suurus on 4546 m2 ja sellele on lubatud 
ehitada kuni 1850 m² ehitusaluse pindalaga kahekorruseline äri-
hoone, kus võib kuni 25% kavandatava hoone suletud brutopin-
nast olla ka laopindu. Lisaks on detailplaneeringuga moodustatud 
üks kaitsehaljastuse maa krunt, kuhu on planeeritud avaliku kasu-
tusega haljasala, millel hakkavad paiknema tervisespordirajad ja 
lastemänguväljakud.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet
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Viimsi muusikaliteater kutsub 
Viimsi muusikaliteater kutsub huvilisi osalema uues talve-
muusikalis. 

Oodatud on: mehed ja naised vanuses 18–40 aastat; noo-
red vanuses 10–17 aastat.

Kokkusaamine toimub pühapäeval, 4. juunil kell 13.00 Viim-
si huvikeskuse saalis.

Palume esitada: luuletuse või proosapala ja soololaulu.
Lisainfo ja registreerimine: Kalle Erm – tel 505 9043 ja e-post 

kalleerm@gmail.com.

Viimsi Kunstikool kutsub külla
9. juunil kell 14–18 on Viimsi Kunstikoolis lahtiste uste ja 
tuuleskulptuuride päev.

Lisainfo: www.viimsiart.edu.ee.

Viimsi Muusikakool võtab uusi 
õpilasi vastu katsetega
Katsed toimuvad 8. ja 9. juunil algusega kell 11.

Katsetele palume registreerida tööpäevadel kell 13–19 tele-
fonil 606 6939.

Konsultatsioonid õpilastele ja vanematele toimuvad 6. ja 7. 
juunil kell 17.30. Lisainfo: www.viimsimuusika.ee.

Üllar Orgla, kes töötab igapäevaselt Viimsi valla-
valitsuses IT-alal, jõudis maikuu alguses projekti 
“Kõik on digi“ raames kolmel korral Haabneeme 
Kooli külalistundi andma. 

Orgla on üks enam kui poolesajast külalisõpetajast, kes 
noortele digiteemalisi tunde andsid. Projekti raames jõua-
vad Eesti koolidesse inimesed eri elualadelt, et rääkida 
õpilastele, milliseid digioskusi nende ametites vaja läheb. 
Märkimisväärne osa meie igapäevastest tegevustest leiab 
paralleelselt aset digimaailmas – seal on meie tööüles-
anded, päevauudised, meelelahutus, rahaasjad ning isegi 
suhtlemine pereliikmete ja sõpradega. Digi ei ole midagi, 
mis saabub kunagi tulevikus. See on siin täna ja homme 
ning peame oskama näha selles võimalust, mille abil muu-
ta oma elu lihtsamaks, mugavamaks, paremaks.

Üllar Orgla rääkis lastele infotehnoloogilistest lahen-
dustest ja seadmetest, mida kasutatakse merel tänapäe-
val navigeerimiseks, päästetöödeks, positsioneerimiseks, 
suhtlemiseks teiste merel viibivate sõidualustega. Samuti 
veeohutusest ja tänapäevaste IT-seadmete (telefonid, arvu-
tid jne) turvalisusest. 

Lastele pakkus eriti huvi see, kuidas on ikkagi võimalik 
teistesse seadmetesse läbi oma seadme siseneda. “Rääkisin 
neile, mis on tänasel päeval võimalik, ja selgitasin ka sea-
dusandlikku poolt ning tegude võimalikke tagajärgi. Mõ-
ned head õpetused tõin selle kohta, kuidas oma nutitelefoni 
kaitsta kadumise, varguse ja omavolilise kasutamise vastu,” 
ütles Üllar Orgla. “Mul oli kaasas küll sülearvuti ja klassi 
sisenedes oli näha laste nägudest, et nad lootsid näha filmi, 
kuid ma ei kasutanud arvutit üldse,” märkis Üllar. 

Tema sõnul on külalistunnid hea mõte ja neid tasub 
kindlasti teha erinevates valdkodades, kuna need tõmba-
vad lapsed korraks raamidest ehk ettenähtud õppeprog-
rammist välja ja panevad avaramalt ümbritsevale maail-
male mõtlema. 

Projekti eestvedajaks on Haridus- ja Teadusministee-
rium ning peamiseks partneriks algatus “Tagasi kooli”.

Gaili Eding
“Kõik on digi” projektijuht

Digitunnid 
Haabneeme Koolis

Kõik on digi. Foto Fotolia

Viimsilase Priit Valkna 
uus mänguline dokumen-
taalfilm “Naine pildil“ on 
kunstnikust (Laurentsius 
aka Lauri Sillak), kes 
asetab ennast tavatusse 
olukorda näituse ette-
valmistamisel. Ta kolib 
oma ateljee vanasse tüh-
jalt seisvasse puumajja 
ja plaanib kogu etteval-
mistuse teha seal. Maja 
seinad aga peidavad 
saladusi. 

See maja on kuulunud enne kom-
munaalkorteriteks jagamist fo-
tograafidest vendadele – esime-
se Eesti Vabariigi aegu foto-
kunsti meistritele, vendadele Pa-
rikastele. Maja perenaisel Lilli 
Parikasel on jäänud rääkimata 
hulk saladusi selle pere tõusust 
ja langusest. Nüüd avanevad 
need lood ka Laurentsiusele.

Priit Valkna, kuidas tulite 
ideele selline film teha?

Kui kuulsin, et ühel tuntud 
kunstnikul on selline plaan, siis 
uurisin, kas ta on nõus laskma 
end filmida, nii et see oleks 
piisavalt aus ja avalik. Et kas 
selline tavaliselt varjus hoitav 
protsess võimaldab sekkumist. 
Kui vastus oli jaatav, siis alus-
tasime. Parikaste lugu sõlmis 
end sinna hiljem. Ajaloole juh-
tis tähelepanu ka Parikaste ma-
ja tänane omanik arhitekt Ur-
mas Luure.

Kuidas kulges teekond 
ideest teostuseni?

Teekond oli pikk ja karide-
ga. Kõigepealt ei olnud rahas-
tust, et alustada. Siis jäi kunst-
nikul töö pooleli. Terveks aas-
taks. Korra oli ka tunne, et jä-
tame sinnapaika. Aga kui Kul-
tuurkapital toetas ja lõpu eel ka 
Allfilmi produtsent Pille Rünk 
oma kogemustega toeks tuli, 
siis see pidi ju sündima. Kõige 
raskemaks osutus aga tänapäe-
vase popkunstniku ja ajaloolise 
taustaga perenaise Lilli ühen-
damine terviklikuks looks. Ar-
hiivide tolm on seni kätel.

Mis võtetel huvitavat juh-
tus, mis probleemid kerkisid?

Ma ei räägi krõpsudest ja 
kummituslikest asjade kukku-
misest majas, aga selle pika 
aja jooksul juhtus nii mõnda-
gi. Hämmastav on olnud Lauri 
vastupidavus ja kannatlikus. Ta 
on väga eriline inimene ja see 
on ka filmis tunda. Aga et ta 
pea kaamera ees ilma ette hoia-
tamata paljaks ajab või vanni 
puhkama ronib, seda peab nä-
gema.

Mille poolest on film eri-
line?

Eks ta ole selles mõttes kok-
kuvõte esimese Eesti Vabariigi 
juurdumisest, sünnist, tõusust ja 
langusest. Emigreerumiste, ta-
gakiusamiste ja hirmudeni väl-
ja. Nagu kokkuvõte meie 100-
aastase riigi algusest. Parikaste 
elu on olnud sellega hästi pa-

Dokumentaalfilm “Naine 
pildil” jõuab Viimsi kinno

ralleelne. Kui hoog oli sees, siis 
tehti uhkeid portreeülesvõtteid, 
filme ja isegi missivalimisi, ent 
kui tulid tagasilöögid, siis tehti 
ka pankrotte. Olen selles filmis 
püüdnud ühendada popkunsti 
ja ajaloo. 

Miks filmi Viimsis näitate?

Minu elu on ju täna siin 
poolsaarel ja ma oleksin väga 
õnnelik, kui ka naabrid kauge-
malt ja lähemalt seda 5-aastast 
pingutust näeksid. Pätsid ja Lai-
donerid, kes pole Viimsile kau-
ged, on filmi teemades ka osa-
lised ja ajaloohuvi siinsel rah-

val jagub. Häid kunstnikke on 
siin ka, nii et miks mitte.

Kui kaua olete ise viimsi-
lane?

Käisin aasta Viimsi Koolis, 
kui uus koolimaja avati – siin 
on palju klassikaaslasi ja sõp-
ru. Isa võttis väikese klutina 
mind ikka Miiduranda Kirovi 
laevatehasesse kaasa, kuigi mu 
sünnikodu on Pirita pool. Pere-
ga lõime siia kodu 2004. aastal 
ja täna on see maja kahele noo-
remale lapsele sünnikodu. Va-
hel on tunne, et naabrid võiks 
siin naabreid paremini tunda, 
ent tuult ja päikest ju jagub!

Mis film järgmiseks tu-
leb? Või muud tegemised?

Järgmine tegemine ootab ees 
Islandil. Eesti Televisiooniga on 
meil koostöö ja juuli lõpus lä-
heme pikemaks ajaks taga aja-
ma ühe väga põneva Eesti emi-
grandi jälgi, mis otsapidi Islan-
di jalgpalli eduga seotud.

Olete ka “Vastutuulesaali” 
(2007) režissöör. See on film 
dirigent Tõnu Kaljustest ja 
tema hullust ideest rajada Nais-
saarele ooperisaal. Kas mida-
gi Viimsiga seotut ka veel on 
tulemas?

Enne, kui Naissaare rongi-
teed pole renoveeritud ja sada-
mat korda tehtud, mina vaikin. 
Hääletuks protestiks! Aga suh-
tugem kõigesse siiski huumori-
ga. See on ainuke asi, mis elus 
kõike võidab. Kui see kaob, on 
lõpp lähedal. Sellist pilku soo-
vin ka neile, kes “Naine pildil” 
vaatama tulevad. Kõige raske-
mates katsumustes peitub tihti 
kõige absurdsem huumor.

Annika Koppel

Peategelane Laurentsius ja režissöör Priit Valkna asendamas 
operaator Kristjan Jaak Nuudit. Foto erakogu

Filmi “Naine pildil“ 
esilinastus Viimsi kinos 
24. mail kell 20.05 
n Režissöör Priit Valkna
n Operaator Kristjan-Jaak 
Nuudi
n Monteerija Jaan Lauga-
mõts
n Produtsent Pille Rünk
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1.–10. mail toimus His-
paanias Puente Genilis 
Erasmus+ rahvusvaheline 
noortevahetusprojekt 
“Unstoppable world”, 
milles osalesid Eesti, 
Slovakkia, Hispaania, 
Portugali ja Prantsusmaa 
noored vanuses 18–30 
eluaastat. 

Eestit esindasid Viimsi Kooli 
õpilased Hanna Orumaa, Eliisa 
Tiidumaa, Christin Liis Krass, 
Sten Jan Sarv, Martin Luts ning 
Randvere noortekeskuse noor-
sootöötaja Kertu Vahemets.

Noortevahetuse eesmärk on 
tõsta noorte teadlikkust erine-
vatest kultuuridest. Töötubades 
murdsime müüte ja arutlesime 
stereotüüpse käitumise üle ühis-
konnas, uurisime eelarvamusi 
ning mängisime läbi mitmeid 
olukordi, mis võivad erinevas 
sotsiaalses rollis olevatel ini-
mestel ette tulla. Rääkisime tõr-
jutusest ning kuidas seda enne-
tada, lisaks töötasime gruppi-
des välja “ideaalse riigi” mu-
deli.

Veel külastasime Hispaania 
Punast Risti, kus kohtusime pa-
gulastega, kellest kolm noor-
meest olid osalised ka projek-
ti tegevustes. Nad olid tulnud 
Nigeeriast ja Afganistanist sõja 
eest ära. Nende lood olid väga 
kurvad, sest nad olid oma elu 
jooksul pidanud väga palju läbi 
elama. Nendega vesteldes mõist-
sime, et me ei oska tihtipeale 
tänulikud olla selle eest, mis 
meil olemas on.

Lisaks tegime gruppides lü-

Viimsi noored Hispaanias 
vahetuses

hifilme migratsiooni, kultuuri-
liste ja sotsiaalsete erinevuste 
teemal. Sama päeva õhtul toi-
mus pidulik “Oscarite gala”, 
kus auhinnati parimaid näitle-
jaid ja filme. Eesti neiu Hanna 
Orumaa pälvis osa eest filmis 
“Hannaconda” parima naisnäit-
leja tiitli ning Kertu Vahemet-
sa ning tema tiimi film “Being 
human” valiti parimaks filmiks.

Õhtuti, pärast töötube ja dis-
kussioone kogunesime taas kok-
ku ning toimusid rahvusõhtud. 
Tutvustasime oma riiki, kultuu-
ri, muusikat ja sööke juba esi-
mesel õhtul ning kuulsime veel 
mitu päeva tagantjärele, kui 
maitsvad on meie küüslaugu-
leivad ja põdralihast suitsuvorst 
musta leivaga. Näitasime ka vi-

deot, mis me enne noorsoova-
hetusse minemist Viimsi Koo-
lis ja selle ümbruses filmisime, 
mis kutsus esile palju emot-
sioone. Mõned olid väga ülla-
tunud, et meil on selliste suure-
päraste võimalustega kool, kuhu 
pääsemiseks ei pea maksma kal-
list õppemaksu. Portugali, Prant-
suse ja Hispaania noored tõde-
sid, et nende riigis ei ole isegi 
erakoolid nii paljude võimalus-
tega ning neil on hea meel nä-
ha, et on, kuhu püüelda. Portu-
gali grupijuht Carla Mendonça 
Pinto tõdes, et tema meelest on 
Eesti nii paljudes asjades Por-
tugalist kümme sammu ees, ja 
ta soovib, et ka tema riigis sel-
lised võimalused oleksid.

Kahel päeval toimusid väl-

jasõidud Cordobasse ja Mala-
gasse, kus meie eesmärgiks oli 
tutvustada linnaelanikele Eras-
mus+ programmi. Loomulikult 
oli tähtsal kohal ka omavaheli-
ne suhtlus, mis on üks rahvus-
vahelise noortevahetuse tähtsa-
maid eesmärke. 

Projekt avardas meie silma-
ringi ja pani väärtustama asju, 
millele me igapäevaselt palju 
tähelepanu pöörata ei oska. Meil 
on nüüd sõpru eri riikides kogu 
maailmas. Täname Viimsi val-
lavalitsust võimaluse eest ja soo-
vitame noortel Erasmus+ ning 
teistesse  noortevahetuse prog-
rammidesse kandideerida.

Eliisa Tiidumaa
Christin Liis Krass
Kertu Vahemets

Noortevahetus tõi kokku Eesti, Slovakkia, Hispaania, Portugali ja Prantsusmaa noored. Koos kogetu ja 
õpitu pani neid maailma uutmoodi nägema. Foto erakogu

Minu aeg, väljakutse, 
põnevus, töö ja õppimine 
– olen Erasmus+ vaba-
tahtlikuna kaheksa kuud 
Ibiza saarel.

Töötan siinses noortekeskuses 
noorsootöötajana – see töö on 
mulle juba varasemalt tuttav, 
sest jõudsin seda kaks ja pool 
aastat teha Viimsi noortekesku-
ses. Töö noortega on olnud mi-
nu jaoks alati põnev ja meel-
div. Siin räägitakse hispaania 
ja katalaani keelt, mõned noo-
red valdavad ka algtasemel ing-
lise keelt. Erinevais kultuurides 
toimivad asjad omamoodi, kuid 
samas on väga põnev kõrvalt 
näha, kuidas siinne staažikas pä-
dev noorsootöötaja olukordi la-
hendab. Õppimisruumi mul jät-
kub.

Elan siin koos Poolast pärit 
Agnieszkaga, kellega oleme esi-
mest päevast peale ühise keele 
leidnud. Me elame koos, tööta-
me koos samadel aegadel, meil 
on siin samad sõbrad – suure 
osa vabast ajast veedame samu-
ti koos ning ikka on meil palju 
rääkida ja arutada. 

Viimsi noorte 
tunnustamine
25. aprillil kogunes Viimsi noorte tunnustamise 
ja toetamise komisjon, kus vaadati üle 7 laeku-
nud taotlust ning vallavalitsusele esitati ette-
panekud tublide noorte tunnustamiseks.

Toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi 
noori vanuses 7–26 aastat, keda võib pidada noortele ees-
kujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase aasta 
jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud 
oma tegevuses kõrge taseme.

Viimsi vallavalitsus kinnitas komisjoni ettepanekud 2. 
mail 2017 ning seekord eraldati toetus 1700 euro ulatuses, 
vahemikus 100 kuni 300 eurot. 

Tunnustuse saajad:
- Adel Müürsepp, silmapaistvate tulemuste eest olüm-

piaadidel, väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise 
eest;

- Kristi Piht, aktiivse tegevuse eest noortekeskuses, 
aktiivse noorte projektides osalemise eest ning silmapaist-
vate tulemuste eest alkoholivabade kokteilide valmistami-
sel (Monin Junior Cup 2017, I koht ja Eesti baarmenide 
meistrivõistlused alkoholivabade kokteilide valmistami-
sel, I koht);

- Merilin Radvilavicius, silmapaistvate tulemuste eest 
olümpiaadidel, väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käi-
tumise eest;

- Robin Lill, väga heade tulemuste eest ujumisvõitlustel;
- Laura Liisa Katariina Jürgenson, väga heade tulemuste 

eest õpilasvõistlustel, mälumängul, kõnevõistlusel ja olüm-
piaadidel ning silmapaistvate tulemuste eest iluuisutamises;

- Rea Rikko, Christin Liis Krass ja Age Lossmann, 
aktiivse tegevuse eest õpilasfirmas Trippy Hippy, mis val-
mistab ainulaadseid värviliste piltidega riidest kotte;

- Rainer Lepik, tudengivormeli meeskonna juhenda-
mise eest.

Suur tänu kõikidele, kes on märganud tublisid noori ja 
vormistanud taotlused nende tunnustamiseks!

Ootame taas ettepanekuid – märgake tublisid noori!
Kadi bruus

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 

Laste looduslaager 
Pranglil
Prangli saarte muuseum korraldab lastele suvel 
kolmepäevaseid looduslaagreid, kus leidub palju 
huvitavaid tegevusi.

Prangli saarte muuseumi loodusmaja valmis 2012. aastal 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Palkhoone telliti 
firmast Saaresaun OÜ. Palgid toodi üle mere laevaga ning 
pandi saarel kohapeal kokku. 

Nüüdseks on Prangli saarte loodusmuuseum tegut-
senud juba 5 aastat. Muuseumi ekspositsiooni kaunistab 
hülgeküttide esemete kogu ning seal saab näha ka stendi-
näitust Prangli looduse ja loomade kohta. Suurim täiendus 
– 30 loomatopist – tuli muuseumi annetusena ühelt Viimsi 
perekonnalt.

Prangli saarte muuseum on saanud keskkonnaminis-
teeriumi aasta keskkonnateokese auhinna, Päästeameti 
112 ja Viimsi valla aasta muuseumi arendaja tunnustused. 

Juba eelmisel aastal alustas Prangli saarte muuseum 
lastele hariduslike loodusprogrammide väljatöötamisega 
ning jätkab ka tänavu, korraldades lastele vanuses 7–9 ja 
10–13 aastat looduslaagreid. Saarele ootame kõiki lapsi, 
kellele meeldib looduses matkata ja loodusest rohkem 
teada saada. Saab matkata, Prangli saart paremini tund-
ma õppida, meisterdada ja mängida. Looduse saladustesse 
aitavad lisaks laagri juhendajatele tungida Luua metsan-
duskooli õppejõud ning Eesti Kaitseliidu juhendajad, kelle 
eestvõtmisel muu hulgas viiakse läbi looduses ellujäämise 
kursused.

Prangli muuseumi looduslaagrid: 
- 6.–8. juuni 7–9-aastased lapsed; 
- 13.–15. juuni 10–13-aastased lapsed;
- 27.–29. juuni 7–9-aastased lapsed; 
Kohtade arv laagrites on piiratud!
Lisainfo: info@prangli.ee, tel 5694 4238.

Tae Laurand 
Prangli saarte muuseumi juhataja

Tervitused Ibizalt!

Vabal ajal, mida meil on 
siin tegelikult üsna palju, avas-
tame imelist Ibiza saart. Koha-
like sõpradega käime väikestel 
ekskursioonidel – siin on ikka 
võrratud paigad. Üldiselt on 
meie tegemised sportlikud, sest 
kui tahame näha ilusaid kohti, 
tuleb tihti tunnikene kõndida 
kivisel ja liivasel pinnal ning 
tee viib ikka mäest üles ja alla.

Ibizat peetakse pidude saa-
reks ja suvehooajal on siin tões-
ti palju suuri pidusid, kuid ke-
vadel enne hooaja algust on suur 

osa klubisid ja pubisid kinni. 
Inimesed elavad tavalist rahu-
likku elu. Pidutsemine on siin 
kallis – kohalikud on öelnud, 
et isegi pudel vett maksab su-
vel klubis 12 eurot ning kuulsa 
ööklubi Pacha sissepääs 50 eu-
rot. Seega elan küll Ibizal, aga 
ei pidutse hommikust õhtuni – 
siin on palju rohkem avastada 
ja näha. Soovitaksingi seda saart 
külastada pigem nendel, kelle-
le meeldib võtta seljakott pik-
nikusöögiga kaasa ning avas-
tada imelisi kohti. 

Olen õnnelik, et saan just 
Ibizal vabatahtlikuks olla, sest 
ilmad on enamuse ajast ilusad – 
siin on 300 päeva aastas päi-
kest. Inimesed võtavad asja ra-
hulikult ja ei tekita endale pi-
devalt stressi. Koduigatsust mul 
ei ole, sest perega suhtlen ti-
hedalt ning minu saatja Viimsi 
vallavalitsus on väga hooliv. Li-
saks on mul täielikult vedanud 
ka vastuvõtva organisatsiooni-
ga – ehk siis täielik võit! Olen 
tänulik selle võimaluse eest, see 
on suurel määral minu silma-
ringi avardanud ning maailma 
näen tõesti hoopis värvilisema-
te värvide läbi.

Käsi südamel soovitan, kal-
lid noored kodanikud vanuses 
18–30 eluaastat, võimaluse kor-
ral lihtsalt kasutage juhust! Va-
batahtlik teenistus annab suu-
repärase võimaluse tutvuda ini-
mestega teistest kultuuridest, nä-
ha, kuidas elatakse mujal, õppi-
da tundma iseennast ning avas-
tada, et elul on tõeliselt palju 
pakkuda. 

Eveliis Sambek
Vabatahtlik Ibizal

Meie korraldatud üritus noortele rannas – mina ja Agniezska 
erinevates tiimides võistlemas koos noortega. Foto erakogu
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Noored ja peod
Alla 18-aastastel on sõltuvusainete – alkohol, tubakatoo-
ted, narkootikumid – tarvitamine keelatud nende tervise 
hoidmiseks. 

Sõltuvusained mõjutavad noore inimese keha ja aju tundu-
valt rohkem kui täiskasvanut. Ja kuigi politseis registreeritakse 
iga nädal mitu sündmust alaealiste mõnuainete tarvitamise-
ga seoses, nii väiksemas kui ka suuremas seltskonnas, selgus 
2014. aasta kooliõpilaste seas läbi viidud tervisekäitumise uu-
ringust, et 11–15-aastaste osakaal, kes ei suitseta ja ei tarvita 
alkoholi, on võrreldes 2010. aastaga mõnevõrra suurenenud. 
Kuidas aga selliste noorte hulka suurendada?

Halbade harjumuste tekkimist võib ennetada oma lapse-
ga rahulikult rääkides ja kirjeldades enda tundeid. Kui poes 
on näha mõnda noort ise alkoholi ostmas või mõnd täiskas-
vanut seda tegemas, siis näidakem üles kodanikujulgust ja 
sekkugem. Näiteks võib paluda müüjal küsida noorelt vanust 
tõendavat dokumenti. Mõelge, kas me ise tahaks, et keegi 
sekkuks, kui enda laps püüaks salaja alkoholi või muid tuba-
katooteid osta! Alaealise jaoks on kõik sõltuvusained keelatud 
ning see sõnum peaks temani jõudma ühiselt nii lapsevane-
matelt kui ka ühiskonnalt laiemalt. 

Politsei- ja piirivalveameti
Ida-Harju piirkonnagrupp

“Noored on meie tulevik” 
–  seda ja teisi taolisi 
lauseid kuuleme-näeme 
pidevalt kõikjal meedias. 
Selline ütlus võib tunduda 
kohati liialdatud, kuid 
mida edasi, seda enam 
peavad vanema põlvkon-
na esindajad tõdema, et 
Eesti on muutumas või on 
seda märkamatult juba 
teinud. 

Sellise murrangu taga pole kee-
gi muu kui täiesti tavalised noo-
red inimesed, kes mängivad 
homse ühiskonna kujunemisel 
nii märkimisväärset rolli.

Üks väärarusaamasid, mis 
tänapäeval ikka veel nii noorte 
kui ka vanemate seas ette tulla 
võib, on see, et kõik noored sar-
nanevad omavahel suuresti. Te-
gelikult see ju nii ei ole, isegi 
kui ühetaolised moetrendid, muu-
sikamaitsed ning ka teismeliste 
hulgas tavaliselt esinevad käitu-
tumismustrid nagu näiteks tüü-
piline tahe ’’süsteemile vastu ha-
kata’’ või soov olla iseseisev nii 
paista laseb. Igal alles ennast ot-
sival inimesel on sisimas eri-
nevad vajadused, hoiakud ja 
iseärasused. 

On arusaadav, et kui lapse-
le ei meeldi matemaatika või 
geograafia, ei saa teda kohe 
neist ainetest vabastada, sest te-
ma ju veel ei tea, millal ja miks 

tal neid kunagi peaks vaja mi-
nema. Öeldes aga pea täisea-
lisele, iseseisvalt mõtlevale ja 
tegutsevale noorele ette kõik, 
mis ta tulevikus oma eluga peale 
peaks hakkama, seab see ta vaid 
kitsikusse, milles hoiavad teda 
massisurve, soov olla aktsep-
teeritud ning alatasa pähe tük-
kiv küsimus: “Aga mis siis saab, 
kui ma ei saa hakkama?” Kui 
aus olla, siis ega saagi, kui ees-
märgi saavutamine, mille poo-
le püüeldakse, talle tegelikult 
üldse korda ei lähe, vaid on 
talle pähe pandud kellegi teise 
poolt. Mingil hetkel saab moti-
vatsioon kõigile alati meelejär-
gi olla lihtsalt otsa ning selleks 
ajaks on kunagised lapsepõlves 
õhinaga ehitatud õhulossid ju-
ba lagunenud. Kes teab, kui pal-
ju rohkem oleks meie seas kunst-
nikke, teadlasi, muusikuid, kir-
janikke või siis lühidalt öeldes 
– endaga rahulolevaid inimesi, 
kui neile oleks aastaid tagasi 
antud võimalus astuda veidigi 

kõrvale sotsiaalsetest normatii-
videst ning pürgida neile püsti-
tatud ootuste asemel omaenda 
sihi poole.

Kuid sarnase sihi juurde tee-
rajajaid võib olla aga tohult pal-
ju ja liiga tihe konkurents on 
just see, mis mitmeid noori oma 
eesmärgist loobuma paneb. Ala-
tihti kiputakse end alahindama 
ning võrdlema teiste eakaaslas-
tega, kes tunduvad nende sil-
mis olevat andekamad, popu-
laarsemad või mingil muul vii-
sil juba liiga suure edumaaga 
ees. Seetõttu vajavadki teisme-
lised eelkõige oma vanemate 
toetust ja heakskiitu, et nad ei 
kardaks erinevaid tegevusala-
sid katsetada ning end neis ka 
proovile panna. Noor ei pruugi 
veel isegi oma tõelisest kutsu-
musest teadlik olla ning keegi 
ei peakski eeldama, et ta seda 
on. Muidugi on suurepärane, 
kui juba enne täiskasvanuikka 
jõudmist on endi silme ette sea-
tud kindel kõrgem eesmärk, 
kuid nagu öeldakse, on terve 
elu alles ees ja selle jooksul 
jõutakse oma meelt ja eelistusi 
muuta. Siiski, iga elu jooksul 
läbitud kursuse, koolituse või 
omandatud erialaga annab ini-
mene oma panuse nii ühiskonna 
kui ka iseenda arengusse. Seega,
kui õpime kogu oma elu, siis 
ka kujundame ja muudame meid 
ümbritsevat keskkonda kogu elu. 

Märtsis ja aprillis toimus 
Randvere koolis piloot-
projekt “Teeme teatrit!“, 
kus osalesid hariduslike 
erivajadustega (HEV) õpi-
lased ning tavaõpilased 
3. klassidest.

Randvere kool on õppijakesk-
ne kaasav kool. Igapäevases õpi-
keskkonnas tegutsevad kõrvuti 
“suured klassid”, kus õpivad ta-
vaõpilased, ja “väikesed klas-
sid”, mis on mõeldud HEV õpi-
lastele. HEV õpilasi kaasatak-
se plaanipäraselt ja efektiivselt 
tavaklasside õppe- ja kasvatus-
töösse. Ka ürituste planeerimi-
sel on kaasamine üheks olulisi-
maks põhimõtteks. HEV ja ta-
vaõpilaste ühisosa leidmine ning 
üksteise tegevustesse kaasami-
ne ei ole alati lihtne ülesanne, 
kuna huvid ning võimed võivad 
lastel olla väga erinevad. 

Pilootprojekti “Teeme teat-
rit!” juures oli eriti tore, et kaa-
samise initsiatiiv tuli lastelt. 3.a 
klassi õpilased kirjutasid eesti 
keele tunnis loovjutte ja aval-
dasid soovi oma lugusid drama-
tiseerida koos koolikaaslastega 
väikestest klassidest. Selleks olid 
kohe ka soodsad tingimused, 
kuna käesoleva õppeaasta algu-
ses hakati Randvere koolis pak-
kuma HEV õpilastele valikai-
nena draamaõpetust. Mänguli-
selt ja fantaasiaküllaselt üles 
ehitatud tunnid on meeldinud 
enamikele erivajadustega las-

tele. Nii sündiski suurte klas-
side initsiatiivist ning väikeste 
klasside huvist näitlemise vas-
tu ainulaadne projekt “Teeme 
teatrit!”.

2017. aasta on laste ja noorte 
kultuuriaasta. Otsustasime esi-
tada projekti laste ja noorte kul-
tuuriaasta ideekonkursile. Meie 
suureks rõõmuks leidiski “Tee-
me teatrit!” tunnustamist ja sai 
500-eurose toetuse.

Porgandivargus ja 
kaks konkurssi
Etenduse “Porgandivargus” teks-
ti kirjutasid suurte klasside õpi-
lased spetsiaalselt erivajaduste-
ga lastele. Draamaõpetaja suu-
namisel meisterdati nukud ja 
lava, otsiti sobiv muusika ja vi-
deolõigud. “Porgandivargus” esi-
tati väikeste klasside õpilaste-
le nii-öelda näidisetendusena, 
sest seda näidendit õppisid väi-

Randvere koolis tehakse teatrit

keste klasside õpilased esitama 
suure klassi eeskujul. Väikesed 
klassid astusid oma versiooni-
ga “Porgandivargusest” üles 
Randvere kooli esimestele klas-
sidele ning esinevad näidendi-
ga ka emadepäeva kontserdil. 

Projekti raames toimus kaks 
etendusekonkurssi, mille idee tu-
li samuti suurte klasside õpilas-
telt. Lapsed soovisid, et publik 
valib neile enim meeldinud eten-

duse, mida siis hiljem lavasta-
takse ja esitatakse koos väikes-
te klasside õpilastega.

Üks konkurssidest oli pü-
hendatud objektiteatrile. Suur-
te klasside õpilased kirjutasid 
loovjutte, koos erivajadustega 
lastega meisterdasid tegelasi ning 
esinesid lavastustega iseloodud 
stsenaariumite järgi. Etenduste 
publikuks olid lapsed ise, kes 
innustunult valisid välja oma 
lemmikud.

Teise etendusekonkursi või-
dutöö tulemusel on sündinud 
suurte ja väikeste klasside ühis-
lavastus pealkirjaga “Batman ja 
kana”, mida saab näha kooli ta-
lentidepäeval. 

NUKU muuseumis
Projektis lõid kaasa ka Rand-
vere noortekeskuse noorsootöö-
tajad, kes viisid läbi teatritee-
malise orienteerumismängu. Ku-
na meeskondadesse kuulusid 
nii tava- kui ka erivajadustega 
õpilased, õpetas see mäng osa-
lejaid aktsepteerima inimeste 
erinevusi ning tegema omava-
hel koostööd.

Projekti tähtsaim sündmus 
oli õppekäik NUKU muuseu-
misse, kus suurte ja väikeste 
klasside lapsed said koos osa-
leda erinevates töötubades. Lap-
sed õppisid tundma lavaruumi, 
tutvusid lavaplaanide ning ma-
kettidega, samuti kirjandusliku 
teksti analüüsimisega. Kostüü-
mi õpitoas said lapsed teadmi-

si teatrikostüümide loomise prot-
sessist, tutvusid  kostüümikavan-
ditega ning lõid kirjandusliku 
teksti põhjal fantaasiarikkaid 
kostüümikavandeid. Maketi õpi-
toas said lapsed ehitada oma ti-
kutoosisuuruse lavamaketi, mil-
le kujundus pidi andma edasi 
külma või sooja tunnet.

Kokkuvõte
Projekti üheks eesmärgiks oli 
HEV õpilaste kaasamine tava-
klasside töösse, luues neile so-
biva ning arendava õpi- ja kas-
vukeskkonna. Fookuses olid las-
te omavaheline koostöö, laste en-
di algatus ja tahe, tolerantsus 
ning muidugi loovus.

Projekti õnnestumiseks te-
gid omavahel koostööd suurte 
ja väikeste klasside õpetajad, 
koolijuhid ja lapsevanemad, kes 
kõik innustasid lapsi või aita-
sid nõu ja jõuga kaasa lavade-
koratsioonide või kostüümide 
valmimisele.

Vaatamata sellele, et pro-
jekti tegevused on jõudnud lõ-
pule ja eesmärke on saavuta-
nud nii suurte kui ka väikeste 
klasside lapsed, jätkatakse in-
nukalt ühislavastuse tegemise-
ga, mida saame näha kooli ta-
lentide päeval.

Pille-Riin Pukspuu 
Michelle-Natalie 

Omeljantšuk
Randvere kool

Projekti tähtsamaks käiguks oli külaskäik NUKU muuseumisse. Foto Randvere kool

Noortel on ideaalne võimalus se-
da teha juba praegu, kaasates 
end ja teisi eakaaslasi kõikvõi-
malikesse projektidesse ja prog-
rammidesse, mis spetsiaalselt 
nende jaoks loodud on, ning 
haarata kinni igast võimalusest 
kaasa rääkida just neid ennast 
puudutavate küsimuste lahen-
damisel, mille läbi on võimalik 
oma hääl otseselt kuuldavaks 
teha.

Muutus on tihti see, mida 
meie küllaltki konservatiivne 
ühiskond ei soovi, kuid siiski 
vajab ning on paraku ka välti-
matu. Pole saladuseks, et prae-
gune noorsugu on end tihedalt 
sidunud lääneliku, eriti anglo-
ameerika kultuuriga ning levi-
tab seda kõikjal, kus selleks või-
malus on, näiteks muusikas, fil-
minduses ja meedias. Nii mõ-
ningadki hetkel tegutsevad noo-
red eesti lavastajad, muusi-
kud ja kunstnikud on oma ins-
piratsiooni saanud Ameerika 
iidolitelt ja sealsetelt üldtuntud 
avaliku elu tegelastelt. Suureks 
ameerika kultuuri mõjuks meie 
omale võib pidada ka inglise 
keele osatähtsuse kasvu, mis on 
kandunud edasi teismeliste iga-
päevasesse kõnepruuki. Samas 
ei saa aga öelda, et eestimeelsus 
sellega tagaplaanile langenud 
on. Pigem soodustab taoline kul-
tuuride segunemine meelsuste 
muutumist positiivsemaks ning 

on oluline tolerantsuse suuren-
damiseks ja diskrimineerimise 
vähendamiseks.

Usun, et kui noori rohkem 
kaasata otsuste langetamisse, mis 
neid ennast otseselt puudutavad, 
oleks meie ühiskond juba lähi-
ma mõnekümne aasta jooksul 
ümber kujunemas sõbralikumaks, 
sallivamaks ja ideederikkamaks. 
Viimaseks seetõttu, et nimelt prae-
gune noorsugu on see, kes saab 

peagi oma oskused käiku lasta 
ning meie riiki kultuurilisel ta-
sandil edendama hakata. Kõiki-
dest tänastest teismelistest saa-
vad ju kunagi täiskasvanud ning 
arvan, et  nad sooviksid eelkõi-
ge elada maailmas, mille nad 
ise oma visiooni järgi kujunda-
nud on.

Hele-Riin Hallik
Viimsi Kooli 9. klassi õpilane

Milline on noorte roll ühiskonnas?

Hele-Riin Hallik. Foto erakogu
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Viimsi riigigümnaasiumi 
direktoriks valiti Karmen 
Paul. Riigigümnaasiumi 
valmimine 2018. aastal 
toob muutuse Viimsi 
koolivõrku, sest lapsi on 
tulnud järjest juurde ja 
koolikohti läheb vaja üha 
rohkem. 

Karmen Paul alustas tööd Viim-
si riigigümnaasiumi direktorina 
1. maist osalise tööajaga ja uuest 
kooliaastast alates täistööajaga. 
Karmen Paul on töötanud Viim-
si keskkoolis 12 aastat, millest 
seitse arendusdirektorina ja vii-
mased viis koolijuhina. Enne se-
da töötas ta 8 aastat Püünsi koo-
lis õppealajuhataja ja inglise kee-
le õpetajana.

Miks otsustasite kandideerida 
uue riigigümnaasiumi juhiks?

Kui on tulnud võimalus siin-
samas kohapeal luua sisult ja 
vormilt täiesti uus kool, siis see 
on minu jaoks tõsine motivaa-
tor. Ma olen kooliinimene – tun-
nen, et kool on koht minu jaoks. 
Mulle meeldib töö noortega, see 
on väga arendav ja mitmekesi-
ne, ükski päev ei sarnane tei-
sega. Ma usun ka põhikooli ja 
gümnaasiumi lahutamise idees-
se. Tean, et leidub koolijuhte, 
kes seda mõtet ei poolda, aga 
Viimsi vallale ja koolile tuleb 
see küll kasuks, sest annab või-
maluse väiksemale sihtrühmale 
enamat pakkuda. Gümnaasium 
võidab sellest, sest tänane põ-
hikool on meil nii arvukas, et 
väga suur rõhk lähebki põhi-
koolile. Ja lõpuks – ma olen 
loomult looja ja arendaja. 

Kui palju õpilasi on prae-
gu Viimsi Koolis?

Viimsi Koolis on praegu 
1394 õpilast, kellest 223 on güm-
naasiumiastmes. Riigigümnaa-
siumi saab võtta maksimaalselt 
540 õpilast. Viimsi Kool mahu-
tab 1300 – siis on veel kõigil 
hea olla. Sügisel alustas meil 
9 seitsmendat klassi, mis on 
palju. Tegelikult on mõistlik 
nelja-viie paralleelklassiga põ-
hikool – nii nagu see maja on 
ehitatud ka. Sadakond õpilase 
kohta tuleb selles majas uue 
gümnaasiumi töölehakkamise-
ga juurde.

Missugused õppesuunad 
siis riigigümnaasiumis tule-
vad?

Ideid on palju. Kas liikuda 
edasi õppesuundadega või õpi-
lane paneb ise oma õppekava 
kokku, nii nagu täna meil on 
suunakursused, ja koostöö üli-
koolidega. Tahame kindlasti pak-
kuda multimeedia ja IT kursu-
si, programmeerimist ja veebi-
disaini. Eesmärk on kasvatada 
ennast juhtivat õppijat, kes pa-
neb ise oma huvidest lähtuvalt 
kokku õppekava, saab katseta-
da ning lõpuks leida oma tee. 
Kindlasti on oluline kaasa võt-
ta vana kooli tugevused, see on 
ju omamoodi jätk Viimsi kesk-
koolile. Seda sidet me ei tohi 
ka kaotada.

Olete olnud mai algusest 

osa ajaga gümnaasiumasju 
korraldamas. Kuidas praegu 
tööd korraldate?

Suurem fookus on praegu 
Viimsi Koolil. Siin on vaja õp-
peaasta lõpule viia, järele and-
mata üheski tegevuses ja ees-
märgis. Ja seejärel on vaja as-
jad uuele juhile üle anda – teda 
praegu otsitakse. Ettevalmistus-
järgus on vaja koostööd teha 
arhitektide ja projekteerijatega 
ning ministeeriumi inimestega. 
Hetkel on planeeritud selliselt, 
et ehitushanked kuulutatakse 
välja juunis ja ehitamiseks lä-
heb augustis. Maja täieliku “võt-
med kätte” üleandmise tähtaeg 
on 15. august 2018.

Mis on siin Teie jaoks suu-
rim väljakutse?

Eesmärk on tagada kõrge 
kvaliteediga gümnaasiumihari-
dus. Soovime, et Viimsi riigi-
gümnaasium oleks esimene va-
lik Viimsi valla põhikooli lõpe-
tajatele. Et õpilased ei tunneks, 
et nad jäävad siin millestki ilma, 
vaid pigem, et siin on võimalu-
si ja valikuid ehk isegi märksa 
rohkem. Tallinna kesklinnas on 
väga tugevate traditsioonide ja 
kindla suunaga koole nagu Ing-

lise Kolledž, Prantsuse Lütseum, 
Reaalkool, Vanalinna Haridus-
kolleegium. Aga teiste puhul ma 
ei näe vajadust, miks põhikooli 
lõpetajad peaks valiku tegema 
kesklinna kooli kasuks. 

Heal kooli peavad olema 
head õpetajad. Kas neid ikka 
jagub?

See on järgmine suur välja-
kutse. Siin majas töötab väga 
palju häid inimesi, professio-
naalseid pedagooge, nendel on 
valikuvõimalus – jätkata siin 
või tulla riigigümnaasiumi. Tea-
tud erialadel on õpetajatest puu-
dus – näiteks eesti keele ja kir-
janduse õpetajatest, klassiõpe-
tajatest, füüsikaõpetajatest. Võt-
sin ühendust Tallinna Ülikoo-
liga, ent sealt öeldi, et tänavu 
on eesti keele ja kirjanduse alal 
kaks lõpetajat ja nemad on juba 
võetud. Miks nii? Eesti keele 
ja kirjanduse õpetaja töö ei ole 
lihtne, seal on erinevaid põhju-
si. Õpetajaameti maine on ol-
nud madal, aga ma näen, et see 
paraneb. Riik on propageerinud 
õpetajaametit, tunnustanud ja tä-
nanud õpetajaid, “Noored koo-
li” programm teeb suurepärast 
tööd. Loodan, et ka õpetajate 

töötasu jõuab kiiresti väärikale 
tasemele. 

Miks mitte näiteks uude güm-
naasiumisse luua ja tuua valik-
kursusi, mis tekitaksid ja toe-
taksid noorte huvi õpetajaame-
ti vastu. Juhi ülesanne on kas-
vatada uusi juhte, nii on oluli-
ne roll õpetajal uute õpetajate 
kujundamisel. Ideid on tõesti 
palju ja oluline on erinevate koos-
tööpartnerite eelistused ära kuu-
lata.

Kui Te aastatele Püünsi 
ja Viimsi koolis tagasi vaata-
te, siis mis on hinge jäänud?

1996. aasta läksin Püünsi 
kooli, mis oli ka noor ja arenev 
kool. Seal olid minu esimesed 
õpetamise aastad, klassijuhata-
mine – kasvasin ja õppisin seal 
õpetajaks. Neid, keda Püünsis 
õpetasin, meenutan sooja tun-
dega ja jälgin siiani nende käe-
käiku. 

Kui 12 aastat tagasi tulin 
Viimsi keskkooli arendusdirek-
toriks, siis esimene aasta oli vä-
ga raske. See oli veel vanas ma-
jas, väiksest koolist suurde tul-
les oli palju teistmoodi. Aga to-
re oli, kui 2006. aastal tulime 
Viimsi Kooli uude majja. Oli 
väga huvitav selle kooli loo-
mise juures olla. Need kaks 
kooli – Püünsi ja Viimsi kool 
– oma arenguga ongi andnud 
mulle julguse edasi minna ja 
luua täiesti oma asi. 

Mis rõõmu teeb?
Üks minu õpilane, Annika, 

näiteks kirjutas eelmisel aastal 
Facebooki tänuavalduse, mis 
mind siiani väga liigutab. Kui 
möödas on niipalju aastaid ja 
nad tulevad ütlevad sulle sii-
ralt aitäh, tunnustavad saadud 
õpetust ja saavad selle põhjal 
hakkama. See on parim tun-
nustus. 

Mis meeleolu Viimsi Koo-
lis valitseb?

Praegu käib meil loovtööde 
kaitsmine, eksamiperiood, tase-
metööd, õppeaasta lõpp teren-
dab silme ees. Tavapärane töö-
rütm, ent kindlasti tajume ka 
veidi ärevust – tahaks juba tea-
da, kes on uus juht. Viimsi Kool 
on olnud kogu aeg muutustes 
ja mul on sügav austus inimes-
te vastu, kes siin töötavad, sest 
nad on pidevalt pidanud ümber 
kohanema. Olgu see siis seoses 
kvantiteedi tõusuga või muu-
tustega organisatsioonis, uute 
haridustuultega – meie õpeta-
jad on väga kohanemisvõime-
lised. Kuid inimestele on vaja 
ka kindlus- ja turvatunnet. 

Olete tulnud väikesest koo-
list suurde ja nüüd lähete jäl-
le väiksemasse tagasi. Mis Te 
arvate, kui suured peaksid koo-
lid olema?

Üks põhikool peaks ikka 
olema vähemalt kahe põhipa-
ralleeliga kool, see võimaldab 
lastele enamat pakkuda ja mit-
mekesistada võimalusi. Mul on 
hea meel, et 2014. aastal vald 
tegi otsuse, et see Viimsi kool, 
mis paiknes kolmes majas, löö-
di lahku kolmeks erinevaks koo-
liks. Iga kool sai välja kujunda-
da oma näo ja asjaajamine tege-
likult lihtsustus. Ma ei poolda 
mitmes majas olemist, sest siis 
oled justkui kogu aeg teel, aga 
tegelikult on tähtis, et saaksid 
oma fookuse suunata ja kesken-
duda sellele, kus sa oled. 

Usun, et Viimsi kool viie 
paralleeliga põhikoolina sobib 
väga hästi nendes tingimustes, 
mis meil siin täna on. On lapsi, 
kes sobivad väiksemasse koo-
li, aga on lapsi, kes vajavad 
suurt keskkonda. Hea, et meie 
koolivõrk Viimsi vallas on nii-
võrd mitmekesine.

Kui kaua olete viimsilane?
1995. aastal tulin siia ela-

ma. Lõpetasin keskkooli ja üt-

lesin vanematele, et nüüd on mul 
aeg edasi liikuda. Siis kutsus 
täditütar mind siia enda juur-
de elama, sain tema majas ühe 
toa. Mulle oli tähtis iseseisvalt 
hakkama saada, mõista, mis see 
päriselu on, kui pean endale 
kõik tarbeesemed hankima, oma 
töötasuga välja tulema. Soov en-
nast proovile panna on mul ko-
gu aeg sees olnud. 

Nüüd on mul siin pere, töö 
ja tegemised. Meie peres kas-
vab kaks poega: 13-aastane Vin-
cent ja 8-aastane Art Villem. Kui 
neil ja mu abikaasal Ardil hästi 
läheb, siis tunnen minagi end 
hästi. Mu meelistegevus on ol-
la koos oma perega. Lihtsalt ol-
la koos, see on järjest-järjest olu-
lisem. 

Missugune juht Te olete?
Eelmisel aastal lõpetasin ka-

heaastase magistriõppe Tallin-
na Ülikoolis, uurisin muutunud 
õpikäsitust ja võimestavat juh-
timisstiili. 

Psühholoogiline võimesta-
tus tähendab, et õpetajal on an-
tud tegutsemisvabadus, ta tun-
neb, et tema tööl on tähendus, 
ta suudab ümbritsevat mõjuta-
da ja ta on kompetentne. Juhi 
ülesanne on toetada, et see nii 
toimuks. Minu eesmärk on olla 
eestvedaja ja toetaja, mentor, 
visioonihoidja ja tingimuste loo-
ja. 

Mis aitab vormis püsida?
Minu jaoks on ka tasakaal 

väga oluline – kui pereasjad on 
korras, töö sujub ning on aega 
ja tahtmist tegeleda oma füüsi-
sega. Kui need kolm asja on ta-
sakaalus, siis jaksan tegutseda, 
mõelda, unistada. Viimsi My-
Fitnessis on väga mitmekesised 
võimalused treenimiseks. Mu 
eesmärk on sinna jõuda neli kor-
da nädalas. Aga olen ka üle tree-
ninud – siis ei taha tükk aega 
trenni minna. Siingi tuleb hoi-
da tasakaalu. Väga vahva on 
seltskonnaga osaleda madness 
tiimis, mida MyFitness korral-
dab, kus on võimalus neljase 
seltskonnaga punkte koguda. 
See on väga innustav ja meil 
on tore seltskond.

Viimsi on aastatega väga 
muutunud. Mis on kõige suu-
rem muutus?

Mul on üks slaid, mida koo-
li tutvustades alati näitan. See 
näitab inimeste arvu muutu-
mist vahemikus 1997–2017 – al-
guses oli veidi üle 5300 inime-
se ja täna on üle 19 000. Kasv 
on olnud meeletu.

Olen väga tänulik, et elu on 
mind siia toonud, ja olen tänu-
lik ka inimestele, kes nende aas-
tate jooksul minu kõrval on ol-
nud. On olnud raskeid ja rõõm-
samaid aegu, aga igas halvas on 
ka midagi head. Täna tunnen, 
et tuleb sellest heast lahti las-
ta, et liikuda veelgi suuremate 
väljakutsete poole. Oleme saa-
nud koos unistada ja unistused 
teoks teha, see meeskond siin 
Viimsi Koolis on teinud suure-
pärast tööd, minu suurim lugu-
pidamine neile!

Annika Koppel

Karmen Paul juhib kahte kooli

Karmen Paulile meeldib ennast proovile panna ja edasi liikuda. Fotod Annika Koppel 

Koolijuht Karmen Paul lõpetab õppeaastat Viimsi Koolis, mille 
kõrvalt tegeleb riigigümnaasiumiga, kus täiskohaga alustab uuest 
õppeaastast. 
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Viimsi Kooli noortekoor 
kutsub kõiki oma vilistlasi 
23. mail algusega kell 19 
Viimsi Kooli aulasse tähis-
tama koori 30. juubelit, 
et üheskoos meenutada 
möödunud aegu ja laulda 
lauldud laule.

Viimsi Keskkooli segakoor asu-
tati 1986. aastal kooli muusika-
õpetaja Aarne Saluveeri initsia-
tiivil kooli vanema astme õpi-
laste (10.–12. klassid) baasil. 
Paljud poisid ja tüdrukud olid 
lastekoorieast välja kasvanud, 
aga tahtsid edasi laulda ja nii 
segakoor loodigi. Koori tuumi-
kuks esimesel tegevusaastal ku-
junes õpetaja Saluveeri klass. 
1987. aasta suvel osales koor ju-
ba üle-eestilisel koolinoorte lau-
lupeol, kuhu ei pääsenud sugu-
gi mitte kõik vabariigi koolikoo-
rid. 1987. aastast alates on koo-
ri dirigeerinud Andrus Kalvet.

Nüüdseks on üheskoos laul-
dud 30 aastat ja seda viimasel 
paarikümnel aastal Viimsi kesk-
kooli noortekoori nime all. 1988. 
aastast hakati jälle kõikjal avas-
tama ning esitama ENSV-s kee-
latud olnud Eesti heliloojate loo-
dud vaimulikku muusikat. See-
tõttu oli ka 1991. aastal üle poo-
le koori kavast vaimulikud teo-
sed (Cyrillus Kreek, Rudolf To-
bias, Mart, Saar, Alfred Karin-
di, Helen Tobias-Duesberg). Kuu-
madel 1990-ndatel koosnes koo-
ri repertuaar renessanss- ja ba-
rokkmuusikast ning Eesti vai-
mulikust kooriloomingust. Pal-
ju toonasest repertuaarist jääd-
vustati ka Eesti Raadio fono-
teeki.

Koori abidirigentidena olid 
toona kaastegevad kõigepealt 
Mait Männik ja seejärel Raivo 
Vainula. Alates 1999. aastast ku-
ni tänapäevani on vaheaegade-
ga koori tegevuses suure osa 
tööst (partiide õpetamine ja as-
jaajamine) võtnud enda kanda 
Virve Kalvet.

Esinemised ja lavastused
Alates 1995. aastast on noorte-
koor kaasa löönud kõigis suur-
tes Viimsi kooliteatri muusika-
lavastustes. Esimeseks ja täna-
seni viimaseks lavalooks oli ”He-
lisev muusika”. Sinna vahele on 
lauldud paljudes maailmakuul-
sates muusikalides nagu ”Mary 
Poppins”, ”Oklahoma”, ”West 
Side Story”, mis oli ka Soome 
Ylivieska Lukio ja Viimsi Koo-
li kooliteatri ühiseks muusikali-
projektiks Ylivieskas ja Viimsi 
spordihallis. Edasi “Valge tee 
kutse”, “Grease” jne. Läbi lavas-

tuste on lauljad saanud väga eri-
nevaid lavakogemusi, mis pa-
kub mõnusat vaheldust. 30 aas-
ta vältel on võetud osa kõigist 
üldlaulupidudest (alates 1990) 
ja koolinoorte laulupidudest (v.a 
1997), Harju maakonna lau-
lupidudest Kosel ja Keilas (nt 
2013), viimastel aastatel Tartu 
popkoori pidudest ja osaletud 
on ka punklaulupeol Rakveres 
(2011). 

Osaletud on ka Viimsi Jazz-
popFestil, kus 2010. aastal päl-
viti parima B-kategooria koori 
tiitel, ja noortekooride festivalil 

Pärnus 2010. aastal. Eesti esine-
mispaikadena tasuks veel mai-
nida Tallinna raekoda ning Rae-
koja platsi, Mustpeade maja, Es-
tonia kontserdisaali, Pärnu Kont-
serdimaja, Tallinna Jaani kiri-
kut, Metodisti kirikut, Keila, 
Narva ja kõiki Viimsi kirikuid.

Koori tegemistesse on aega-
de jooksul ka olnud kaasatud 
vilistlased, kellest paljud on jät-
kanud pärast kooli lõpetamist 
meie ridades laulmist. Neist pi-
kema staažiga lauljad on olnud 
Indrek Maask (10 a) ja Tõnis 
Hallaste (7 a).

Laias maailmas
Esinemiste geograafia laienes 
kõigepealt naaberriikidesse: Lät-
ti, kus esineti Adaži sõpruskoo-
li lastele, Soome (1993) ja kahel 
korral (1991, 1994) Norrasse, kus 
külastati Viimsi sõprusomava-
litsuse Ski gospelkoori Justus.

2004. aasta mais külastati 
Viimsi Muusikakooli orkestri-
ga Malmöt ja Kopenhaagenit.

2008. aastal toimus kontser-
direis Soome, kus neljas erine-
vas linnas toimunud viiel kont-
serdil esitati Eesti Vabariigi 90.
aastapäevaks valminud sõnalis-
muusikalist kava, taustaks aja-
loolised filmikaadrid.

2012. juulis osaleti Slovak-
kias Bratislavas toimunud koo-
rifestivalil, kust toodi kaasa folk-
loorikategooria hõbediplom, tä-
nu millele kuni tänaseni iga-
aastaselt saabuvad kutsed Bra-
tislava festivalidele. Dirigent 
Andrus Kalvet esitati Harju-
maa koorijuhtide ja muusika-
õpetajate liidu poolt 2012. aas-
ta Eesti Kooriühingu aasta di-
rigendi nominendiks.

Sõprussidemed 
Enfieldi kooriga
2016. aasta veebruaris külasta-
sid Enfieldi kooristuudiote asu-
tajad Royal Musical Academy 
audoktorid June ja Christopher 
Keyte Viimsi Kooli koos 25-liik-
melise kooriga Anthony Harri-
se juhatusel. Toimus kontsert, 
mille kava sai koostatud eelkõi-
ge Eesti koorimuusikakultuuri 
ning Viimsi noortekoori ja las-
tekoori senist tegevust silmas pi-
dades. Kontserdi esimeses poo-
les kõlasid kuus laulu Veljo Tor-
mise kooritsüklist “13 lüürilist 
rahvalaulu”, mis lausa suure-
päraselt  vastu võeti. Kontserdi 
aukülaliste hulgas plaksutas ka 
tänapäeva Inglise koorimuusi-
ka üks tunnustatumaid heliloo-
jaid ja dirigente John Rutter.

Viimsi Kooli noortekoor väi-
sas 8.–13. juulil 2016 Londonit, 

kus astuti üles Enfieldi koori 
Childrens International Voices 
of Enfield 25 aasta juubelil Pal-
mers Green United Reformed 
Churchis aukülalistena. Koori 
kavas olnud Veljo Tormise loo-
ming, mida esitati tantsuõpeta-
ja Maido Saare seatud liikumi-
sega, võeti vastu tuliste kaua-
kestvate aplausidega. 6. kuni 12. 
klassi koolinoortest koosnevat 
koori juhatas dirigent Andrus 
Kalvet, lauljatena, õpetajatena 
ja abijõududena aitasid kaasa 
õpetajad Kätlin Puhmaste ja Lem-
me Randma. Reisi korraldusli-
ku poole ja naishäälte partiide 
õpetamisega tegeles põhiliselt 
abidirigent Virve Kalvet. 

Londonis käigu sisse jäi li-
saks väga prestiižikale juubeli-
kontserdile ka esinemine ühes 
tütarlaste koolis, kuulsa ülikoo-
lilinna Cambridge’i ja tuntud 
muuseumite külastamine ning 
kohtumine Viimsi Kooli vilist-
lase ja koori laulja Karl Koos-
tiga (5 aastat), kes õpib Londo-
nis ülikoolis. Tema muljed ja 
kogemused panid küll mõtlema, 
et Viimsi Koolist saadud tead-
miste ja lõputunnistusega on üht-
teist ka mujal maailmas ära te-
ha. Kustumatu elamuse jättis kü-
lastus Novello teatrisse, kus vaa-
dati muusikali “Mamma Mia”. 

Lähiaja tegemised
Viimsi Kooli noortekoor kut-
sub kõiki oma vilistlasi 23. mail 
algusega kell 19 Viimsi Kooli 
aulasse tähistama koori 30. juu-
belit, et üheskoos meenutada 
möödunud aegu ja laulda laul-
dud laule.

Pärast eelolevat noorte su-
vist laulupidu “Mina jään” ootab 
järgmisel hooajal ees kooriva-
hetusprojekt Hannoveri (Saksa-
maa) Ricarda-Huch-Schule koo-
riga “Voice’n Performance”, osa-
lemine muusikaliprojektis ja Har-
ju laulupeol 2018. aastal Viimsis. 

Virve Kalvet
Andrus Kalvet

Viimsi Kooli noortekoor 30

Noortekoor 2017. aastal Inglismaal. 

Tänase noortekoori eelkäijaks oli Viimsi Keskkooli segakoor. Lauljad aastal 1989. Fotod Viimsi Kooli 
noortekoori arhiiv  
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98-aastane Viimsi vald 
11. mail tähistas Viimsi vald oma 98. aastapäeva ning väärika 
vanuse täitumisel on õige aeg võtta kokku koduvalla möödunud 
aasta suurimad arengud. 

Viimsi vallavalitsuse ametid ja tütarettevõtted teevad ülevaate suurematest 
tegemistest ja investeeringutest 2016. aastast kuni 2017. aasta maini. 

Majanduslik edulugu portreteerib Viimsi valda maineka aadressina – elami-
se, kaubanduse, spaa ja vaba aja veetmise kohana. Eesti rahvastiku kahanemise, 
vananemise ja ruumilise kokkutõmbumise taustal on Viimsi valla elanikkond 
pidevalt kasvanud. 1. mai 2017 seisuga on Viimsi valda registreeritud 19 257 ela-
nikku. Elanike arvult on Viimsi vald omavalitsuste seas 6. kohal Eestis.  

Viimsi vallas on 2 alevikku ja 19 küla, nendest Prangli saarel on 3 küla 
ning Naissaarel 4 küla. Viimsi valla elanikest 43,3% elab Haabneeme (5866) ja 
Viimsi alevikus (2284). Suuremad külad on Randvere (1768), Pärnamäe (1567) 
ja Püünsi (1338). Väikseim on ühe elanikuga Väikeheinamaa küla Naissaarel. 
Viimsi valla mandriosas on viimastel aastatel elanike arvu kiirem kasv olnud 
Leppneeme, Pärnamäe ja Muuga külades.

Viimsi valla ruumikorraldusest lähtuvalt on oluline, et elukeskkonna väär-
tus valla keskuse linnastumisega ei väheneks. Kuna kasvav ehitustihedus on 
mõjutanud kahte keskset tegurit, mille tõttu Viimsi valda soovitakse kolida – 
privaatsust ja looduskooslust –, siis on oluline neid ka arvestada. Kindlasti on 
tähtis roll ka rannarahva kultuuri, valla miljöö- ja arhitektuuriliste väärtuste 
ning merega seotu suuremal tähtsustamisel, mis aitab luua Viimsile omast uni-
kaalset kohaidentiteeti.

Viimsi Teataja

Viimsi valla majanduslik 
olukord on pärast 2009.–
2010. aasta majandus-
langust järjepidevalt pa-
ranenud ning paranemas 
on ka tööhõive. 

Ka maksumaksjate arv Viim-
sis on suurenenud, peamiselt 
seetõttu, et kasvab elanike arv 
– 2017. aasta 1. mai seisuga on 
vallas elanikke 19 257. Statis-
tikaameti rahvastikuprognoosi 
põhjal on Viimsi piirkonnaks, 
kus elanike arv kasvab ja po-
tentsiaali on seetõttu ka tööea-
liste arvu kasvuks. 

Kõige enam oli Viimsis mak-
sumaksjaid 2016. aasta juunis 
– 8993. See on 47% Viimsi ela-
nike koguarvust ning näitaja on 
märgatavalt kõrgem kui Eestis 
keskmiselt. 2017. aasta märt-

siks on maksumaksjaid 9030.
2016. aastal (jaanuar-oktoo-

ber) oli keskmine brutosissetu-
lek Viimsi vallas 1550 eurot kuus 
ning see ületab samuti keskmist 
näitajat riigis (2016. aasta III 
kvartalis oli keskmine brutokuu-
palk Eestis 1119 eurot). Täna-
vu veebruaris oli Viimsi vallas 
keskmine brutosissetulek 1566 
eurot.

Arvestades riigi majandus-
prognoose ja kavandatud mak-
suvabastusi, peaks ka keskmine 
brutotulu omakorda ligikaudu 
1,5% võrra kasvama.

Investeeringud
Viimsi valla elanikkond on vä-
ga noor, perede ja laste osakaal 
valla elanikkonnas on suur. See-
tõttu on ka lasteaedade ja koo-
likohtade loomise vajadus pü-

siv. Kuna elanike arv kasvab 
kiiresti, vajab taristu uuendusi. 
Igal aastal ei ole aga võimalik 
eraldada omavahendistest täies 
mahus summasid, mis on tar-
vilikud haridusasutuste inves-
teeringuteks või parendusteks 
kommunaalvaldkonnas. 2017. 
aastal võtab vald laenu 5,1 mil-
jonit eurot. Investeeringuid on 
planeeritud 7,84  miljonit eurot, 
ligi 4 miljonit eurot plaanime pro-
jektitoetustena lisaks saada eri-
nevatest EL-i toetusfondidest. 
2017. aasta investeeringute maht 
kokku on 11,8 miljonit eurot. 
Peatähelepanu all on teede kor-
rastamine, elanike vaba aja ja 
sportimisvõimaluste paranda-
mine ning haridusvõrgu laien-
damine. 

Randar Lohu 
Rahandusameti juhataja

Rahandus: valla 
majanduslik olukord 
paraneb

Viimase aasta jooksul 
on Viimsi vallavalitsus 
jõudsalt edasi liikunud 
haridusvõrgu arengukava 
elluviimisega. Samuti li-
sandub spordirajatisi ning 
kasvavad toetused.  

Käimas on valla jaoks kahe vä-
ga olulise objekti ehitus: Uus-
Pärtle lasteaed ja Haabneeme 
Kooli juurdeehitus. Uus-Pärtle 
lasteaed toob valda juurde kuni 
144 uut lasteaiakohta, mis lee-
vendab tänast lasteaiakohtade 
puudust märkimisväärselt. Üht-
lasi saavad lasteaia valmimise 
järel endale kaasaegsed õppe-
ruumid ka erivajadustega lap-
sed. Haabneeme Kooli juurde-
ehitus loob täiendavaid kohti val-
la keskuses, kus nõudlus kooli-
kohtade järele on praegu väga 
suur. Lisaks uutele koolikohta-
dele saab pärast juurdeehituse 
valmimist koolis koha peal läbi 
viia käsitöö, kodunduse ja teh-
noloogiaõpetuse tunde. Hetkel 
tuleb selleks Haabneeme Koo-
li õpilasi transportida Püünsi 
Kooli. Juurdeehituse valmimi-
se järel reorganiseeritakse prae-
gune 6-klassiline Haabneeme 
Kool 9-klassiliseks täistsükli põ-
hikooliks.

Tervise- ja spordi-
rajatised
Lisaks neile suurprojektidele 
panustatakse loomulikult kõiki-
desse haridusasutustesse. Kui 
eelmisel aastal valmis Viimsi 
Kooli spordikompleksi laiendus, 
siis sel aastal tehakse korda 
kooli juures paiknev väliväljak. 
Väljak on plaanis ümber ehita-
da nii, et talvisel ajal oleks või-

Haridus, sport ja kultuur: Viimsis kerkivad 
uued koolid ja lasteaiad

malik sinna rajada ka ajutine 
uisuplats. Jätkuvalt investeerib 
vald ka Püünsi Kooli 20 aastat 
vana maja remonti. Sel aastal 
valmib ka Püünsi Kooli juur-
deehituse projekt, mida loode-
tavasti hakatakse ehitama 2018. 
aastal. Uuendatakse ka Püünsi 
Kooli mänguväljakut. 

Randvere Kooli jaoks on 
kindlasti hea uudis see, et su-
vel valmib kooli juures korra-
lik spordiväljak, mis võimaldab 
täita kehalise kasvatuse õppe-
kava ning loob paremad spor-
timise võimalused sealsele ko-
gukonnale tervikuna. Lisaks val-
mib piirkonnas ka Randvere ter-
viserada.

Lubja suusamäe operaator 
alustas tänavu tegevust. Mäele 
on rajatud kaks laskumisnõlva, 

tiik kunstlume tootmiseks ja 
parkimisala. Viimsi vald rajab 
piirdeaia ja heki, samuti parki-
misala ning juurdepääsu nõl-
vale teiselt poolt Randvere teed. 
Viimsi klindiastangu piirkon-
nas on kavas rajada Lubja trepp 
– metallkonstruktsiooniga jala-
käijate trepp, mis ühendab Haab-
neeme aleviku Lubja külaga. 

Rein Ottosoni purjespordi-
kool Leppneeme sadamas saab 
tänavu suvel laienduse. Ehita-
takse veel üks hoone, mis avar-
dab ruumi ja võimalusi – prae-
guse 48 õpilase asemel jagub 
seal siis ruumi 100 õpilase jaoks. 
Hoonesse tulevad kaks pesemis-
ruumi, kööginurk, õppeklass ja 
ja puhkeala.

Lisaks eelpool mainitule võib 
kultuuri ja spordi valdkonnast 

välja tuua kolm olulist objekti. 
Pikka aega räägitud ja ka ehita-
tud Karulaugu terviseraja järg-
mine etapp ühendab olemas-
oleva terviseraja Karulaugu tee 
ääres Mõisapargiga. Tõsist tööd 
on tehtud Kaunite Kunstide Koo-
li projektiga. Koostöös erasek-
toriga on alustatud uue Karu-
laugu spordihalli projekteeri-
mist. Projekt peab valmima veel 
selle aasta juunis. Seejärel lä-
heb lahti ehitus ning juba 2018. 
aasta suvel peaks valmima Viim-
si vallas moodne ja mitmeke-
siste võimalustega spordihall.

Noorsootöö
Vallavalitsus teeb tihedat koos-
tööd Viimsi valla noortevoliko-
guga. Üheskoos toimuvad re-
gulaarsed kohtumised noorte ja 

valitsuse esindajatega ning noor-
tevolikogu liikmed on kaasa-
tud volikogu noorsoo- ja hari-
duskomisjoni, noorte tunnus-
tamise komisjoni.

Viimsi noortevolikogu on 
2016. ja 2017. aasta valla eel-
arvest saanud projektipõhist toe-
tust, mis on ette nähtud üldis-
teks kuludeks (tutvustavad vol-
dikud, pastakad, koosolekute 
korraldamise kulud). 2017. aas-
ta toetus on 720 eurot. Lisaks 
on toetatud noortevolikogu pro-
jekte ja koolitusi. Osaline toe-
tus on antud kolm korda noor-
tevolikogu poolt korraldatud 
projektile VIID (Viimsi Innu-
kate Ideede Diskussioon) ning 
noortevolikogu koolitusreisile 
Rootsi. 

2016. aasta oktoobris toi-
mus Viimsi Koolis koostöös ma-
jandus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumi, valla ja noorte-
volikogu ning Tehnopoliga et-
tevõtlusnädala raames esimene
 üldhariduskoolides läbi viidud 
hackcahaton – 6-tunnine start-
up üritus. 

Käesoleval aastal annavad 
Viimsi õpilasmalevas lisaks val-
lavalitsusele ja Rannarahva muu-
seumile noortele tööd ka Viim-
si ettevõtted: Tallinn Viimsi Spa, 
Viimsi Selver, Apollo, Sport-
land, MUUUV (Viimsi Seiklus-
maa), Koduekstra ja MyFitness.

Toetused ja palgatõus 
Lisaks investeeringutele on vii-
mase aasta jooksul tehtud ka 
muid samme parandamaks val-
larahva eluolu. Leevendamaks 
lasteaiakohtade puudust tõstis 
Viimsi vald alates 1. septemb-
rist 2016 eralasteaiatoetust. Se-

nise 223 euro asemel tõusis toe-
tus 260 euroni kuus ühe lapse 
kohta kuus ning 1,5- kuni 3-aas-
taste laste puhul isegi kuni 320 
euroni kuus. Antud toetuse tõus 
leevendas märkimisväärselt pal-
jude lapsevanemate omaosa-
lust eralasteaia õppeteenustasu 
maksmisel. Väärtustamaks õp-
pimist ja enesearendust ning tun-
nustamaks Viimsi valla pari-
maid õpilasi ja õpetajaid, on 
tänaseks kehtestatud Viimsi val-
la haridusalane tunnustamise 
kord. Sel kevadel võeti vastu 
ka erakoolide toetamise kord, 
mille kaudu toetab vald vali-
kuvõimalusi haridusmaastikul.

2016. aastal toetas vald las-
te- ja noortespordi pearaha 360 
000 euroga. 2017. aastal kasva-
vad sporditegevuste toetused 
– spordiklubide tegevuses osa-
leb varasemaga võrreldes 120 
last rohkem ja eelarves on ette 
nähtud sporditoetusteks 402 500 
eurot.  

Ükski investeeringuobjekt 
ega algatus ei toimi ilma ini-
mesteta, kes neid töös hoiak-
sid. Seega on jätkuvalt oluline 
panustada inimestesse. 1. april-
list 2017 tõsteti Viimsi valla 
eelarvest palka saavate hari-
dus-, raamatukogu- ja kultuu-
ritöötajate palkasid kuni 5%.

Need on vaid mõned näi-
ted edasiminekutest. Seega on 
aasta jooksul tehtud palju, aga 
loomulikult, kuna vald kasvab 
ja areneb, siis jätkub ka pidev 
töö hariduse, kultuuri, noorsoo-
töö ja spordi valdkonna eest-
vedamisel ning arendamisel.

Janek Murakas
Haridus- ja kultuuriameti juhataja

Haabneeme Kooli juurdeehitus on selle aasta üks suurimaid investeeringuobjekte. Foto Oliver Liideman
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Sotsiaal- ja tervishoiu-
ameti märksõnadeks 
2017. aastal lastekaitse 
valdkonnas on abivajava 
lapse märkamine ning 
sotsiaaltöö valdkonnas 
puuetega ning eakatele
inimestele vajalike tee-
nuste kättesaadavuse 
parandamine.

Sotsiaal- ja tervishoiuamet on 
riiklike ning Viimsi valla eel-
arveliste sotsiaaltoetuste jätku-
valt toetanud toimetulekuras-
kustesse sattunud inimesi. Kva-
liteetne sotsiaalnõustamine ning 
toetuste eesmärgipärane kasu-
tamine on leevendanud paljude 
abivajajate olukorda. Parane-
nud on vajalike teenuste kätte-
saadavus puuetega inimestele: 
tugiisikuteenus, hooldekodutee-
nus, koduhooldusteenus. Samu-
ti on koostöös Rannapere pan-
sionaadiga tagatud puuetega ini-
mestele võimalus kasutada spet-
siaalselt kohandatud väikebus-
siga sotsiaaltransporditeenust.  

Lastekaitse ja sotsiaaltöö: lapsed, eakad, 
rahvatervis

Esmakordselt alustas Viim-
si vallavalitsuse sotsiaal- ja ter-
vishoiuamet ühistegevust Tal-
linna sotsiaal- ja tervishoiuame-
tiga. Viimsi vallavalitsus osa-
les tulemuslikult partnerina Eu-
roopa Sotsiaalfondi struktuuri-
toetuste projektivoorus. 2017. 
aasta septembrist saame alus-
tada intervallhoiuteenuse pak-

kumisega raske ja sügava vai-
mu- või liitpuudega täisealiste-
le inimestele.

Viimsi valla aktiivsed eakad 
elanikud osalevad erinevate ühen-
duste tegevuses. Viimsi valla-
valitsus toetab jätkuvalt MTÜ 
Viimsi Pensionäride Ühenduse 
ja MTÜ Viimsi Päevakeskuse 
tegevust. 

Vastavalt koalitsioonileppe-
le tõstetakse 2017. aastal Viim-
si valla pensionäride toimetu-
leku parandamiseks makstavat 
ühekordset toetust 50 eurolt 60 
eurole. 

Samuti tõusis valla poolt 
makstav täiendav sünnitoetus 
256 eurolt 350 euroni. 2017. aas-
tal tõuseb raske ja sügava puu-
dega lapse hooldajatasu 34 eu-
rolt 50 euroni.

Lastekaitse valdkond
Lastekaitse valdkonna priori-
teet on jätkuvalt lapse heaolu 
ning talle turvalise kasvukesk-
konna tagamine. Lastekaitse-
seadus paneb igale inimesele 
kohustuse märgata last ohusta-
vaid olukordi varakult ja neile 
kiirelt reageerida ning pakkuda 
last ja peret toetavaid tegevusi.

Lastekaitse valdkonnas te-
hakse koostööd erinevate asu-
tuste, sh haridus- ja meditsiini-
asutustega. Viimsi vallavalitsu-
se lastekaitsespetsialistid koos-
töös sotsiaalkindlustusametiga 

on koostamas Viimsi valla las-
te ja perede heaoluprofiili, mis 
peaks andma ülevaate valla prae-
gusest olukorrast ja vaatama 
ka ettepoole, mida vald saaks 
teha, et Viimsi vald oleks tur-
valine kasvukeskkond.

Koostöös MTÜ-ga Laste-
kaitse Liit võimaldas vallava-
litsus 2016. aasta suvel 18 lap-
sel vanuses 7–15 eluaastat osa-
leda Remniku õppe- ja puhke-
keskuses laagriprogrammis “Hu-
vitav suvi 2016”. Koostöös Kait-
seliidu ja MTÜ-ga Sõjalis-sport-
lik klubi Põhjaskorpion said 10 
Viimsi valla noort vanuses 6–
18 eluaastat osaleda kahepäe-
vases seikluslaagris. Koostöös 
Moosimaja mängutoaga said 25 
Viimsi valla perekonda jõulu-
deks üllatuse, milles olid kin-
gitused pere lastele ning rikka-
lik lisa pere jõululauale. Sar-
naste lastele ja peredele suuna-
tud tegevustega jätkatakse ka 
2017. aastal.

Viimsi vald väärtustab oma 
paljulapselisi peresid. Iga-aas-

Toetame jätkuvalt MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse ja MTÜ Viimsi 
Päevakeskuse tegevusi ning vastavalt koalitsioonileppele tõstetakse 
2017. aastal Viimsi valla pensionäride toimetuleku parandamiseks 
makstavat ühekordset toetust 50 eurolt 60 eurole. Hetk VPÜ suur-
kogult. Foto Viimsi Teataja arhiiv

taselt makstakse emadepäeval 
ühekordset toetust paljulapse-
listele peredele, samuti peetak-
se peresid meeles jõulude ajal. 
2017. aastal korraldavad Viim-
si valla lastekaitsespetsialistid 
esmakordselt paljulapselistele 
peredele ühisürituse.

Rahvatervis
Viimsi vald peab väga oluliseks 
oma elanike elukeskkonna ja 
tervisega seonduvat. Sotsiaal- 
ja tervishoiuameti eestvedami-
sel on koostamisel Viimsi valla 
terviseprofiil, mis peaks and-
ma ülevaate hetkeolukorrast ja 
suunad edasiliikumiseks. Süda-
mekuu raames toimus Viimsi 
valla sotsiaal- ja tervishoiuame-
ti, Harju maavalitsuse ja MTÜ 
Viimsi Sport koostöös kepi-
kõnnikoolitus, liikumissari jät-
kub orienteerumise algõppe ja 
rattasõitu kui tervisesporti tut-
vustavate üritustega.

Kairi Avastu
Sotsiaal- ja tervishoiuameti 

juhataja

2016. aastal rajati 
Rannapere pansionaadis 
neli uut voodikohta, mille 
tulemusena paranesid 
ettevõtte majandustule-
mused. 

Valmis sai suuremahuline ka-
pitaalremont, mille tulemuse-
na sai personal endale uued töö- 

Rannapere pansionaat: soovime laieneda
ja puhkeruumid. 2017. aastal 
alustati Rannapere pansionaa-
dis koduhooldusteenuse pak-
kumist. 

Koostöös Viimsi vallavalit-
susega soetati erivajadustega 
inimeste veoks kohandatud väi-
kebuss. Tänu vallavalitsuse siht-
finantseeringule paigaldati uus 
õdede väljakutsesüsteem, video-

valve ja kaasajastati tulehäire 
süsteem.

Hoone merepoolse tiiva tei-
sele korrusele on kavas ehitada
18 voodikohaga dementsete ea-
kate hooldusteenuseks kohan-
datud osakond. Koostatud on 
esialgsed kalkulatsioonid ja äri-
plaan. Äriplaani kohaselt oleks 
juurdeehituse tasuvusajaks 11–

12 aastat. Käimas on hoone 
mõõdistamine, et tellida ehitus-
projekt.

Käimas on ettevalmistused 
maapoolse hoonetiiva katuse 
kapitaalremondiks ja kogu ma-
ja veetorustiku vahetamiseks. 
Sügiseks on plaanis maatiiva 
teisel korrusel välja ehitada ea-
kate päevahoiu teenuse pakku-

mist võimaldavad ruumid. Koos-
töös valla sotsiaalametiga ja 
Innove projekti kaasabil val-
mistatakse ette ruumid puuete-
ga inimeste intervallhoiu tee-
nuse pakkumiseks.

Juhul, kui leitakse uued ruu-
mid Viimsi raamatukogule, saaks 
pansionaat hoone maatiiva tei-
sele korrusele luua võimaluse 

perearsti ruumideks, mis hõl-
bustaks hoolekandeteenuste pak-
kumist. Sinna saaks ehitada ka 
paar eluruumi, millistesse saak-
sid asuda endaga toime tule-
vad, kuid siiski järelevalvet ja 
tugiteenused vajavad eakad ini-
mesed.

Enn Sau 
Rannapere pansionaat AS

Keskkonna- ja planeeri-
misameti ülesanne on 
tagada Viimsi valla tasa-
kaalustatud areng läbi 
elukeskkonna väärtusta-
mise ja looduskeskkonna 
kaitsmise. 

Vallavolikogu tänane koosseis 
on vallaruumi planeerimisel edu-
kalt rakendanud põhimõtet, et 
planeeringust huvitatud isik peab 
lisaks enda huvide realiseeri-
misele panustama ka valla sot-
siaalse taristu väljaehitamisse. 

Arendajad on mõistnud, et 
sotsiaalse taristu rajamisse pa-
nustamine tõstab nii olemas-
oleva elukeskkonna kui ka raja-
tava kinnisvaraarenduse väär-
tust ning seeläbi ka kohaliku 
kogukonna heaolu. Kohustus pa-
nustada sotsiaaltaristu rajamis-
se on viinud selleni, et Viimsi 
vallas on ära kadunud maa-
dega hangeldajad, kelle ainus 
eesmärk siiani oligi vaid läbi 
detailplaneeringu maa väärtus-
tamine ja sisuliselt ei huvita-

Keskkond ja planeerimine: pigem vähem, 
aga paremini 

nudki neid, kas ja millal rajata-
vate elamute vahele korraliku 
kattega ja valgustatud tänavad 
tekivad. Mänguväljakute ja 
kergliiklusteede rajamisest ei 
soovinud arendajad aga mida-
gi kuulda.

Statistika näitab, et Viimsi 
vald on võtnud suuna planeeri-
mise kvaliteedi tagamisele mit-
te kvantiteedi tõstmisele. Nii 
nähakse 2016. aasta jooksul keh-
testatud detailplaneeringutega 
ette vaid 9 uue elamuühiku val-
da rajamise võimalust. 2015. aas-
tal oli vastavaks näitajaks 40, 
2014. aastal 94 ja 2013. aastal 
225. 

Detailplaneeringu koosta-
mise protsess on üsnagi palju 
aega nõudev ja tegelik planee-
ringu elluviimisega kaasnev 
mõju väljendub alles 5–10 aas-
tat peale detailplaneeringu keh-
testamist.  Täna võime öelda, et 
vallarahva nurin liigintensiivse 
ja kohati lause arusaamatu ela-
muehituse üle on põhjustatud 
otsustest, mis pärit ajaperioo-

dist 2004–2008. Sel perioodil 
planeeriti Viimsi valda igal aas-
tal keskmiselt 400 ja enamgi 
elamuühikut. Peale masu lõp-
pu intensiivistus planeeritu ellu-
viimine, mis omakorda tõi kaa-
sa lasteaia- ja koolikohtade puu-
duse kasvu. Kahjuks jäävad sel-
lesse ajaperioodi  ka planeerin-
gud, millega muudeti massili-
selt valla kehtivat üldplanee-
ringut ja mille tulemusel “ti-
hendati” Haabneeme alevikus 
asuva Hundi tee piirkonna ela-
murajooni enam kui 3 korda.

2014. aastast alates pööras 
vallavalitsus suuremat tähele-
panu vallaelanike igapäevaseid 
vajadusi rahuldavate sotsiaal-
objektide planeerimisele. Nii on 
tänaseks valminud Viimsi Riigi-
gümnaasiumi nime all tuntud 
detailplaneering, millega nähak-
se lisaks koolile ette ka spordi-
areeni, valla arenduskeskuse ja 
kahe büroohoone rajamise või-
malus. Aga valmis ka Karulau-
gu spordihoone detailplanee-
ring, Vehema tiigi läänekalda 

piirkonna detailplaneering, Kel-
vingi kõlakoja detailplaneering, 
Tammneeme sadama detailpla-
neering. Samuti valmisid Riia-
söödi puuduoleva teelõigu de-
tailplaneering ja Äigrumäe kü-
lale Muuga teelt juurdepääsu-
võimaluse loov Männikusalu de-
tailplaneering. 

Koostöö tudengitega
Viimastel aastatel on vallava-
litsus teinud aktiivset koostööd 
Tallinna Tehnikakõrgkooli ar-
hitektuuriteaduskonnaga, mil-
le tudengid on oma kursusetöö 
raames koostanud mitmeid val-
la avaliku ruumi visioone. Oma 
lennukate ideedega on tuden-
gid suutnud ka kohalikke ela-
nikke aktiivselt kaasa mõtlema 
ja arutlema innustada.

Uuringud
Keskkonnavaldkonna suurimaks 
kordaminekuks võib pidada kaua-
oodatud Rohuneeme maastiku-
kaitseala kaitsekorralduskava 
2017–2026 kinnitamist voliko-

gus. Kava koostamisse kaasati 
asjasse puutuvad huvigrupid ja 
külavanemad ning kavaga oli 
võimalik tutvuda kõikidel hu-
vilistel. Kaitsekorralduskava 
koostamisel kaardistati alaga 
seotud huvigrupid, koondati in-
fo loodusväärtuste ja tehtud 
uuringute kohta, analüüsiti ohu-
tegureid ning kavandati meet-
meid ohutegurite leevendami-
seks või kõrvaldamiseks. Küm-
ne aasta pärast hinnatakse meet-
mete tulemuslikkust ning väär-
tuste seisundit.

Viimasel aastal on valminud 
kaks Muuga sadamat puuduta-
vat mürauuringut. Tulenevalt as-
jaolust, et Muuga sadama kau-
bamahtude käive on viimastel 
aastatel järk järgult vähene-
nud, on ka sadamas elluviida-
vatest tegevustest põhjustatud 
müra- ja lõhnahäiringute arv 
ja summaarne kestvus vähene-
nud. Millal ja missuguste kau-
bagruppide maht taaskord tõus-
ma hakkab, ei sõltu küll Viimsi 
vallavalitsusest, kuid häiringu-

te põhjuste väljaselgitamise ja 
leevendusmeetmete väljatööta-
misega tegeleb vallavalitsus iga-
päevaselt ning koostöös Tallin-
na Sadama ja Muuga sadamas 
tegutsevate ettevõtetega otsi-
me jätkuvalt lahendusi, mis 
aitaks häiringuid vähendada.

Keskkonnajärelevalve 
Keskkonnajärelevalve tõhusta-
mine on tänase vallavalitsuse 
üks prioriteete ja seetõttu on ju-
ba aastapäevad vallavalitsuse 
struktuuris ka keskkonna järe-
levalveinspektori ametikoht.

Loodus- ja elukeskkonna 
hoidmine on meie kõigi iga-
päevane ülesanne. Igaühel on 
aga võimalik anda oma väike 
panus, et meie keskkonna väär-
tus ajas kasvaks ja ka tuleva-
sed põlvkonnad saaksid oma 
eelkäijate poolt korda saadetu 
üle uhkust tunda.

Erik Vest 
Keskkonna- ja planeerimisameti 

juhataja
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2016. aastal oli ehitus-
ameti jaoks muudatuste 
aasta. Vallavolikogu keh-
testas valla ehitusmää-
ruse, millega korrastati 
kogu valla ehitusvald-
konna tegevusi ja regu-
leeriti menetluskorda.

Ehitusameti pädevusse dele-
geeriti valla territooriumil pro-
jekteerimis- ja ehitustegevust 
reguleerivad toimingud. Selle-
ga vähenes toiminguteks kuluv 
aeg ja kiirenes menetlusprot-
sess. Samas suurenes oluliselt 
ehitusameti vastutus.

Ehitusameti eestvedamisel 
koostati Viimsi valla soojusma-
janduse arengukava ja määrati 
kaugkütte piirkondade piirid.

Töö tulemusena selgus suu-
rimate kaugkütte piirkondade 

– Haabneeme alevik ja Viimsi 
alevik – kaugkütte ühendamise 
vajalikkus. Sõpruse teele ka-
vandatakse olemasoleva gaasi-
küttel katlamaja laiendamine 
ja rekonstrueerimine. Juba ole-
me läbi vaadanud uue katla-
maja eskiisprojekti. Viimsi ja 
Haabneeme ühendusmagistraa-
li projekt sai ehitusloa. Uue kat-
lamaja ja ühendusmagistraali 
valmimisel tõuseb oluliselt Viim-
si ja Haabneeme aleviku ob-
jektide soojusenergiaga varus-
tatuse töökindlus. Kohalikul kü-
tusel (puiduhake) töötava kat-
lamaja kasutuselevõtuga ei ole 
me enam sõltuvad välisriigist 
tarnitavast gaasist. Ühtlasi peaks 
sellega stabiliseeruma kaug-
kütte hind, mis praegu sõltub 
gaasi hinna kõikumisest.

2016. aastal sai kasutusloa 

terve rida suuremaid ja väikse-
maid valla elanikke teeninda-
vaid objekte:

1. Pärnamäe tee kaubandus-
keskus koos bensiinijaama ja 
selvepesulaga. Keskuse ruumi-
des leidsid koha lisaks RIMI 
kauplusele hulk toidu- ja töös-
tuskaupu müüvaid firmasid.

2. Rohuneeme teel valmis 
COOP-i kauplus. Väikese kü-
lapoe asemele ehitati kaasaeg-
ne piirkonda teenindav kaup-
lus.

3. Üheks valla elanikele suu-
rema tähtsusega objektiks oli 
Viimsi Vesi AS-i tellimisel Muu-
gal valminud uus kanalisatsioo-
ni puhastusjaam koos merrela-
su ja kanalisatsioonitorustikega 
(12,2 km). Sama töö mahus ra-
jati ka 4,4 km veetorustikke. 
Kui senini koguti valla terri-
tooriumilt fekaalvesi ja pum-
bati see Tallinna kanalisatsioo-
nisüsteemi, siis nüüd oleme 
Tallinna Vesi AS-ist sõltuma-
tud.

Kokku sai 2016. aastal ka-
sutusloa 1,1 km gaasitorustik-
ke, 3,6 km välisvalgustuse lii-
ne, ligi 50 km uusi vee ja kana-
lisatsioonitorustikke koos pump-
latega. Sealjuures rajati mõne-
des arenduspiirkondades ka uud-
seid vaakumkanalisatsiooni süs-
teeme.

2017. aastaks on planeeri-

tud tähtsamad tööd tehnovõr-
kude osas, väljastatud ehitus-
lubade alusel:

1. 10 kV elektriõhuliinide 
asendamine maakaabliga Tamm-
neeme – Leppneeme piirkon-
nas (1,8 km);

2. 10 kV elektriõhuliinide 
asendamine maakaabliga Ro-
huneeme tee – Viigi tee piir-
konnas (0,9 km);

3. tehnovõrkude ehitamine 
Kesk tee 27 Haabneeme ranna-
äärse restorani tarbeks;

4. tehnovõrkude, sh soojus-
trassi ehitamine Paadi tee äri-
keskuse tarbeks;

5. tehnovõrkude ehitamine 
Alajaama tee – Paevälja tee – 
Aiandi tee piirkonna elamute 
ehitamiseks ja energiaga va-
rustamiseks;

6. tehnovõrkude ehitamine 
Rabalille tee – Tulbiaia tee piir-
konna elamute ehitamiseks ja 
energiaga varustamiseks;

7. vee- ja kanalisatsioonito-
rustike, puhastusseadmete, uue 
veehaarde ja puuraugu ehita-
mine Prangli saarel Idaotsa kü-
las;

8. kaugkütte torustiku ehi-
tamine Rohuneeme teele, Pargi 
teele, Aiandi teele,  Haabnee-
me aleviku ja Viimsi aleviku 
soojusvõrkude ühendamiseks.

2017. aasta nelja kuuga täht-
samad lõpetatud ja kasutusload 

Üheks suurema tähtsusega objektiks oli Viimsi Vesi AS-i tellimisel Muugal valminud uus reoveepuhastusjaam. Foto Mart Kraut

Ehitus: soojamajanduse arengukava ja 
ehitusmääruse kehtestamine

saanud tehnovõrkude tööd:
1. tehnovõrgud (side, täna-

vavalgustus, elekter, vee- ja ka-
nalisatsioonitorustikud) Kuuse 
maaüksusel (Metsasihi tee, Nur-
me tee, Küti tee, Karu tee, Põdra 
tee jt), kokku tehnovõrke 8,1 
km;

2. tehnovõrgud (side, vee- ja 
kanalisatsioonitorustikud) Uue-
toa maaüksusel III (Lubja tee, 
Jänese tee, Orava tee, Hundi tee, 
Metsasihi tee jt), kokku tehno-
võrke 1,1 km;

3. tänavavalgustus Alajaa-

Alates 2016. aastast on 
AS Viimsi Vesi edukalt jät-
kanud eelmistel perioodi-
del valitud suunal. 

2015. aastal valmis Muuga reo-
veepuhasti, mis alates 2015. 
aasta lõpust võtab vastu kogu 
Viimsi territooriumilt tuleva reo-
vee, sellega on tagatud sõltu-
matus AS-ist Tallinna Vesi. Ka-

nalisatsiooni võrku laiendati 
2016. aastal ca 2 km võrra.

Veekvaliteedi tagamiseks ra-
jati uus puurkaev veetöötlus-
jaama kõrvale, et hajutada vee-
võttu. Põhiveehaare asub vee-
töötlusjaamast paari kilomeet-
ri kaugusel ning seda moodus-
tavad puurkaevud asuvad üks-
teise vahetuses läheduses. Vee-
võtu hajutamisega soovitakse 

tagada vee soolsuse kasvu pea-
tumine. Lähiajal rajatakse üks 
kaev veel lisaks. Veevõrku laien-
dati 2016. aastal ca 2,6 km.

Arveldamine on muutunud 
kiiremaks ja operatiivsemaks. 
Seda tänu kaugloetavatele vee-
arvestitele ja ka uuele kliendi-
haldustarkvarale. Klientide mu-
gavamaks teenindamiseks ole-
me valinud arveldamise ope-

raatoriks Omniva, läbi mille on 
klientidel võimalus sõlmida e-
arve tellimusi erinevatesse pan-
kadesse.

Veelekete kiiremaks avas-
tamiseks on veevõrgule pai-
galdatud andurid, mis annavad 
pidevat informatsiooni vee lii-
kumisest. Tänu nimetatud an-
duritele saab võrrelda piirkon-
na tarbimist torustikku juhtud 

veekogustega, mille kaudu on 
avastatud ka mitmeid omavoli-
lisi tarbijaid. Sarnaseid andu-
reid plaanib AS Viimsi Vesi lä-
hiajal paigaldada veel mitmes-
se piirkonda. Kõnealuse pe-
rioodi jooksul ei ole AS Viimsi 
Vesi vajanud vallapoolset raha-
list tuge. Vähendatud on kulu-
sid ning suurendatud omava-
henditest tehtavaid investeerin-

Viimsi Vesi: kõik areneb edukalt
guid. Edaspidi on plaanis kes-
kenduda võrgu laiendamisele, 
olemasolevate tehnovõrkude 
hooldamisele ja vajadusel re-
konstrueerimisele, teenuste kva-
liteedi tagamisele ning klien-
tide operatiivsemale teeninda-
misele.

Pille Arula
AS Viimsi Vesi

STATISTIKAT
n 2016. aastal väljastati Ehitisregistri kaudu ehituslubasid ja 
-teatisi 347, millest rajatistele 132 ning kasutuslubasid ja kasu-
tusteatisi 257, millest rajatistele 179.
n Kokku laekus riigilõivu ehituslubade, kasutuslubade ja projek-
teerimistingimuste taotlemisel 61 000 eurot.
n 2017. aasta 4 kuuga on Ehitusametis vormistatud ehitusluba-
sid ja teatisi 139, sellest rajatistele 65.
n Kasutuslubasid ja teatist  vormistati 114, sellest rajatistele 44. 
Täieliku lammutamise teatisi 11.
n Projekteerimistingimuste eelnõusid 17. 
n Sellest tulenevalt võib eeldada, et sellel aastal ehituslubade 
arv ületab 2016. aasta taseme.

n Ehitus- ja kasutuslubade taotluste esitamine. Alates 2016. 
aasta aprillist tuleb ehitus- ja kasutuslubade taotlused ning ehi-
tis- ja kasutusteatised esitada kohalikule omavalitsusele ehi-
tisregistri keskkonna kaudu. Siiani aga esineb juhtumeid, kus 
püütakse tuua paberkandjal materjale lootuses, et vallavalit-
suse ehitusameti spetsialistid need ise registrisse sisestavad. 
Selline olukord toob ehitusametile oluliselt lisatööd ja ei vasta 
ehitusseadustiku nõuetele. Leiame, et projekteerijatel ja aren-
dajatel on piisavalt aega olnud tutvuda ehitisregistri võimalus-
tega ja edaspidi võtab ehitusamet vastu paberkandjal taotlusi 
vaid erandolukorras, kui mingil tehnilisel põhjusel ehitisregister 
sisestamist ei võimalda. Riiklikus ehitisregistris tehakse pide-
valt arendustööd ja  loodame, et peatselt laienevad selle või-
malused ja see muutub kasutajasõbralikumaks. 
n Ehitusprojektide vormistamine. Ehitusloa taotlemisel palu-
me projekteerijatel esitada eelprojekt mahus, mis vastab ma-
jandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 “Nõuded 
ehitusprojektile“. Nimelt sätestab määruse 3. peatükk nõuded 
ehitusloa taotlemisel esitatavale või koos ehitusteatisega esi-
tatavale ehitusprojektile. Nõuete kohaselt peavad ehitusloa 
menetlemiseks esitatud projektis olema vastavalt miinimum-
nõuetele kirjeldatud kõik projekti osad. Esitatud projektid, mil-
le seletuskirjas on konstateering, et tehnovõrkude projektid 
esitatakse hiljem, ei kuulu menetlemisele ja need tagastatak-
se taotlejale nõuetekohase projekti vormistamiseks. Samuti 
tuleks projekti mahus kohe käsitleda piirdeaedade ehitamist 
(koos joonistega) või nende puudumist. Nimetatud nõuete 
kohene täitmine hoiab oluliselt kokku menetlejate aega, mis 
omakorda võimaldab kiiremini väljastada ehitusloa.
n Enda tarbeks ehitamine ja omanikujärelevalve. Korduvalt 
on tekkinud vaidlusi olukorras, kus omanik soovib ise olla nii 
ehitusprojekti koostaja, ehitaja kui ka omanikujärelevalve teos-
taja. Juhime tähelepanu, et liikvel on erinevaid seisukohti ja 
soovitusi (MKM ja õiguskantsler) ning kohalike omavalitsuste 
praktika on erinev.

Arvestades, et majandus- ja kommunikatsiooniministee-
rium on eri aegadel samas asjas väljendanud erinevaid arva-
musi ja õiguskantsleri seisukohad on soovitusliku olemusega 
ning asjaolu, et Viimsi vallas me soovime järgida ehitusseadus-
tikust tulenevat ehitise ohutuse üldpõhimõtet, siis niikaua, kui 
ehitusseadustikku ei ole muudetud, lähtume ehitusseadustiku      
§20, mis sätestab, et ehitusloakohustusliku ehitise üle võib 
omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. 

Kvalifikatsioon nii keelelises tõlgenduses kui ka seaduse 
mõtte kohaselt on ametlikult tunnustatud kompetentsus, mil-
lega kaasnevad teatud õigused ja kohustused. Juhul, kui kõiki 
ehitusprotsessi etappe (projekteerimisest kuni kontrollini) või-
maldada teha isikutel, kellel puudub kvalifikatsioon, muutub 
projekti ja ehitamise kontrollimine kohaliku omavalitsuse jaoks 
oluliselt keerulisemaks ning aeganõudvamaks.

Ehitusamet

ma teel – Paevälja teel, kokku 
0,5 km, 13 masti;

4. tänavavalgustus Mustika 
teel, Vardi teel, Muraka teel, 
Pohla teel, kokku  0,9 km, 25 
masti;

5. sademeveetorustik Nelgi 
tee 5 – Astilbe teel, kokku 0,9 km;

6. vee- ja kanalisatsiooni-
torustikud Soosepa teel ja Soo-
heina teel, kokku 1,5 km.

Kokku on kasutusloa saa-
nud tehnovõrke 16 km.

Jüri Kurba 
Ehitusameti juhataja
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2017. aasta kujuneb teede 
ehituse valdkonnas Viimsi 
valla ajaloos mahukaimaks.

Aprillis alustati Tammneeme ja 
Randvere küla vahelise jalg- ja 
jalgrattatee ning Leppneeme tee 
jalg- ja jalgrattatee ehitusega 
(ehitaja OÜ RTS Infraehitus, 
maksumus ca 1 000 000 eurot). 

Üheks suurimaks rekonst-
rueeritavaks objektiks on Heki 
tee ja Kesk tee. Ehitustöödega 
on plaanis alustada pärast jaa-
nipäeva, et jõuaks töödega val-
mis enne kooliaasta algust. Töö-
de käigus rekonstrueeritakse sõi-
dutee, mõlemad jalgteed saa-
vad uue katte, parandatakse piir-
konna sademevee ärajuhtimist, 
sõidutee saab valgustuse, rõhu-
asetus on ka liikluskeskkonna 
ohutumaks muutmisel ja rahus-
tamisel ning vallaruumi haljas-
tamisel.

Valla keskuses rekonst-
rueeritakse Ravi tee, millest ku-
jundatakse kaunis ja funktsio-
naalne valla visiitkaart. Ravi tee 
ehituse käigus rajatakse roh-
kem haljastust ja lillepeenraid, 
mis muudab valla heakorra kau-
nimaks. Ehitus on planeeritud 
juulikuusse.

Seoses riigigümnaasiumi 
ehitusega algab Tammepõllu teel 
tee laiendamine ja kommuni-
katsioonide rajamine, millega 
lahendatakse ära Männi tee ja 
Idapõllu ning Tammepõllu tee 
sademeveeprobleemid. Projek-
teerib OÜ Reaalprojekt.

Suve jooksul valmib Lubja 
suusakeskuse piirkonna teede 
projekt, millega on plaanis raja-
da Randvere–Lubja ringtee, Lub-
ja tee pikendus, parkla spordi-
keskuse juurde ning Pargi & 
Reisi funktsiooniks, samuti la-
hendada kogu alal liikluskorral-
dus ja kavandada tunnel Rand-
vere tee alt läbi. Piirkonna pro-
jekteerijaks on Reaalprojekt OÜ.

Suve jooksul toimub Pärna-
mäe tee ja Lubja tee katte re-
mont ning peatuste ja ülekäi-
guraja rajamine ehitatava Lub-
ja lasteaia ette.

Teede remont
Plaanis on parandada asfaltkat-
tega teid 10 000 m2 ulatuses, mis 
on rohkem kui eelmisel aastal. 

Kommunaal: ehitame ja parandame 
rekordilises mahus teid

2016. aasta jaanuarist 
on OÜ Viimsi Halduses 
läbi viidud personali-
muudatused eesmärgiga 
teenindada ausalt ja 
läbipaistvalt Viimsi valla 
koole, lasteaedu  ja juh-
tida teisi Viimsi Haldusele 
usaldatud varasid. Valiti 
ka uus nõukogu ja juha-
tus.

Eesmärgiga efektiivsemalt 
majandada sõlmiti 17.06.2016 
ühinemisleping, millega liideti 
Viimsi Haldusega Viimsi valla 
arenduskeskus ja OÜ Haabnee-
me lasteaed. Samuti liikus Viim-
si Halduse bilanssi Randvere 
keskus-lasteaed, millega vald 
vabanes kahjulikust hoonestus-
õiguse lepingust – tehingut fi-
nantseeriti Viimsi Halduse ja 

Viimsi valla omavahenditest.
Alustati Nelgi tee 1 (prae-

gune vallamaja) asuvasse hoo-
nesse Viimsi Kaunite Kunstide 
Kooli eelprojekteerimisega. Vii-
di läbi Karulaugu tee 13 kin-
nistule rajatava Karulaugu spor-
dihoone rajamiseks vajalik 
kontsessiooni hange, mille tu-
lemusel saavad valla elanikud 
10 500 m2 spordihoone, kuhu

Viimsi Haldus: tegevus muutus 
läbipaistvamaks

tulevad kaasaegsed võimalu-
sed nii pallimängude kui ka 
maadluse, tennise, peotantsu jne 
harrastamiseks. Hoone valmi-
misajaks on planeeritud august 
2018.

Leevendamaks Viimsi val-
la õpilaskohtade defitsiiti, sõl-
mis Viimsi Haldus ehitusle-
pingu Haabneeme Kooli juur-
deehituseks, mis valmib  2017. 

aasta augustis. Randvere Kooli 
juurde rajatakse uus ja kaas-
aegsetele nõutele vastav muru-
kattega staadion. Vallakodanike 
paremaks ja mugavamaks lii-
kumiseks Haabneeme aleviku 
ja Lubja küla vahel ehitatakse 
nn Põhjakonna trepp. Prangli 
saarel rekonstrueeritakse rah-
vamaja ja õpetajate maja.

Eelpool tõime välja ainult 

suuremad Viimsi Halduse pro-
jektid. Kel huvi, võib alati oma 
küsimustele vastuse saada, kir-
jutades e-posti aadressil haldus
@viimsivald.ee! Oleme teie tee-
nistuses! Infot saab ka Viimsi 
Halduse kodulehelt www.viimsi-
haldus.ee.

Peeter Solman
OÜ Viimsi Haldus

Freespurukattega pindamistöid 
on plaanis teha 16 500 m2 ma-
hus, mitmetel kogujateedel ja 
põhiteedel teostatakse terves 
ulatuses ribapindamist, kokku 
26 600 m2. 

Vald jätkab teede rekonst-
rueerimise ja liiklusohutuse pa-
randamisega, jätkates valgusta-
tud sõiduteede ning kergliik-
lusteede ehitamist. Üks 2016. 
aasta suuremaid tee-ehitustöid 
toimus Püünsi külas Kooli teel. 
Rekonstrueerimistööde käigus 
rekonstrueeriti täielikult Kooli 
tee sõidutee, jalgtee, maa-alu-
sed kommunikatsioonid (sh sa-
demevesi), bussipeatused, tee-
valgustus jm lõigul Rohunee-
me tee kuni Arukase tee. Selle 
aasta aprillis teostati kergliik-
lusteede ja sõidutee asfalteeri-
mine ja haljastustööd. Lõppe-
mas on markeerimistööd. Ob-
jekti peatöövõtja oli AS Tref 
Nord. Tööde maksumuseks ku-
junes ligi 600 000 eurot.

Haabneeme alevikus re-
konstrueeriti Haabneeme ran-
na lähedal asuv 73 parkimisko-
haga Lepa tee parkla, 2017. aas-
tal jätkatakse Kesk tee rekonst-
rueerimist lõigul Lepa teest ran-
nani. Rekonstrueerimistööde käi-
gus uuendatakse sõiduteed, ra-
jatakse jalgratta- ja jalgtee ning

13-kohaline parkla. Kesk tee 
rannapoolne lõik valmib enne 
rannahooaja algust ning Haab-
neeme muuli rekonstrueerimis-
projekt sügiseks 2017.

Lisaks toimus 2016. aastal 
Viimsi alevikus asuva Aiandi tee 
alguses ca 400 m lõigu rekonst-
rueerimine (teostaja OÜ RTS In-
fraehitus). Koostöös Maantee-
ametiga alustati möödunud aasta 
sügisel teevalgustusega jalg- ja 
jalgrattatee rajamist lõigul Muu-
ga tee ja Randvere tee ringrist-
mik kuni Lasketiiru tee. Töö teos-
tab AS Lemminkäinen Eesti. 

Viimsi mõisapargi I etapi töö-
de käigus rekonstrueeriti jalg-
teed, teevalgustus ning rajati 
haljastus. Projekti koostas OÜ 
Kivisilla, tööd teostas OÜ WWR 
Systems. Tööde maksumus oli 
ligi 82 000 eurot. Viimsi mõi-
sapargi korrastamise I etapi töö-
dena tehti Viimsi mõisapargi sü-
dame veesilmade ja sademevee-
tööd, mida teostas OÜ LEVIN-
SON. Tööde maksumuseks ku-
junes 67 000 eurot.

Maikuus valmis Muuga kü-
las rekonstrueeritud Ojakääru tee 
truupsild (OÜ Nordpont). Lähi-
ajal toimuvad asfalteerimistööd, 
jalgtee ehitus, piirete paigaldus 
ja haljastustööd. Maksumus 58 
500 eurot.

Ühistransport ja 
liiklusohutus
Kiiresti arenevas vallas on olu-
line, et  ühistranspordi liinivõrk 
vastaks elanike vajadustele. Sel-
leks hakatakse koostama Trans-
pordi- ja liikuvuskorralduse aren-
gukava 2018–2028, mille raa-
mes tehakse koostöös MTÜ Har-
jumaa Ühistranspordikeskuse-
ga ühistranspordi vajaduste ana-
lüüs ning viiakse liinid vasta-
vaks nõudlusele.

Oluliseks eesmärgiks on kii-
re ja mugava ühistransporditee-
nuse pakkumine. Tallinna lin-
naga jätkuvad läbirääkimised, 
et septembrist oleks võimalik 

bussiliiniga nr 49 sõita Viimsi 
keskusest Piritale, Lasnamäele 
ja Ülemistele.

Suurt rõhku pannakse liik-
lusohutuse parandamisele las-
teasutuste lähedustes. Möödu-
nud aastal muudeti ohutumaks 
Aiandi tee ülekäik Pargi laste-
aia läheduses, mis sai innovaa-
tilise hoiatava LED-välguga la-
henduse. Sellel aastal jätkatak-
se ülekäiguradade ohutumaks 
muutmisega  Lubja tee äärde ra-
jatava lasteaia juures.

Sademeveed, 
heakord, sadamad 
Viimsi vald esitab LIFE prog-

rammi taotluse, et saada rahas-
tust sademevee arengukavaga et-
te nähtud tegevusteks. Rahas-
tamise eesmärk on parandada 
ja uuendada Viimsi valla sade-
meveesüsteeme, mis on suu-
resti amortiseerunud. 

Suurematest sademeveetöö-
dest toimub Meriste tee sade-
meveekraavide torutamine, pro-
jekteerimine ja ehitus, Mustika 
ja Metsaveere tee eesvoolu ra-
jamine ning Rummu tee kol-
lektori rekonstrueerimine. Toi-
mub ka Karulaugu – Randvere 
tee ristmiku sademevee äravoo-
lu lahendamine ja katte remont.

Viimsi vald panustab jär-
jest rohkem valla üldisele väl-
janägemisele ja heakorrale. Sel-
lega seoses on uuendatud ja ku-
jundatud vallas paiknevad ring-
ristmikud. Käesoleval aastal 
uuendatakse Randvere – Aian-
di tee ning Heki – Randvere 
tee ringristmikud. Mõisaparki 
paigaldati lillekastid ja lille-
pajad. Staadioni ette rajatakse 
õunapuuallee. Käesoleva aasta 
lõpuks valmib ka haljastuse ja 
heakorra arengukava, mis an-
nab valla haljastusest ülevaat-
liku pildi ning pakub lahendu-
si, et muuta Viimsi vald veel 
kaunimaks.

Algavad Leppneeme sada-
ma II etapi tööd: lainemurdja ja 
sadama kontseptsioon (eskiis-
lahendus koos mahtude ja põhi-
projektiga) ning laienduse uurin-
gud (sh topogeodeesia ja ehi-
tusgeoloogia ning KMH). II eta-
pi tööde raames toimub ka sa-
damahoone projekteerimine. 

Prangli saarele rajatakse kü-
tusetankla, mis lihtsustab saare 
elanike elu. Sõltuvalt rahastu-
sest on eesmärk suurendada Nais-
saare päästevõimekust. Tööde 
hulka kuuluks depoohoone soo-
justamine ja remont. 

Viimsi valla turvalisust pa-
randatakse ANTS valvesüstee-
mi ja valvekaamerate (sh veebi-
kaamerate) hooldusteenuse uue 
hanke korraldamisega (2017–
2022). 

Taavi Valgmäe 
Kommunikatsioonide 

peaspetsialist
Imre Saar

Transpordi peaspetsialist

Leppneeme jalg- ja jalgrattatee killustikukihi rajamine. Foto Ösel Consulting OÜ 

2016. aasta novembris jõudis lõpule pea kahesaja-aastase Viimsi 
mõisapargi korrastamise esimene etapp. Foto Henry Edward Aimre
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19. mai – 1. juuni
Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

21. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

28. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

NÄITUS    
Kuni 30. juuni
Tiina Ojaste maalide näitus 
“Kellaviietee“
Kuni 30. august
Erik Schmidti maalide näitus
Näitused “Hõbevalgeim“ ja 
“Piirideta meri“
T–R k 10–17; L,P k 12–17
Rannarahva muuseumis

24.–31. mai
Päevakeskuse huviringides 
valminud kunsti- ja käsitööde 
näitus 
Müügil maalitud portselan
Viimsi päevakeskuse saalis

Kuni 31. mai
Stendinäitus “Estonia – riik ja 
rahvas”
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

Kuni 31. mai
Raamatuväljapanek “Tuhat 
nõuannet ja nippi koduses 
majapidamises“
Prangli raamatukogus

Kuni 31. mai
Mari-Ann Kelami fotonäitus
Viimsi päevakeskuse saalis

Kuni 30. juuni
Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi huvikeskuses

Kuni 30. juuni
Laura Koržetsi maalinäitus
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 31. juuli
Reservohvitseride Kogu näitus
Näitus “Eesti kaitseväe vormid 
1917–1940“
Külastus tasuta!
Eesti sõjamuuseumis

KONTSERT, TEATRIETENDUS
21. mai kell 11
Nõmme muusikakooli kontsert
Osavõtt tasuta!
Prangli rahvamajas

27. mai kell 17
Randvere Pasunakoori kevad-
kontsert
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

28. ja 30. mai kell 19
Theatrumi etendus “Joobnud“
Autor: Ivan Võrõpajev
Lavastaja: Lembit Peterson
Osades: Maria Peterson, Mari-Liis 
Lill, Liina Olmaru, Piret Krumm, 
Andri Luup, Rain Simmul jt
Piletid müügil Piletimaailmas
Lisainfo: www.theatrum.ee
Black Box Studios

KURSUSED, ÕPI- JA JUTUTOAD
20. mai kell 18–23
Muuseumiöö “Öös on mänge“
Ootame kõiki mängima!
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva muuseumis
kell 18–23
MuuseumiÖÖ
Sõjamängude takistusraja 
läbimine noorkotkaste ja kodu-
tütarde juhendamisel
Töötoad lastele
Esineb ajateenijate ansambel
Avatud on öökohvik
Eesti sõjamuuseumis
kell 20.30 
Ajateenijate rockbänd 
EriOrkestriGrupp
Sissepääs tasuta!
Eesti sõjamuuseumi 
sõjatehnika angaaris

23. mai kell 18.30–20.30
Õpituba: Suveks valmis puhaste 
eeterlike õlide abil
Valmistame sääse- ja puugitõrje 
segu

Osalustasu: 15 €
Eelregistreerimine: annitriin@
gmail.com
Viimsi huvikeskuse kohvitoas
26. mai kell 18
Avatud uste õhtu – lugusid 
läbi vanade tekstiilide
Teksaste taaskasutus
Eelreg ja info: tel 501 5651, 
www.marjamatiisen.com
Marja Matiiseni Viimsi 
kodustuudios

SPORT
19. mai kell 20
Tenniseturniir “Reedesed 
üksikmängud“
Osavõtutasu 30 €
Viimsi tennisekeskuses 

27. mai kell 13
Prangli jooks – 5 km
Start Kelnase sadamas

1. juuni kell 16
Rein Ottosoni purjespordikool 20
Leppneeme sadamas

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
19. mai kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Ivo Uslov
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 20
Eesti käsitööõllede degustatsioon
Esineb Anne Loho
Sissepääs tasuta!
Jussi õlletoas

20. mai kell 12–17
Black Rose pubi sünnipäeva 
päevaprogramm 
Lastekeskuse Rõõmupisik 
tegevused mudilastele:
kuldkala püügivõistlus, paadiralli, 
tsirkusetrikid, joonistusvõistlus
Suveterrassi avapidu: diskot 
teevad Tarmo DJ-kooli õpilased
Uue grillmenüü ja suvekokteilide 
tutvustus
Viimsi kinos kõik 5D filmid 
superhinnaga 1 €
Kuni 21. mai
Viimsi kino sünnipäevanädal
Black Rose pubi terrassil ja 
Viimsi kinos

kell 21 
Õhtuprogramm
Suurel ekraanil videopopkorn – 
VJ Marko Pille
Baaris superkokteilid ja sünni-
päevahinnad
Laval Shanon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Latiinoõhtu koos Kuuba super 
DJ Enriquega
Pilet 3 €
Jussi õlletoas

26. mai kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Ivetta Trio
DJ: Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

27. mai kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis
kell 21
Parvepoisid
Pilet 3 €
Jussi õlletoas
kell 22
Estonian Dream Army Band
Pilet 15 €
Prangli sadamakuuris

LASTELE JA NOORTELE
21. mai kell 12–14
Lastehommik – lauamängud
Muuv seiklusmaal, Viimsi 
Keskuses

19. mai kell 16
Peast arvutamine
Viimsi noortekeskuses

23. mai kell 16
Noorsootöötaja räägib 
Rumeeniast
Viimsi noortekeskuses

26. mai kell 17
Filmiõhtu “Fed Up“
Viimsi noortekeskuses

28. mai kell 12–14
Lastehommik – väikesed 
teadlased
Muuv seiklusmaal, Viimsi 
keskuses

29. mai kell 16
Loo ja kokka: toidud umbrohust
Viimsi noortekeskuses

30. mai kell 16.30
Lasteaedade tantsupäev – 
rannarahva laste tantsud
Viimsi staadionil
kell 17
Veganlus
Viimsi noortekeskuses

1. juuni kell 15 
Viimsi teeb tänavakunsti – 
maakunst Haabneeme rannas
Ootame kõiki osalema!
Võistkonna suurus 5–6 liiget
Kaasa töövahendid (kühvlid, 
labidad, rehad)
Eelregistreerimine kuni 26.05: 
marje@viimsivv.ee
Haabneeme rannas
kell 16–19
Lastekaitsepäev
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

EAKATELE
20. mai kell 20
Tutvumisõhtu
Laval: Meeme
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA  restoranis 

21. mai kell 10.53 
Buss V5 väljub haigla eest
kell 11.05 Jalgsimatk ja kepikõnd 
eakatele “Tutvume koduvallaga“
Matkajuhid: Rein Kriis ja Volli 
Kallion (tel 601 2354)
Kogunemine Kelvingi küla-
keskuse juures
kell 13
Harjumaa seeniortantsupidu 
Vasalemmas
Osalevad Kobarake ja Tutitriinud
10.30 buss väljub Mähe aed-
linna peatusest
10.45 buss väljub Haabneeme 
lõpp-peatusest
 

24. mai kell 20
Tutvumisõhtu
Laval: Ragnar&Co
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

27. mai kell 20
Tutvumisõhtu
Laval: Mati Karm
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

30. mai kell 14
Hooaja lõpetamine
Meeleolumuusikat rahvapilli-
ansamblilt Pirita
Viimsi päevakeskuse saalis

31. mai kell 20
Tutvumisõhtu
Laval: Petri-Metri
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Tallinn Viimsi SPA restoranis

1. juuni kell 15
Hooaja lõpetamine
Randvere päevakeskuses

VARIA
20. mai kell 11–14
Vabaõhuüritus Viimsi suur-
peredele
Sissepääs kutsetega!
Viimsi vabaõhumuuseumis 

24. mai kell 17
Püünsi pereorienteerumise 
päev
Püünsi külas

27. mai kell 13
Rannarahva piknik
Esinevad taidlejad
Lubja küla lõkkeplatsil

28. mai kell 11–13
Kevadine rohevahetus
Õue- ja toalilled, puud ja 
põõsad, istikud ja seemned
Lisainfo: www.facebook.com/
metsakasti; metsakastikyla@
gmail.com
Metsakasti külaplatsil, Jäätma 
ja Angervaksa tee ristis
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11. mail toimus 25 paigas 
üle Eesti Teatejooks, kus 
kogunes rekordiliselt ligi 
12 000 last, et joosta ka-
heteistkümnendat korda 
toimuval teatejooksul. 

Teatejooks kutsus kõiki üles 
mõtlema liikumisvõime kaota-
nud lastele, kelle ravi heaks saab 
annetada, helistades numbril 
900 7777 (kõne hind 7 eurot). 
Tallinnas avas Teatejooksu pre-
sident Kersti Kaljulaid.  

Viimsis toimus jooks esma-
kordselt. Viimsi staadionil avas 
jooksu vallavolikogu esimees 
Toomas Tõniste. Lastele tegid 
soojendusvõimlemist purjesport-
lased Karl-Martin Rammo, Anna-
Maria Sepp ja Kätlin Tammiste.

Teatejooksu ühe eestvedaja 
Erik Pallase sõnul jooksis täna-
vu rekordarv lapsi. “Teatejook-
su idee on anda noortele või-

malus tunda rõõmu liikumisest 
ja tervislikest eluviisidest ning 
samal ajal õpetada neile ka hea-
tegevuse olulisust. Meil on hea 
meel, et Teatejooks on paljude 
noorte jaoks juba iga-aastane 
traditsioon, kus oma osalemise-
ga moraalne panus nende ea-
kaaslaste ravi jaoks, kes on õn-
netu juhuse või haiguse läbi lii-
kumisvõime kaotanud,” lausus 
Pallase.

Teatejooks on Eesti suurim 
laste- ja noortespordiüritus. Tea-
tejooks toimus korraga 25 Ees-
ti paigas. Esmakordselt joosti 
Muhus, Peetris, Tõrvas, Värs-
kas ja Viimsis ning juba mit-
mendat korda jooksid lapsed 
Elvas, Haapsalus, Jõgeval, Kei-
las, Kohtla-Järvel, Kuressaares, 
Kärdlas, Narvas, Otepääl, Pai-
des, Pärnus, Rakveres, Raplas, 
Sillamäel, Tallinnas, Tartus, Toi-
las, Valgas, Viljandis ja Võrus.

Teatejooksu avas Tallinnas 
Kadrioru lossi ees pargis pre-
sident Kersti Kaljulaid. Laste 
soojendusvõimlemist juhenda-
sid mitmed tuntud sportlased, 
näiteks kergejõustiklane Kse-
nija Balta, triatleet Ain-Alar Ju-
hanson, kahevõistleja Kristjan 
Ilves jt. Teatejooksul võitjaid 
välja ei selgitata, oluline on osa-
võtt. 

Lapsed juhivad oma jook-
suga tähelepanu annetamisvõi-
malustele. Tänavuse jooksu foo-
kuses on 8-aastase Aleksei ja 
17-aastase Matsi ravi toetami-
ne. Mats on varem ka ise teis-
te laste aitamiseks Teatejooksul 
osalenud, kuid kolm aastat taga-
si kaotas ta südame seiskumise 
tõttu nii liikumis- kui ka näge-
mis- ja kõnevõime. Aleksei kao-
tas liikumisvõime sügisel põe-
tud raske haiguse tagajärjel. Mõ-
lemad vajavad paranemiseks 

Viimsi vallavalitsuse võistkonnal (vasakult Taavi Valgmäe, Siim 
Reinla, Erik Vest) õnnestus karmis konkurentsis võidelda välja I koht 
3 vapra meeskonna seas. Seekord õnnestus kõik – vesi oli märg, ratta 
rehvid olid vastu maad ning jooksjal tossud olemas. Foto erakogu

Kolmikürituse 
sarja võistlus tõi 
päikese välja
Nii mõnigi laupäevahommikune jalutaja imestas, 
mis ometi seal Karulaugu ja Päikeseratta laste-
aia õue peal toimub? Mõlema lasteaia õu oli täis 
jooksvaid lapsi, kellel nii mõnelgi medal kaelas 
rippumas.

Kui need imestajad oleksid lähemalt vaatama tulnud, olek-
sid nad näinud, et lisaks jooksu nautivatele lastele oli õuel 
ka laupäevahommikust rõõmu tundvaid täiskasvanuid. 
Miks ei pidanud nad siis rõõmu tundma – nende lapsed 
läbisid põnevat jooksurada, kus lisaks kiiretele jalgadele 
oli vaja ka käteosavust ja silmatäpsust. Lisaks said põnnid 
hüpata batuudil, turnida ronimisväljakul ning keha kinni-
tada banaanide ja toreda “punase supiga”. Seda viimast 
nauditi kohe suurima isuga! Nii mõnigi ema käis rõõmsa 
üllatusega rääkimas, et selles supis on küll mingi võluvägi 
sees! Kodus ei pidavat laps üldse suppi sööma, aga nüüd 
küsivad teisegi portsu. Kuna ilm oli ilus, siis nautisid pe-
red ammuoodatud päikesesoojust suheldes ja lastega män-
gides.

See tore ettevõtmine sai teoks tänu MLA Viimsi Las-
teaiad hoolekogu esinaisele Siret-Kai Laurile ja tema abi-
kaasa Andrus Laurile, kes kaasasid endale abilisteks MLA 
Viimsi Lasteaiad direktrissi Maie Roosi ning õpetajad Reet 
Variku, Maila Kure, Piia Variku, Katrin Laurandi, Inga 
Raidlo, Kristi Kirbitsa, Silje Preitofi, Lilian Lingi, Marian-
ne Uibo, Merike Saaremägi, Triin Kirchi, Lea Mägi, Anne 
Aatoneni, Marju Miku ja Jana Rebase.

Loomulikult oli abilisi veel! Eks ikka sponsorid, kes 
panid õla alla, et kõik hästi sujuks. Täname sponsoreid: 
Exmo Solutions OÜ, Sportland OÜ, SysPrint OÜ, Apollo, 
Devini vesi, Veljed24, Rannarahva muuseum, Suukool.ee, 
Viimsi vald, Viimsi Teataja ja Haabneeme Kool. Muusika 
eest hoolitses Lauri Pihlak, võluväega “punast suppi” pak-
kus KLP Toit OÜ, batuudirõõmud tagas Batuudijuss OÜ, 
ronimisrõõme toetas Happy Sport – happysport.ee!

Meie toreda jooksuüritusega sai läbi selle õppeaasta 
kolmiküritus. Nüüd on ees veel viimane tähtis sündmus 
– karikate jagamine tublimatele, mis toimub 20. mail kell 
11–13 Haabneeme Kooli spordisaalis, kus vahetusjala-
nõud on kohustuslikud! 

Järgmisel aastal jälle!
Jana Rebane

MLA Viimsi Lasteaiad Astri maja ja Amarülluse maja õppejuht

MyFitness Viimsi jooksu parimad
Distants 21,1 km 
n Mehed: 1. koht Aleksandr Kuleshov (eelmise aasta 11,1 km 
distantsi 3. koht); 2. koht Karol Keskküla (eelmise aasta sama 
distantsi 4. koht); 3. koht Allan-Peeter Jaaska (eelmisel aastal 
toimunud maratonidistantsi võitja).
n Naised: 1. koht Kitty Kubo (eelmise aasta 3. koht); 2. koht 
Heitti Sammalpärg; 3. koht Kadri Sirkas (eelmise aasta 18. koht).
Distants 7,7 km
n Mehed: 1. koht Kaupo Sasmin; 2. koht Bert Tippi (eelmise 
aasta 11,1 km distantsi 2. koht); 3. koht Raivo Pärnpuu (eel-
mise aasta 11,1 km distantsi 6. koht)
n Naised: 1. koht Karina Stepanova; 2. koht Liliana Torn (eel-
mise aasta 11,1 km distantsi 2. koht); 3. koht Mari-Liis Liipa. 

Rõõmsale sportlikule päevale lasteaias lisasid värvi 
õhupallid. Foto Siret-Kai Laur

Viimsi I basseinitriatlon läks korda
10. mai oli Viimsi Kooli 
ümber rohkelt sagimist 
– toimus esimene bassei-
nitriatlon Viimsis. 

Ujumisega alustasid kõige noo-
remad – lapsed ujusid bassei-
nis 100 m vabalt. 

Karulaugu tee oli autoliik-
lusele suletud, mõlemal pool 
teed toimus võistlus. Ratastega 
sõitu alustati vastupäeva 1,7-ki-
lomeetrisel rattaringil, mida lä-
biti kaks korda ja tuldi üle tee 
vahetusalasse ja seejärel joosti 
päripäeva ümber koolimaja. 

200 m ujunud täiskasvanud 
sõitsid rattaga 1,7-kilomeetrist 

ringi 4 korda läbi ja jooksid üm-
ber koolimaja 2 tiiru. 

Üle poolte võistlusel osale-
jatest olid noored. Kõige noo-
rem osaleja oli 2011. aastal 
sündinud Arabella Raie, kes ju-
ba eelmisel aastal läbis oma 
esimese triatloni ema käe kõr-
val, kuid sellel aastal sai täiesti 
iseseisvalt hakkama. 

Kokku oli 84 individuaal-
osalejat, 3 laste ja 3 täiskasva-
nute võistkonda. Diplomi ja me-
dali said 8 erineva vanusegru-
pi tüdrukud, poisid, naised ja 
mehed. 

Hannes Viherpuu
Korraldaja

Teatejooksu avas president 
Kersti Kaljulaid

taastusravi tavapärasest suure-
mas mahus. Teatejooksu toeta-
jate abiga toetatakse laste järje-
pidevat ravi Haapsalu Neuro-
loogilises Rehabilitatsiooni Kes-
kuses (HNRK). Kolmandik ko-
gutud summast läheb teiste lii-
kumisvõimetute laste ravi toe-
tuseks HNRK-s.

Liikumisvõime kaotanud las-
te ravi Haapsalu Neuroloogili-
ses Rehabilitatsioonikeskuses 
saab toetada, helistades aasta-
ringselt avatud heategevusnumb-
ril 900 7777 (kõne hind 7 eurot).

Teatejooksu korraldab spor-
divõistluste korraldamise ja sport-
laste esindamisega tegelev MTÜ 
Tallinnmeeting. Teatejooksu suur-
toetaja on AS Kalev, toetajad 
Kultuurkapital, Tallinna linn, Tar-
tu linn, Rademar ja Eesti Ker-
gejõustikuliit.

Erik Pallase
Teatejooksu eestvedaja

Teatejooksul jooksevad lapsed oma eakaaslaste ravi nimel. Fotod Annika Haas

Enne jooksu tuleb teha korralik soojendus. Start! Stardipüstol on vallavolikogu esimehe Toomas Tõniste käes. 
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Rattasõidul on olulise-
maks kaitseelemendiks 
kiiver, mis päästab sind 
halvimast ning mille 
valimisel tuleb lähtuda 
mitmest aspektist. 

Rattakiivreid võib jagada kah-
te kategooriasse: maantee- ja 
maastikusõidukiivrid. Maantee-
sõidukiivrid on aerodünaami-
lisemad ning neil ei pea ole-
ma palju ventilatsiooniavasid, 
kuna sõidukiirused on suure-
mad ja õhu liikumine parem. 
Maastikusõidukiivritel on olu-
line, et oleks maksimaalselt tuu-
lutusauke (kuni 30), mis soo-
dustaks õhuvahetust väiksema-
te kiiruste juures. Enamusel 
maastikurattakiivritest on ees 
väike nokk, mis kaitseb päike-
se, pori ja tolmu eest. 

Kiivri hind sõltub eelkõige 
kaalust (kergemad alates 250 g) 
ja tuulutusavade arvust. Et ta-
gada tootja poolt garantii, tasuks 
osta rattapoest tunnustatud toot-

28.–29. aprillil toimusid 
Prantsusmaal rühma-
kavade Euroopa meistri-
võistlused rulliluuisuta-
mises, kus Viimsi rull-
uisuklubi Rullest osales 
noorte rühmakava kate-
goorias. 

Kava õnnestus tehniliselt väga 
hästi ning 17 võistkonna seast 
saavutati 12. koht. Rullesti võist-
konda kuulusid Caroline Va-
rak, Kätriin Siling, Pille-Riin 
Puusepp, Veronika Melintsen-
ko, Anne-Grete Aljas, Hanna-
Stiina Kivinurm, Kaia Mia Kal-
da, Kaisa Kasekamp, Kristina 
Jelõkova, Melissa Lisel Aasav, 
Elis Ronk, Emma Katarina Kuld, 
Sandra Kristin Paju ja Mia Mat-
hilda Savila. 

Rulliluuisutamise Euroopa 
meistrivõistlustest Prantsusmaal 

Koostöös Eesti Vähiliidu ja Eesti Haigekassaga 
jätkub rinnavähi sõeluuringu kampaania, mille 
eesmärk on kutsuda sihtrühma naisi sõeluurin-
gule, sest varases staadiumis avastatud rinna-
vähk on ravitav.

2017. aastal saavad nimelise kutse uuringule aastatel  1955, 
1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 sündinud ravikindlus-
tatud naised. Oluline on, et ka ilma kaebuste või sümpto-
miteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases 
staadiumis endast märku ei anna. 

Rinnavähk on kõige sagedamini esinev pahaloomuline 
kasvaja naistel. 2014. aastal diagnoositi vähiregistri and-
metel Eestis 728 uut rinnavähijuhtu naistel ja 4 meestel.

Viimastel aastatel on uute juhtude arv tõusnud umbes 
10% (allikas: TAI tervisestatistika ja terviseuuringute and-
mebaas).

Rinnavähi sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk 
võimalikult varases staadiumis ning vähendada sel viisil 
haigusesse suremust ja tõsta haigete elukvaliteeti. Kui nai-
ne kuulub antud aasta uuringule kutsutavate sihtrühma, 
võib ta ka kutset ootamata uuringule registreeruda. Sõel-
uuringule registreerimisel kontrollitakse sünniaastat ja 
ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulekul tuleb kaasa 
võtta isikut tõendav dokument. Ravikindlustust omavate 
naiste sõeluuringu eest tasub haigekassa. Ravikindlustu-
seta naised saavad osaleda uuringus, tasudes selle eest ise 
vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.

Väga oluline on, et naised hooliksid ka ise oma ter-
visest – külastaksid regulaarselt günekoloogi, perearsti ja 
kontrolliksid ise oma rindu. 

Eesti Vähiliit soovitab naistele salvestada iPhone ja 
Androidi nutitelefonidele ka eestikeelne põhjalike juhen-
ditega enesevaatluse tasuta rakendus. Rakendus on leitav: 
kasvaja.net/rinnavahk/.

Naised, hoolige oma tervisest, käige regulaarselt kont-
rollis!

Eesti Vähiliit

LISAINFO
www.haigekassa.ee/ennetus või telefonil 669 6630
www.cancer.ee

Mouilleron le Captifis võttis 
osa ligi tuhat uisutajat kümnest 
riigist: Eestist, Prantsusmaalt, 
Itaaliast, Hispaaniast, Portuga-

Viimsi Rullesti rullilu-
uisutajad olid EM-il edukad

Rullest kavaga “Raniero Corbelleti”. Foto Rulluisuklubi Rullest arhiiv

list, Andorrast, Iisraelist, Hol-
landist, Saksamaalt ja Taanist.

Rullesti rulluisutajate osa-
lemist Euroopa meistrivõistlus-

tel rulliluuisutamises toetas ka 
Viimsi vald.

Piret Rink
Rulluisuklubi Rullest treener

ja kiiver. NB! Kiiver on tehtud 
materjalist, mis põrutamisel lee-
vendab löögi energiat. Pärast 
kukkumist võivad kiivrisse tek-
kida silmaga nähtamatud mik-
ropraod ning peakaitse tuleks 
koheselt välja vahetada. 

Kiivrit ostes kontrolli

1 Kas kiiver vastab kvalitee-
dinormidele ning on tähis-

tatud sellekohase märgiga CE 
EN 1078 ning kas kiivri küljes 
on helkurriba. 

2 Kas kiiver on paras. Suu-
rem osa kiivreid toodetak-

se kahes suuruses 54–57 ja 58–
61 (pea ümbermõõt sentimeet-
rites). Selleks, et kiiver ei lok-
suks, ei vajuks silmadele ega 
kuklasse, saab reguleerida suu-
rust kiivri tagumises osas ole-
vate rihmade abil. Erinevad toot-
jad kasutavad erinevaid regu-
leerimissüsteeme. 

3 Kas kiiver on peas otse. 
Silmade ja kiivri serva va-

hele peab jääma u 2 sõrme laiu-
ne vahe.

4 Kas lõuaalune rihm kinni-
tub küljelt (mitte otse lõua 

alt). Kinnitusrihm peab olema 
kergesti suletav ning paraja pik-
kusega. 

5 Kas kiiver on peas mugav. 
Kõik liikluses toimuv peab 

Kui sõidad rattaga, siis kanna kiivrit! 
olema kergesti jälgitav. Kui kan-
nad prille, proovi kiivrit koos 
nendega. 

Milline kiiver ei sobi 

1 Kiiver ei tohi olla liiga suur. 
Peas loksuv kiiver võib va-

juda sulle silmadele ja varjata 
vaatevälja. Kukkudes ei kaitse 
liiga suur kiiver sind põrutuste 
eest. 

2 Kiiver ei tohi olla liiga väi-
ke. Kukkudes ei kaitse lii-

ga väike kiiver sind põrutuste 
eest. 

3 Ära kanna kiivrit kuklas – 
nii jätad pea esiosa kaitseta. 

4 Ära kanna kiivri all noka-
mütsi. Mütsi nokk ei lase 

kiivrit otse kanda ja kiiver ei 
ole tihedalt vastu pead. 

5 Kui kannad patsi, jälgi, et 
see ei lükkaks kiivrit liiga 

silmadele. Nii varjad oma vaa-
tevälja ja jätad kukla kaitseta.

Maanteeamet

Kiiver päätab ratturi halvimast. 
Foto Polar

Enneta rinnavähki, 
mine uuringule!

Mammograafia aitab varakult avastada muutusi rinnas. 
Foto Fotolia
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Populaarsust kogub enda tarbeks 
köögiviljade ja marjade kasvatamine. 
Aga mida ja kuidas kasvatada?

Porgand
Porgandiseemned võib mulda külvata juba 
aprilli lõpus või mais. Kuna seeme on väike, 
saavad külvid liiga tihedad ning porgandit 
tuleb lausa kaks korda kasvuperioodi jook-
sul harvendada. Külvid katta õrna 0,5 cm pak-
suse mullakihiga. Seeme idaneb kaua, 3–4 nä- 
dalat.  Kui külvid katta kattelooriga, siis tär-
kavad nad kiiremini. Katteloor aitab porgan-
dit kaitsta ka lehekirbu rünnaku eest. Porgand 
võib loori all kasvada kahjurite vältimiseks 
isegi kuni suve teise pooleni. Esimene har-
vendamine tuleb teha kohe pärast tärkamist 
– taimede vahekauguseks võiks jätta siis 1–2 
cm. Teine harvendamine tuleks teha juuni 
lõpus ning siis võib taimede vahekauguseks 
jätta juba 3–5 cm.

Porgandile sobib liivane ja kergem muld. 
Sõnnikut ja lubiväetist porgand ei taha. Üld-
juhul porgandit kastma ei pea, seda tuleb te-
ha ainult suure põua korral. Esimesi porgan-
deid saab peenralt võtta tavaliselt juba juulis, 
kuid säilituporgandi saaki koristatakse alles 
hilissügisel. Koristamisel tuleb porgandi le-
hed murda, mitte lõigata – see pikendab por-
gandi säilivust. 

Maheaednikud soovitavad porgandit kas-
vatada sibula kõrval, sest porgand ei meeldi 
sibulakärbsele ja sibul ei meeldi porgandi-
kärbsele. Porgandi kõrval võiks kasvada ka 
aeduba.

Punapeet
Punapeet on juurviljadest kõige soojanõud-
likum ja seega tuleks peedi seeme külvata 
alles maikuu keskpaigas. Külvid tuleks teha 
2–3 cm sügavusele ning taimede vaheks jätta 
5–10 cm. Ostetud seemnete puhul on oluline 
teada, et iga tera puhul on tegemist peedi vil-
jaga, mille sees on mitu seemet. Seega tuleb 
peedid hiljem harvendada nii, et taimede va-
hekauguseks jääks ca 10 cm. Peet tahab val-
gust, aga mulla suhtes pole kuigi kapriisne, 
kasvab enam-vähem kõikjal. Ei talu värsket 
sõnnikut ega lagunevat komposti. Kasvata 
peeti herne ja oa, ent mitte kartuli järel, sest 
peedi juurikatele võib tekkida hariliku kärna 
kahjustus, mis kahjustas kartulit. Peet vajab 
suve jooksul muldamist. Saagi koristamis-
aeg on enamasti septembris, sest see osa 
peedist, mis ulatub mullast välja, kardab kül-
ma. Koristamisel peedi juurt ei murta, küll 
aga võib murda lehti.

Kaalikas 
Kaalikas on olnud eestlaste põhitoit, mida on 
kasvatatud meil juba enne kartulit. Külvata 
võib aprillis-mais. Külvid tuleb teha sama-
suguste vahedega nagu peedilgi – 5–10 cm, 
kuid mitte nii sügavale – 1,5…2 cm. Olene-
valt sordist võib hiljem taimi harvendada va-
hekaugusteni 15–20 cm. Kaalikataimi võib 
ka ette kasvatada, siis saab saaki kiiremini. 
Külvid tuleb kohe katta kattelooriga, et väl-
tida maakirpu, kes hävitab taimealgme juba

enne tärkamist. Kaalikas on mulla suhtes nõud-
lik, happeline muld talle ei sobi. Kasvamiseks 
vajab kaalikas niiskust. Kaalika väetamiseks 
kasuta pigem komposti ja väldi sõnnikut.

Kaalikal on kahjuks päris palju haigusi ja 
kahjustajaid. Kaalika kasvu soodustamiseks 
ja putukate peletamiseks võib neid pritsida 
kõrvenõgese- või kompostileotisega.

Kapsas
Kapsa kasvatamine on keeruline. Esmalt peab 
arvestama viljavaheldusega. Samas kohas ei 
tohi olla kasvanud ükski teine ristõieline (kõik 
kapsad, kaalikas, redis, naeris, rõigas jne). 
Kapsas tahab valgust, sobivad liivasemad, aga 
ka savikamad mullad, talub sügisest sõnni-
kuga väetamist.

Taimed tuleb avamaale istutada mais või 
juunis. Taimel peab selleks ajaks olema 5–6 
pärislehte. Taimede vahekaugused on üsna 
suured – 40…70 cm.

Kuna kapsal on äärmiselt palju kahjureid 
ja haigusi, siis tuleb taimed kohe peale istu-
tamist katta looriga või puistata üle puutuha-
ga. Juuni keskpaigast tulevad suure ja väi-
kese kapsaliblika, köögiviljaöölase ja kap-
saöölase röövikud ning tuhktäid. Nende il-
mumisel kasuta kohe taimseid leotisi ja/või 
rohelise seebi lahust, NeemAzali või tõrje-
vahendit Neko. Tõrjet tuleks teha kord näda-
las. Hea oleks istutada kapsataimed aedtilli 
või koriandri lähedusse, sobivad ka saialill 
ja peiulill.

Peakapsad on vahelt haritavad ja tahavad 
üles muldamist, et nad pikali ei kukuks. Va-
rajastele kapsastele piisab ühest muldamis-
korrast, hilisem tahab muldamist kaks kor-
da. Põuasel perioodil peab kapsaid kastma. 
Lillkapsa õisik kipub valguse toimel muu-
tuma kollaseks, selle vältimiseks murra ja 
pööra rohelised lehed talle varjuks.

Sibul
Sibulat kasvatatakse tippsibulast, mis pan-
nakse maha mai alguses või keskpaigas. Jälgi, 
et sibul saaks õiget pidi mulda (kannaosa al-
la) 3–5 cm sügavusele vahekaugusega 5–10 
cm. Sibul tahab toitainete- ja huumusrikast 
mulda. Kasvukoht võiks olla päikeseline ja 
tuultele avatud. Kasvu parandab oluliselt tai-
me- või sõnnikuleotisega kastmine (1–2 x) 
kasvuperioodi esimesel poolel. Sibula puhul 
peaks kindlasti rakendama viljavaheldust. Ro-
hi sibula ümbrust käsitsi ja õrnalt. Sibula õi-
siku vars tuleb ära murda esimesel võimalu-
sel. Kui sa seda ei tee, kasvatab sibul seem-
neid, mitte sibulat.

Mida rohkem on taimel lehti, seda suure-
ma sibula ta kasvatab. Seega võta suvel salati 
tarbeks igalt sibulalt vaid 1–2 rohelist lehte. 
Sibulat hakatakse koristama augusti keskel, 
kuiva ja päikeselise ilmaga. Kuivata sibulaid 
võimaluse korral paar nädalat õues (varjatud 
vihma eest ning kindlasti mitte suures hun-
nikus). Pärast kuivatamist lõika lehed maha, 
alles jäetakse 5 cm pikkune leheosa, et sibu-
lat mitte vigastada.

Mari-Liis Jordan
Aednik

ROHENÄPP

Köögiviljad avamaal

Tippsibulad on mai keskpaigas paras maha 
panna. Foto Vikipeedia

Porgandiseeme idaneb 3–4 nädalat. Foto arhiiv

Pika traditsiooniga Viimsi 
kauni kodu konkurss avab 
järjekordse hooaja juuni-
kuus. 

Kodu on paik, mis seob meid 
emotsionaalselt. Emotsioone te-
kitatavad lähedased, kellega ko-
du jagame, kuid ka maastik, 
mille me oma kodu ümber ku-
jundame. Just seda välist estee-
tikat, millest alati kiirgub ilu 
loojate hinge, me hindamegi. 

Nagu ikka, hindab meie ko-
misjon hoolitsetud maja ümb-
ruse ja kodusoojuse harmoo-
niat. Haljastust, kenasti sobita-
tud viljaaeda, lipumasti ja kõi-
ke, mis teeb ühest majast ja 
krundist hubase ja õdusa viim-
silase kodu. Paiga, mis hoiab 
omasid ja pakub silmailu ka 
möödujatele.

Sel aastal pöörame tähele-
panu ka kastmisvee kogumise 
lahendustele. Viimsi joogivesi 
on puhas allikavesi, kuid see 
küllusesarv ei ole piiritu. Mida 
rohkem meid on, seda enam 
peame üksteisega arvestama – 
kokku hoidma nii otseses kui 

Kodud kauniks!

ka ülekantud tähenduses. Puhas 
joogivesi on hindamatu väär-
tusega – eriti siis, kui seda nap-
pima hakkab. Vihmavesi voo-
lab aga meie peale täiesti tasu-
ta – ole ainult nutikas, et seda 
oma aiale õigel ajal ja õiges 
koguses jagada. Säästev ja jät-
kusuutlik Eesti on sedalaadi elu-
viisi täpne nimi. Viimsilase jaoks 
algab Eesti ta oma Viimsi ko-
dust.

Tähtsa aastapäeva eel on 
ilus kodukant parim kingitus, 

mida igaüks saab oma riigile 
kinkida. “Kaunistagem Eesti ko-
jad” – lippude, lipumastide ja 
hoolitsetud aedadega!

Külavanemad ja üleaedsed, 
jagage meiega, kui märkate eri-
ti kauneid kodusid! Info saat-
ke e-posti aadressile marje@
viimsivv.ee või helistage tele-
fonil 602 8866 hiljemalt 15. juu-
niks.

Ene Lill
Viimsi kauni kodu komisjoni liige

Rannarahva muuseum, 
Krügeri kalamaja ja 
Kalanduse Teabekeskus 
korraldavad 3. juunil 
algusega kell 10 Viimsi 
vabaõhumuuseumis 
Viimsi taluturu kalapäeval 
kalatoidu valmistamise 
võistluse.

Võistlust viib läbi Lauri Tomin-
gas ning žürii koosneb tuntud 
peakokkadest. Peauhinnaks on 
400 euro väärtuses kalastusreis 
ning mitmeid teisi auhindu. 

Sul on oma kalatoidu val-
mistamise salaretsept? Aja sõb-
rad kokku ja tule pane end proo-
vile! 

Registreeri oma võistkond 
e-posti aadressil krugerikalamaja
@gmail.com vōi telefonil 503 
5002.

Võistluse tingimused ja lisa-
info www.rannarahvamuuseum.
ee vōi Krügeri kalamaja Face-
booki lehel.  

Viimsi vabaõhumuuseum

Eelmise aasta konkursil esile tõstetud kodu Lasketiiru põik 6. 
Foto Kristjan Rosin

Rannarahva kalameister 2017

Vaktsineerimiste ja kiibistamiste ajakava
Alates 6. maist vaktsineerib loomaarst Endel 
Pendin Viimsi valla külades kasse ja koeri 
seitsme haiguse vastu, kiibistab ning väljas-
tab lemmikloomapasse. 
n 20. mail 
k 11.00–11.30 Pringi külas Ranna bussipeatu-
ses; k 12.00–13.00 Haabneeme alevikus Me-
remärgi bussipeatuses; k 13.30–15.00 Kelvingi 
külas külakeskuse juures. 
n 21. mail 
k 11.00–11.30 Miiduranna külas Miiduranna tee 
sadamapoolses otsas, sadama väravate esisel 
platsil; k 12.00–13.00 Pringi külas Liivaranna bus-
sipeatuses; k 13.30–14.30 Leppneeme külas las-
teaia juures bussipeatuses. 
n 27. mail
k 11.00–11.30 Rohuneeme külas bussi lõpp-pea-
tuse juures; k 12.00–13.30 Püünsi külas Rohu-

neeme kaupluse juures; k 14.00–14.30 Randve-
re külas Randvere aedlinna bussipeatuses.
n 28. mail
k 11.00–11.30 Metsakasti külas külaplatsil Jäät-
maa teel; k 12.00–12.30 Tammneeme külas Hau-
gi tee bussipeatuses; k 13.00–14.00 Randvere 
külas külakeskuse juures. 
n 2. augustil
Prangli saarel. 
n Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine 
on tasuta; kompleksvaktsiin maksab nii koerale 
kui ka kassile 10 eurot; mikrokiip koos paigal-
damisega 12 eurot; lemmikloomapass siseriik-
lik 2 ja rahvusvaheline 7 eurot. 
n Lisainfo: loomaarst Endel Pendin, tel 5656 
5554.

Endel Pendin
Loomaarst



SISUTURUNDUS

    19VIIMSI TEATAJA   19. mai 2017

Kevade tulekuga puhke-
vad lisaks lilledele õide 
ka inimesed – käiakse 
sagedamini väljas, pöö-
ratakse enam tähelepanu 
oma välimusele ning ka 
naeratusi märkab rohkem.

See on ka aeg, mil soovitakse 
oma stiili värskendada ning tihti 
langeb valik uuele soengule või 
juuksevärvile. Uurisime Viim-
si Keskuse MAKE YOUR ID 
omanikult ning rahvusvaheli-
selt juuksestilistilt Igor Zahha-
rovilt, milliseid suundi ilumaa-
ilmas juuste osas enim esile tõs-
tetakse.

Zahharovi sõnul on hetkel 
moodsaim ilutrend hair contou-
ring, mida jälgivad lauljad, 
modellid, näitlejad, ilublogijad 
ja teised kuulsused. Esmapilgul 

on saladus lihtne: tumedad sal-
gud kindlates kohtades muuda-
vad näo väiksemaks ja peene-
maks, samal ajal heledad too-
nid suurendavad seda visuaal-
selt. Kuid juuksestilisti sõnul 
pole suurepärast tulemust või-
malik kodus saavutada – kee-
rulist protseduuri saavad teha 
ainult esmaklassilise salongi pro-
fessionaalsed juuksurid, kes in-
novatsiooniliste värvide abil kor-
rigeerivad visuaalselt näo kuju.

Ehiskividega juukse-
nõelad, -klambrid ja 
-pandlad
Kuna kevadsuvisel perioodil toi-
mub palju sündmusi, siis üheks 
lihtsaks ja efektseks võimalu-
seks on oma soengut kaunista-
da erinevate juukseaksessuaa-
ridega. Stilisti sõnul on moeka-

te lisandite nimekirja tippu tõus-
nud mitmesugused säravad juuk-
senõelad, -klambrid ja -pandlad, 
mis rõhutavad soengut ja tõsta-
vad kandja halli massi hulgast 
esile. 

Brock Collectioni art nou-
veau stiilis juuksenõelad kau-
nistasid moelaval modellide 
juuksekrunne, Bottega Veneta 
rohelised pärlitega juuksenõe-
lad rõhutasid õnnestunult vaba-
sid hobusesabasid, Bibhu Mo-
hapatra aga demonstreeris kau-
neid liblikaga juuksenõelu. So-
nia Rykieli kallihinnalised klamb-
rid tõusid ideaalselt esile loki-
tud juustel, kuid kõige suure-
joonilisemaks osutus Alexander 
McQueeni moeshow, kus sai 
näha imelisi punk stiilis juuk-
senõelu ja -klambreid lillede, 
tähtede, silmade ja kettidega. 

Diadeemid ja võrud
Soenguvõlur soovitab ka dia-
deeme ning juuksevõrusid – ala-
nud hooajal ei ole neid vaja 
kanda ainult koos õhtukleitide-
ga. Marchesa šikid diadeemid 
meenutavad aristokraatlikku 
klassikat, Moschino pakub re-
belit, Dolce & Gabbana pakub 
muinasjututeemat, aga Tommy 
Hilfiger ja Ashley Williams pa-
kuvad teistsugust lahendust – 
kolmnurksed diadeemid kom-
bineerituna baby-doll kleitide-
ga või sätendavad paelad koos 
jopede, T-särkide jms-ga.

Ka meestel tasub 
soengutrende jälgida
Stilisti sõnul jälgivad ka me-
hed oma välimust hoolega. Ala-
nud hooajal soovitab ta mees-
tele klassikalist või sportlikku 
stiili. Üks klassikalise soengu 
variant on küljelahuga, oimu-

kohalt lühike ja ülalt kohevate 
salkudega. Vastavalt soovile võib 
teha “puritaanliku” või epatee-
riva soengu. Sportlik soeng on 
aktuaalne juba kümmekond aas-
tat. Selline soeng lisab näole 
stiilset brutaalsust. Looki muut-
miseks piisab juuksed püsti aja-
da või teha klassikaline lahk. 

Lühikese lõikuse juures on 
väga šikk “loomuliku sasipea” 
soeng. Siia alla sobivad prakti-
liselt kõik soengud. Hooletult 
sasitud kiharad muudavad ku-
vandi seksuaalsemaks ja sala-
pärasemaks. Vahu või geeliga 
ei maksa liialdada, sest siis näe-
vad juuksed ebameeldivad välja.

Kõige julgematele meeste-
le soovitab juuksestilist origi-
naalset undercut lõikust. Soen-
gut iseloomustavad raseeritud 
kukal ja oimukohad, pealaele 
jäävad pikad juuksed. Salke võib 
vormida stiilse tutikesena na-

gu Elvis Presleyl või siis fik-
seerida kummiga rangeks krun-
niks. Oimude ja kuklaosa lõi-
gatakse reljeefselt.  

Suvine juuksehooldus
Kuna suvel on meie juuksed li-
saks tuultele ka päikese meele-
vallas, tuleb sel perioodil juus-
te hooldamisele eriliselt tähe-
lepanu pöörata. Zahharovi sõ-
nul lähevad juuksed ja pea-
nahk suvel tunduvalt rutem 
mustaks, millele aitavad kaasa 
tänavatolm, higi, soenguvahen-
did jm. Seepärast tuleb sage-
dasele peapesule läheneda tar-
galt. Esmalt tuleb valida sobiv 
šampoon. Vesi ei tohi olla liiga 
kuum, vaid soe, ja parem on 
loputada juukseid jaheda, ise-
gi külma veega. Stilisti sõnul 
sulgeb see juuksesoomused ja 
juuksed jäävad siledaks. Juuk-
seid tuleks pesta siis, kui need 
on mustad, võib-olla isegi iga 
päev või üle päeva. 

Igor Zahharov soovitab ka-
sutada peale pesu ja juuksemas-
ki või juuksepalsamit. Suvel 
tuleks valida niisutav kondit-
sioneer ja toitemask. Kuumal 
ajal on asendamatud ka vee-
kindlad vahendid – spreid, kree-
mid, õlid, seerumid jne. Oluli-
ne on kaitsta juukseid päikese 
eest – kübarad, mütsid, pearä-
tid ja sonid on suvel moes!

Helen Saluveer
Julgematele meestele soovitab juuksestilist Igor Zahharov 
originaalset undercut lõikust. Foto Internet

Moemängud sinu peas

Ehiskividega juuksenõelad, -klambrid ja -pandlad kaunistavad igat soengut. Fotod tootjad (Antonio 
Marras, brock Collection, bibhu Mohapatra)
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VIIMSI KOOL – KÕIGI VÕIMALUSTE KOOL 

Viimsi Kooli visioon on saada mitmekülgset haridust võimaldavaks turvalise keskkonnaga 
õpihimu ja koolirõõmu hoidvaks kooliks, mis ühtse ja toetava kooliperena võimaldab õppijale 
parimat võimetekohast arengut ja haridust. 

Viimsi Kool lähtub kokkulepitud väärtustest milleks on areng, vastutus, turvalisus, hoolivus, 
avatus, koostöö. Lisainfo: www.viimsi.edu.ee.

Viimsi Kooli on oodatud professionaalne ning kooli arendamise fookusega 

DIREKTOR
Sinu peamiseks fookuseks on tänase Viimsi Keskkooli reorganiseerimine tugevaks põhikooliks, 
mida iseloomustavad märksõnad on kvaliteet ja innovatiivsus. Oled ideaalse kandidaadina pühen-
dunud, ambitsioonikas ning kogenud juht, olulised on liidriomadused ning reaalne kogemus ha-
ridusvaldkonna strateegilisest  ja operatiivsest juhtimisest. Oled võimeline end kehtestama ning 
tegema väga head meeskonnatööd,  kaasates tänast tipptegijatest juhtimismeeskonda kooli aren-
dustegevustesse. Oluline on võime süsteemselt mõelda, näha tervikpilti, kaasata partnereid ning 
evid oskust esitada küsimusi, et hankida vastuseid selle osas, mida Sa ei valda. 

Oled oodatud kandideerima kui vastad allpool toodud tingimustele:
- magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
- juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuh-
timise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
- vastutustunne, korrektsus, täpsus;
- teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
- õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada 22. maiks 2017 järgmised dokumendid:
- sooviavaldus, mis kirjeldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks; 
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
- kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
- essee (soovitavalt kuni 3 600 tähemärki koos tühikutega), kus kandidaat kirjeldab võimalikult 
täpselt oma visiooni teemal „Viimsi Kooli kujundamine tugevaks kogukonna põhikooliks“;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimine Fontese Talendipangas: talendipank.fontes.ee või info@fontes.ee.
Lisainformatsioon telefonil 627 7077; Fontese konsultandid: Eva Lelumees ja Kevin Schultz.

MLA Viimsi Lasteaiad hõlmab endas 8 lasteaeda Viimsi vallas. 2017/2018 õppeaastaks pakume 
tööd erinevates Viimsi Lasteaiad majades järgmistel ametikohtadel:
• ÕPETAJA (koormus 1,0)
• ÕPETAJA ASSISTENT (koormus 1,0)
• ÕPETAJA ABI (koormus 1,0)
• MUUSIKAÕPETAJA (koormus 0,5)
• MUUSIKATERAPEUT (koormus 0,2)
• FÜSIOTERAPEUT (koormus 0,2)
Tööle asumise aeg augustis 2017. a
Taotlus, CV ning õpetaja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata: Mirje Trei (MLA Viimsi 
Lasteaiad personalijuht) e-posti aadressil mirje@viimsilasteaiad.ee. Lisainfo telefonil 5622 0121.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse 
kollektiivi:
• lasteaiaõpetajat (1,0 ametikohta)
• õpetaja abi lasteaeda (1,0 ametikohta)
• abiõpetajat kooli (1,0 ametikohta)
Tööle asumine august 2017.
Avaldus ja CV saata hiljemalt 31. maiks aadressile 
Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla, Viimsi vald 
74013 või e-posti aadressile jekaterina@pyynsi.edu.ee.

Põnnipesa lasteaed pakub tööd

ÕPETAJA ASSISTENDILE
Tööle asumise aeg:  1. august 2017
Lisainfo tel: 5665 6665, e-post: pesa@pesa.ee
Koduleht: www.pesa.ee

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

SOTSIAALTÖÖSPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

Teenistusülesanded:
Sotsiaaltööspetsialisti ametikoha põhieesmärk on korraldada Viimsi valla puuetega inimeste hoolekannet.

Nõuded kandidaadile:
• sotsiaaltööalane kõrgharidus;
• töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
• omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega 

valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda reguleeri
vaid õigusakte;

• väga hea eesti keele oskus ning vene- ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks;
• heal tasemel arvuti kasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses;
• riiklike registrite kasutamise oskus;
• sotsiaalvaldkonna mitmekülgne tundmine. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja huvitavat tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 30. mai 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 
märgusõnaga “sotsiaaltööspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Kairi Avastu, tel 5686 8654, Kairi.Avastu@viimsivv.ee, kon-
kursi teemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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Telli Pirita Pesumaja PESU-
TAKSO koju!
Tuleme pesule ise järele ning toome 
puhtana teile tagasi koju.
Telli PESUTAKSO – 639 8570
E–R 8–19, L 10 – 15, P suletud
Regati pst. 1 Tallinn
MAIS kõik padjad, tekid ja madratsi-
katted -15%
VAATA LISA www.piritapesumaja.ee

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.

Reklaami 
Viimsi 

Teatajas
vt@viimsivv.ee

TERRASSIDE  
EHITUS
Kontakt:

info@terrass.eu
Tel 5333 3381,

5151 935

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Olete mures koduaedades kevadtöödega (õuna-
puude lõikus, murutööd jne) – aga aiasõber aitab 
Teid! Tel 5861 0794. 
n Pakun personaaltreeninguid Sinu koduses miljöös 
või Sulle sobivalt ka väljas (park, õueala jms). Huvi 
korral võta julgelt ühendust telefonil 523 3623 või 
saada e-kiri reialheidi@gmail.com.
n Puutööd, puitaiad, võrkaiad, terrassid, puitmajade 
soojustamine, puitfassaadid, lamekatuste ehitus, re-
mont, aedade ja majade värvimine, lammutustööd, 
tänavakivide paigaldus, parandustööd. Tel 5366 4294, 
ehitusm@online.ee.
n Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekspertiis. Kasu-
tusload. Tulipunane OÜ. Tel 620 0542, info@tulipu-
nane.ee, www.tulipunane.ee.
n Hekkide, viljapuude ja muru lõikus. Tel 5663 0024.
n Paigaldame tänava- ja äärekive, ehitame puit- ja 
võrkaedasid, haljastustööd. Tel 5599 8657, e-post 
edumehis@online.ee.
n Niidan muru niiduki, raideri ja trimmeriga. Tel 
554 2791, Toivo.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Lapsehoidja tunnistust omandav hoidja võtab 
hoida teie pisipõnni, kogemused sõimes (ka näda-
lavahetustel ja õhtuti!). Tel 521 1005, Annely.
n Pakun akende pesu Harjumaal. Hinnad soodsad. 
Tel 5630 0112. 
n Pakun rookatuste paigaldamise ja hooldamise 
teenust terve Eesti piirdes ja müün mulda Viimsi 
valla piires. Tel 5900 2643, Rasmus.
n Vajad professionaalset hindamist? Küsi kohali-
kult! Kutseline hindaja Rutt Kaasik, tel 551 2276.
n Pottsepatööd. Korstnate, ahjude, kaminate, pliitide, 
soemüüride  ehitus ja remont. Olemas kutsetunnistus 
ja 12 aastat kogemust. Töödel garantii. Tel 5835 9557, 
e-post info@ahjud.com, www.ahjud.com.
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 ehi-
tusega ja haljastusega. 14-aastane kogemus an-
tud valdkonnas. E-post henno.piirme@gmail.com, 
www.kivivennad.ee, tel 551 9855.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt + transport. 
Tel 5395 3788.
n Puitbrikett 140 €/960 kg, pellet premium 175 €/
960 kg, lepp ja kask kotis, kivisüsi. Laost müük paki 
kaupa: pellet 2,70 €/15 kg, puitbrikett 1,40 €/10kg. 
Tel 5692 4924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
n Küttepuude müük. Hall lepp al 35 €, sanglepp al 
37 €,  kask al 40 €, saar al 42 €, metsakuiv okaspuu 
al 35 €. Mõõdud vastavalt soovile. Kuiv puu. Kask, 
haab 50 cm 45 €/rm. Tel 5697 5216.
n Pottsepatööd. Uute küttekehade ehitus ja vanade 
remont. Korstnaotsade vahetus eramajadel. 9-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnis-
tul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed san-
tehnika tööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. 
Keevitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Sep-
tikute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja pro-
jekti tellimine. Tel 5656 7690, Enno.
n Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaleveoga liiv, muld, killus-
tik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide 
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 10 a, kva-
liteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, www.ormikivi.ee, 
info@ormikivi.ee.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476, e-post mehitus@gmail.com.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vinklid, 
aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, kraa-
nid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, mootorid 
jne. Õuest, garaažist tasuta, korterist 10 €. Külmka-
pid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine. E-post igor@inkteenused.
ee, tel 5348 7318.
n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40/60 l  võr-
gus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja lehtpuu 
saepuru kotis. Tel 501 8594, kaminapuu.ee.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!

n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide pu-
hastus 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 korstna-
pühkija ja pottsepa litsentseeritud teenuseid Viim-
sis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekolle-
te ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com 
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
MÜÜK
n Müüa loomasõnnikut 7 t – 150 €, 15 t – 220 €, 
mulda, liiva, täitepinnast, freesasfalti ja killustikku. 
Tel 5697 1079, e-post taluaed@hot.ee.
n Müüa kahetoaline (50 m2) suure rõduga korter 
Kesk Põik 2. Parkimine kinnisel territooriumil. Pani-
paik esimesel korrusel. Korter on vaba. Otse oma-
nikult. Tel 5342 0475.
n Multš väikepakendis, big-bag kotis 1,8 m3, lah-
tiselt kuni 6 m3, paekivi- ja graniitkillustik, paeki-
visõelmed, freesasfalt, liiv, muld väikekalluriga 
kuni 3 t, kalluriga kuni 15 t. Maakivide müük (300–
500 kg). Minilaaduri teenused teie koduaias. Tel 
5649 1535.
n Müüa puitbrikett 130 €/1000 kg, pellet 175 
€/960 kg, Vana-Narva mnt 9 laost saab osta paki 
kaupa: puitbrikett 1,3 €/10 kg, pellet  2,7 €/15 kg, 
kask 3 €/40 l kott, lepp 2,7 €/40 l kott. www.lei-
librikett.ee, tel 5692 4924.
n Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, hal-
jastusmuld, freesasfalt, graniitkillustik, kruus koha-
leveoga. Hea läbivus- ja manööverdusvõime. Tel 
507 9362.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30–60 cm (hind alates 33 €/rm). Koju-
vedu. Tel 522 7345, e-post marek406@gmail.com.
n Müüa lõhutud lepa (märg) ja kuuse (kuiv) küt-
tepuid. Hind 35 €/rm (minimaalne kohaletoomise 
kogus 2 ruumi). Pakkuda ka võrkkotis pakendatud 
puid. Vedu tasuta! Tel 5373 0082.
n Aia, värava, tõstukse ja automaatika lahendused 
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@koduvä-
rav.ee.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad, ga-
rantii. Tel 502 9075.
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm puisteveod 
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril ku-
ni 6 tonni. Tel 525 2632.
TÖÖ
n MyFitness Viimsi pakub osalise ajaga tööd lapse-
hoidjale mängutoas. Tööaeg on graafiku alusel ja 
paindlik. Kandideerimise tähtaeg 31.05.2017, töö-
leasumine juunikuus. Lisainfo ja CV palume saata 
e-posti aadressile Silja.koiv@myfitness.ee.
n Puhastusfirma Kendra otsib suveks abilist. Erama-
ja heakorratööd: autode pesemine, garaaži korras-
hoid, värvimistööd, fassaadipesu jne. Tööaeg: üks 
päev nädalas. Objekti asukoht: Pringi küla, Viimsi. 
Tel 5553 3149.
OST JA MUU
n Viime minema tasuta vanametalli, ostame ka ära 
suuremad ja väärtuslikumad metallikogused. Boi-
lerite ja külmkappide ning kodutehnika utiliseeri-
mine eritasu eest 10 €/tk. Tel 5845 8588.
n Annan prantsuse keele eratunde. Tel 5344 4808.
n Soovin üürida garaažiboksi või parkimiskoha kin-
nises majaaluses parklas Haabneeme piirkonnas. 
Tel 5559 8322, e-post heinmadis@gmail.com.
n Ostan vana Toyota, sõitmiseks, taastamiseks või 
varuosadeks. Tel 5672 1410.
n Ostan  4-toalise korteri Viimsis. Vahetusvõimalus 3-
toalise korteri vastu Kadriorus. Vajadusel kompen-
satsioon. Sofia, tel 5656 3230, T53a@outlook.com.
n Ostan garaažiboksi Viimsis, hind kuni 5000 €. Tel 
5626 0878, Eero.
n Ostan teie kasutuseta jäänud sõiduauto, võib olla 
ka vene auto ja remonti vajav. Tel 5629 8239.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Tel 5399 6098, Rene.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
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