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Haabneeme rand saab rannahoone >> loe lk 4

Vabariigi aastapäeva 
eel toimus taaslavastuslik 
näidislahing >> loe ja 
vaata pilte lk 11

Tiraaz 9970

Palju õnne, Eesti Vabariik! 

Austatud viimsilased!

Eesti Vabariik sai 99-aastaseks. Sama 
vana on ka Kaitseliit ja võib öelda, et 
rahva omaalgatuslikus korras loodi 
Kaitseliit veel varemgi. 

Käesoleval aastal tähistab Harju 
malev oma 100 aasta juubelit ja selle 
puhul tahan tänada viimsilasi nende 
panuse eest Harju maleva Rävala ma-
levkonna tegemistesse ja selle kaudu 
meie kõigi julgeolekusse. Rävala ma-
levkonna liikmetest on ligi ¼ Viimsi 
valla elanikud, mis on väga märkimis-
väärne.

Järjest enam on hakanud meeste 
kõrval Kaitseliidu tegemistes kaasa 
lööma ka naised ja nad ei jää sugugi 
oma tahtmise ja oskustega meestele 
alla. Praeguseks hetkeks on enam kui 
2500 naist sidunud end Kaitseliiduga 
ja eriti hea meel on selle üle, et Kait-
seliidu tegevuses ei löö kaasa üksnes 
naised ja mehed, vaid ka noormehed 
ja neiud, poisid ja tüdrukud. Eriorga-
nisatsioonides nagu Kodutütred ja Noor-
kotkad osalemine pakub noortele või-
malust leida uusi sõpru ja ennast proo-
vile panna, õppida ja areneda, saada 
uusi oskusi ja teadmisi. Koos oleme 
tugevad!

Ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva 
teile kõigile!

Eero Kinnunen 
Kaitseliidu Harju maleva pealik

Head viimsilased!

Tervitan teid südamest Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul!
Veel sammuke ja Eesti riik on 100-aastane. Mitte kõigile meie sugulasrahvastele pole antud õnne 

omada oma riiki ja kõneleda emakeeles. Oma riik on ennekõike südameasi. Seda riiki teeme me koos 
igapäevast elu elades, ühiselt oma vajaduste rahuldamist korraldades, töökohtadel tööpanust andes. Me 
ei mõtle pea üldse sellele, et 100 aastat tagasi jätsid üle 6000 vapra eesti mehe ja naise, nende hulgas 
koolipoisid, oma elu selle eest, et Eesti oleks vaba. Vabaduse loomulikkust tajub inimene ikka alles läbi 
mittevabaduse. Nii mööduski paarkümmend aastat, killuke sellest vaikivas ajastus, kuni naabrist oku-
pandi eesmärk oli meid rahvana hävitada. Me jäime ellu. Väikerahvale on vabadus alati ime, mis ei ole 
iseenesest mõistetav.

Seepärast on igati kohane pidupäeval tähelepanu pöörata meie argipäevastele saavutustele. Olla 
tänulik oma riigi kõrval ka oma kodukandile. Meil on põhjust olla tänulik Viimsi valla olemasolu eest, 
mille areng ja kasvamine on olnud täis inimeste rasket ja tänuväärset tööd. Visadest ja virkadest kaluri-
külade elanikest kasvas okupatsiooniajalgi jõukas kalurikolhoos. Tööd on armastatud ja au sees peetud 
siin ajast aega. Mõeldes tagasi iseseisvuse taastamise aegadele, on Viimsi vald tänaseks tundmatuseni 
muutunud. 25 aastat tagasi elas Viimsis ligikaudu neli korda vähem inimesi. Täna on meid kokku üle 
19 000. Ja kuigi meie töö viljad on küpsenud aegamisi, võime tulemuste üle, mis tänaseks saavutatud, 
rõõmsad ja uhked olla. Tuulisest kaunist poolsaarest on arenenud kaasaegsete, perekesksete ja endaga 
hästi hakkamasaavate inimeste kodukoht, kus on hea kasvatada lapsi ja elada täisväärtuslikku elu kõi-
gil põlvkondadel. Oleme rajanud Viimsisse viimastel aastatel palju uut ja vajalikku. Lasteaedu, koole, 
sportimisvõimalusi, kaubanduskeskusi, arendanud kultuuri ja kauneid kunste. Palju tööd ootab meid 
veel ees.

Ütleksin uhke viimsilasena enam-vähem nii nagu öeldakse meie vabariigi põhiseaduses: meie ees-
märk on kesta läbi aegade, hoida oma kodukanti, keelt ja kultuuri. Meie, viimsilased, oleme seda teinud, 
oleme oma kodukohta hoolega hoidnud ja arendanud. Vabadus pole kunagi ainult õigused, vaid ka ko-
hustused. Tehes oma tööd ja elades igapäevast elu täidame oma kohust armastuse ja hoolega edasi.

Lõpetuseks – 99 aasta vanune Eesti Vabariik ei ole paratamatus, seda hoidsid meie eelkäijad üle 
põlvede närbumast, pidevalt kastes ja hooldades. Oma meeltes ja südametes sel ajal, kui avalikult ei 
tohtinud. Ainult nii sai kesta vabadus üle raske aja. Ja ma loodan, et ilma selliste aegadeta saab vaba-
dus kasvada üle meie, meie laste ja lastelastelaste aja. Ja ükskord, kui neidki enam pole, siis on ikka 
Eesti riik ja rahvas. Viimsi vald ja viimsilased. 

Soovin teile ja teie lähedastele ilusat vabariigi aastapäeva! Elagu Eesti!
Toomas Tõniste

Viimsi vallavolikogu esimees

Taotlused 
1. klassi
Taotlusi 2017/2018 õppeaastal Viimsi 
valla koolide 1. klassidesse saab esi-
tada 1. märtsist 31. märtsini elektroo-
nilises infosüsteemis Arno (piksel.ee/
arno/viimsi).

Koolikoha saamise eelduseks on lapse elukoht 
Viimsi vallas 2017. aasta 1. veebruari seisuga. 
See, milline kool lapsele määratakse, sõltub 
kooli õppekohtade arvust ning arvestades olu-
liste asjaoludena õpilase elukoha lähedust koo-
lile ja võimalusel sama pere teiste laste õppi-
mist samas koolis või vanemate soove. 

Vanemad, kelle laps ei olnud 1. veebrua-
ri 2017 seisuga rahvastikuregistri andmetel 
Viimsi valla elanik või kel puudub ID-kaardiga 
allkirjastamise võimalus saavad 1.-31. märtsi-
ni esitada avalduse vaid paberil vallavalitsuses 
(Nelgi tee 1, Viimsi).

Kui taotlused laekuvad peale 31.03.2017 
või lapse elukoht Viimsi vallas on hilisem kui 
01.02.2017, siis määratakse lapsele kool, kus 
on vaba õppekoht. 

Küsimuste korral palume pöörduda valla-
valituse haridus- ja kultuuriametisse üldhari-
duse spetsialisti Aet Tampuu poole (e-post aet.
tampu@viimsivv.ee, tel 602 8868).

Haridus- ja kultuuriamet

Lasteaiajärjekorrad
Seoses Viimsi lasteaiajärjekorra ümber-
kolimisega uude infosüsteemi Arno on 
peatatud alates 27. veebruari südaööst 
kuni 1. märtsi kella 23.59-ni lasteaiako-
ha taotluste esitamine. 

Taotlusi ei saa esitada veebilehel viim-
silasteaed.smartlink.ee ega ka MLA Viimsi 
Lasteaedade sekretäri juures. Taotlusi saab 
hakata uuesti esitama alates 2. märtsist 
haridusteenuste haldamise infosüsteemis 
Arno aadressil piksel.ee/arno/viimsi. Täp-
sem info lähiajal. Vabandame võimalike 
ebamugavuste pärast!

Haridus- ja kultuuriamet

Ilusat vabariigi aastapäeva! Foto Liina Rüütel

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse üldkoosolek
12. märtsil kell 12.00 Viimsi Huvikesku-
se saalis (Nelgi tee 1).

Päevakord: MTÜ Viimsi Pensionäride Ühen-
duse 2016.aasta tegevus- ja majandusaru-
anne, revisjonikomisjoni aruanne. 2017. aas-
ta tegevuskava tutvustus. Jooksvad küsimu-
sed. Kontserdi kava.

Enne koosoleku algust on võimalik tasu-
da liikmemaksu.

Ootame aktiivset osavõttu! 
VPÜ juhatus



2       24. veebruar 2017   VIIMSI TEATAJA   

VALLAjuHTImISES

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 6028 840, liina.ryytel@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 6177 717, e-mail: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 10. märtsil.

jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Kommunaalvaldkonnas 
on investeeringute aasta, 
mis toob kaasa palju 
ehitustegevust. Teede 
ehitusse ja rekonstruee-
rimisse on planeeritud 
suurimad investeerin-
gud läbi aegade. Lisaks 
investeeritakse reovee 
ja sademevee käitlemis-
se, tänavavalgustuse 
rekonstrueerimisse ning 
Prangli saare arengusse. 

Teede ehitus ja 
renoveerimine
Esmakordselt investeerib Viim-
si vald tänavu enam kui 4 mil-
jonit eurot teede ehituseks ja 
renoveerimiseks, mis on valla 
kogueelarvest ca 13%.  

Hetkel käivad ettevalmistu-
sed suuremate kommunaalvald-
konna projektide elluviimiseks. 
Kõige mahukam on Heki ja Kesk 
tee rekonstrueerimine Randve-
re teest kuni Rohuneeme teeni, 
mille kogumaksumus on kuni 
1,2 miljonit eurot. Hetkel käi-
vad projekteerimistööd. Suvel 
teostatakse Lubja ja Pärnamäe 
teel teekatte remont maksumu-
sega 450 tuhat eurot ning re-
konstrueeritakse Ravi tee mak-
sumusega 320 tuhat eurot. Ran-
nahooaja alguseks renoveeri-
takse Kesk tee randa viiv lõik, 
orienteeruv maksumus 140 tu-
hat eurot.

Möödunud aastal pooleli jää-
nud projektidest lõpetatakse Koo-
li tee remont, mille maksumus 
on 520 tuhat eurot. 

Lubja külas Uus-Pärtle las-
teaia valmimisel rajatakse laste-
aia ette ühistranspordipeatus ja 
ülekäigurada, taristu on kavan-
damisel ka Haabneemes – tule-
vase riigigümnaasiumi ümbru-
ses. Paralleelselt Haabneeme 
staadioni juurde ehitatava uue 
spordihoonega alustatakse klin-
diäärse Karulaugu tee rekonst-
rueerimisega (maksumusega 
200 tuhat eurot) ja jalgtee ning 
valgustuse rajamisega. Iga-aas-
tastele teede pindamistöödele ku-
lub hinnanguliselt 80 tuhat eurot.

Kergliiklusteede 
võrgustiku arendamine
Enne jaanipäeva peaksid val-
mima Randvere tee ja Lepp-
neeme tee kergliiklusteed mak-
sumusega ligi 1 miljon eurot, 
millest kuni 875 tuhat eurot tu-
leb EAS-ilt. Samuti lõpetatak-
se möödunud aastal alustatud 
Kooli tee ja Muuga tee kerg-
liiklustee. 

Tammepõllu teele projek-
teeritakse tee laiendust, sh kerg-

liiklustee ja kommunikatsioo-
nide rajamist seoses riigigüm-
naasiumi ehitusega, töödeni jõu-
takse 2018. aastal. Väljakut-
seks on kindlasti suusakeskuse 
piirkonna teede projekti koos-
tamine, millega on plaanis ra-
jada Randvere-Lubja ringtee, 
Lubja tee pikendus, parkla spor-
dikeskuse juurde ning Pargi & 
Reisi funktsiooniks, samuti la-
hendada kogu alal liikluskor-
raldus ja kavandada tunnel Rand-
vere tee alt läbi ning lahendada 
kogu piirkonna kergliiklustee-
de võrk (käesoleval aastal tehak-
se töid 850 tuhande euro eest).

Reo- ja sademevee 
käitlemise investee-
ringud 
Kavas on projekteerida ja ehi-
tada Tammepõllu teele riigi-
gümnaasiumi tarbeks sademe-
vee taristu maksumusega ligi-
kaudu 250 tuhat eurot. Heki teel 
on kavas rekonstrueerida sade-
mevee kollektor, mis peaks lõ-
petama Mereranna tee majade 
piirkonna sademeveeproblee-
mid. Pringi ja Haabneeme piiril 
on plaanis ümber ehitada Nurme 
tee truup (maksumus 42 tuhat 
eurot) ja puhastada kiriku tagu-
ne kraav, tööplaanis on ka Mus-
tika tee ja Metsaveere tee ees-
voolu rekonstrueerimine (mak-
sumus 30 tuhat eurot). Koos-
töös keskkonna- ja planeerimis-
ametiga hakatakse valla sademe-
vee väljalaskusid loastama ning 
väljalaskudest veeproovide võt-
miseks korraldatakse hange.

Merre suubuvatele väljalas-
kudele ette on kavas rajada kind-
lustused (projekteerimine ja ehi-
tus maksumusega 30 tuhat eu-
rot), et takistada toruotste pi-
devat ummistumist. Jätkatakse 
jooksvalt torustike survepesu, re-
mondi jm töödega (kulud orien-
teeruvalt 30 tuhat eurot).

Oleme kavandamas ka sade-
meveesüsteemide registri aren-
dustöid maksumusega u 60 tu-
hat eurot, lõplik maksumus sõl-
tub projekti rahastusest.

Tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine 
Tänavune aasta toob kaasa ka 
uue tänavavalgustuse rajamise 

Viimsi Vallavolikogu poolt 14.02.2017 vastu 
võetud otsused:
nr 7 Nõusoleku andmine Euroopa keskkonna- 
ja kliimameetmete programmis LIFE osalemi-
seks ja rahastustaotluse esitamiseks
nr 8 Oiusöödi maaüksuse kinnisasja osa sund-
võõrandamise taotlus
nr 9 Viimsi valla arengukava ja eelarvestratee-
gia läbivaatamise ning muutmise algatamine 
nr 10 Viimsi valla eelarvest Viimsi vallavalitsu-
se teenistujatele, vallavalitsuse hallatavate asu-
tuste töötajatele ning vallavalitsuse liikmetele 
haigushüvitise maksmine
nr 11 Äigrumäe külas, kinnistu Männikusalu de-
tailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule välja-
panekule esitamine
nr 12 Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi tee 30, 
Pihelga ja sellega piirneva reformimata riigi-
maa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avali-
kule väljapanekule esitamine

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2017 otsusega nr 
8 otsustati:
1. Sundvõõrandada Viimsi vallas, Oiusöödi maa-
üksuse (kinnistusregistriosa nr 2360402 katast-
ritunnus 89001:010:8610, pindala 1,04 ha, siht-
otstarve 100% maatulundusmaa) 21 m2 suuru-
ne osa, mis on tähistatud otsuse lisaks oleval 
skeemil kollasega, koos selle oluliste osadega 
Viimsi vallale.
2. Määrata Oiusöödi kinnisasja osa sundvõõ-
randiandjaks Oiusöödi kinnistu omanik Vladi-
mir Matvejev ning sundvõõrandisaajaks Viimsi 
vald.
3. Enne kinnisasja osa omandi üleminekut Viim-
si vallale on sundvõõrandiandjal õigus eemal-
dada sundvõõrandatava kinnisasja osa olulisi 
osi, päraldisi ja vilju vastavalt kinnisasja sund-
võõrandamise seaduse (edaspidi KASVS) § 12 lg 1 
punktile 4.
4. Sundvõõrandamise eesmärk on kergliiklus-
tee ehitamine ning sundvõõrandatava kinnis-
asja eesmärgipärase rakendamise tähtaeg on 
viis aastat Oiusöödi kinnisasja osa omandiõigu-
se Viimsi vallale üleminekust alates.
5. Kinnitada kergliiklustee asukoht Oiusöödi 
kinnisasja osal vastavalt teeprojektile.
6. Taotleda Harju Maakohtu kinnistusosakon-
nalt sundvõõrandamismärke kandmist kinnis-
tusregistriossa nr 2360402 eesmärgiga keelata 
sundvõõrandiandjal kinnisasja võõrandamine 
ja koormamine vastavalt KASVSi § 13 lõikele 1.

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2017 otsusega nr 11
võeti vastu ja esitati avalikule väljapanekule Äig-
rumäe külas, kinnistu Männikusalu detailplanee-
ring, millega tehakse ettepanek Äigrumäe küla, 
Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldpla-
neeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osa-
liseks muutmiseks haljasala maast väikeelamu-
maaks, kinnistu jagamiseks viieks üksuseks, mil-
ledest üks on tee- ja tänavamaa kasutamise siht-
otstarbega krunt (5648 m2), üks üksikelamu-
maa kasutamise sihtotstarbega krunt (7808 m2) 
ja kolm loodusliku maa kasutamise sihtotstar-
bega krunti (kokku 194 299 m2), ühtlasi mää-
ratakse tee- ja tänavamaa kasutamise sihtots-

tarbega krundi ehitusõigus kaasaegsetele nõue-
tele vastava sõidu- ja kergliiklustee ehitami-
seks.

Vastavalt Tallinna notari Robert Kimmeli no-
taribüroos 26.04.2016 sõlmitud võlaõigusliku-
le lepingule kohustuvad kinnistu Männikusalu 
omanikud vallale tasuta võõrandama kinnistu 
jagamisel moodustatava transpordimaa, mille 
otsene valdus antakse üle asjaõiguslepingu sõl-
mimisel.

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2017 otsusega 
nr 12 võeti vastu ja esitati avalikule väljapane-
kule Viimsi vallas, Viimsi alevikus, kinnistute Aiandi 
tee 30, Pihelga ja sellega piirneva reformimata 
riigimaa detailplaneeringule, millega tehakse et-
tepanek maa-ala kruntimiseks ja krundi ehitus-
õiguse määramiseks. Detailplaneeringuga moo-
dustatakse viis ridaelamukrunti (suurustega va-
hemikus 2400 m2 kuni 2845 m2) 4 sektsiooniga 
kahekorruseliste (H = 8,5 meetrit) ridaelamute 
ehitamiseks (suurim lubatud ehitusalune pind-
ala on vahemikus 480 m2 kuni 570 m2) ja üks-
teist kaksikelamukrunti (suurustega vahemikus 
1800 m2 kuni 1895 m2) kahekorruseliste kak-
sikelamute (H = 8,5 meetrit) ehitamiseks (suu-
rim lubatud ehitusalune pindala on 450 m2). 
Kaksikelamukrundile on lubatud lisaks põhihoo-
nele ehitada ka üks abihoone, suurima lubatud 
kõrgusega 5,0 meetrit. Lisaks moodustatakse pla-
neeringualale üks 2266 m2 suurune ärimaa siht-
otstarbega krunt, mille ehitusõigus näeb ette 
olemasoleva ajaloolise hoone säilitamise ja sel-
le rekonstrueerimistingimused ning võimaldab 
lisaks ühe uue eraldiseisva ärihoone ehitamise. 
Ärikrundi suurim lubatud ehitusalune pindala 
on 500 m2, millest ligikaudu 300 m2 on aida-
hoone alune pind, ärihoonete suurim lubatud 
kõrgus on 6,9 meetrit (aidahoone säilitab ole-
masoleva kõrguse), uue ärihoone katusekalde 
0°–10° korral aga 6,0 meetrit. Lisaks moodusta-
takse detailplaneeringuga kolm haljasala maa 
krunti, kaks kergliiklusmaa krunti ning neli tee 
ja tänavamaa krunti.

Vastavalt Tallinna notari Lee Mõttuse büroos 
2.07.2015 sõlmitud lepingule nr 2806 kohustub 
arendaja omal kulul ehitama planeeringukoha-
sed avalikuks kasutamiseks ettenähtud teed, 
sh sõidutee ja kergliiklustee, tänavavalgustuse, 
sadevee kanalisatsiooni ja haljastuse ja andma 
teemaa kinnistud koos nendel asuvate ehitiste 
ja rajatistega tasuta valla omandisse, hiljemalt 
5 aasta jooksul detailplaneeringu kehtestami-
sest arvates.

Viimsi Vallavolikogu poolt 14.02.2017 vastu 
võetud määrused:
nr 3 Viimsi valla sademevee arengukava 2016–
2027 vastuvõtmine

NB! volikogu 14.02.2017 otsuste terviktekstide-
ga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja val-
la veebilehel www.viimsivald.ee/12044, mää-
rustega www.viimsivald.ee/12043 ning täien-
davalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Volikogu kantselei

Viimsi vallavalitsus teavitab Haabneeme ale-
vikus liikluspinnale kohanime määramisest. 
Liikluspind saab alguse Vardi teelt ja lõpeb 
Lille tee 18 kinnistu juures.

Ettepanek on määrata kohanimeks Metsalil-
le tee. 

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid 
saab esitada kuni 25. märtsini 2017 e-posti aad-
ressil estella-marie.koiv@viimsivv.ee või paber-
kandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Estella-marie Kõiv
aadressiandmete spetsialist

Kohanime määramine

– Tammneeme-Randvere va-
heline Randvere tee teelõik ja 
Leppneeme tee. Samuti on ka-
vas paigaldada Heki teele sõi-
dutee äärde LED-valgustus, Ravi 
tee saab uued valgustid ning 
bussipeatuste poolne jalgtee saab 
samuti valgeks. Valgustus raja-
takse Haabneeme randa suun-
duvale Kesk tee lõigule ja osa-
liselt ranna alale. Hilissügisel on 
kavas alustada valgustuse pai-
galdamist Karulaugu teele 
Viimsi Kooli tagusele lõigule. 
Lisaks on kavas pikendada Muu-
ga tee äärset valgustust Laske-
tiiru teeni. 

Maikuus saame otsuse KIK-
ilt Haabneeme aleviku tänava-
valgustuse renoveerimise taot-
lusele.

Investeeringud 
Pranglil ja Leppneeme 
sadamas
Möödunud aastal esitasime väi-
kesaarte programmi Prangliga 
seonduvalt kaks esmatähtsate 
teenuste kättesaadavust ja kva-
liteeti parandavat projekti, mil-
lest üks on Prangli puurkaevu 
rajamine, joogiveepuhastussüs-
teemi parandamine ja amorti-
seerunud reoveepuhasti aseme-
le uue reoveepuhasti rajamine. 
Teine projekt oli seotud kütu-
setankla rajamisega saarele. 

Prangli saarele kütusetank-
la rajamiseks korraldame lähi-
kuudel hanke tankla soetami-
seks ja paigalduseks. Orientee-
ruv maksumus jääb 20–30 tu-
hande euro vahemikku. 

Liigume ka edasi kirikuni 
viiva Lääneotsa tee projektee-
rimisega. 

Kesk-Läänemere program-
mi 30MILES projekti raames 
arendame Kelnase ja Leppnee-
me sadamat, kus üheskoos part-
neritega soovitakse tagada, et 
iga 30 meremiili tagant oleks väi-
kesadam, mis osutab meretu-
ristidele kvaliteetseid sadama-
teenuseid. Projekti tegevustena 
tehakse Kelnase ja Leppneeme 
sadama laienduse uuringud (sh 
topogeodeesia ja ehitusgeoloo-
gia). Leppneeme sadama II etapi 
raames koostatakse lainemurd-
ja ja sadama laienduse kontsept-
sioon. Tellitakse eskiislahendus 
sadamaala kohta ning hoone 
ehitamiseks mahtudega, mis on 
sisend uuringutele ja põhipro-
jektile. Kelnase sadama uus sa-
damahoone on projekteerimis-
faasis. Esialgsete plaanide ko-
haselt valmib see 2018. aastal. 

Oliver Liidemann
abivallavanem

Teedesse investeeri-
takse 4 miljonit eurot

Oliver Liidemann. Foto VT

Volikogus
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minister mailis Reps allkirjastas käskkirja Ra-
pla ja Viimsi riigigümnaasiumi asutamiseks 
ning kuulutas välja konkursi koolijuhtide leid-
miseks.

“Kuigi Rapla ja Viimsi riigigümnaasiumid alus-
tavad õppetegevust alles järgmise aasta 1. sep-
tembril, siis on oluline koolijuhid leida aegsasti, et 
õppeasutuse rajamist nii sisuliselt kui ka vormi-
liselt ette valmistada,“ sõnas minister Mailis Reps.

Ministeerium ootab koolijuhtideks kandidee-
rima eestvedajaid, kes suudavad koos mees-

KOmmuNAALuuDISED

Sõidukid, teed ja sademevesi
Väikesaarte sõidukite
tehnoülevaatusest
Menetluses on seaduse eelnõu, mille koha-
selt ei pea valla väikesaarte sõidukid tulevi-
kus tehnoülevaatust läbima

Kehtiva liiklusseaduse kohaselt peavad 
kõik teeliikluses kasutatavad sõidukid ole-
nemata sellest, kus neid kasutatakse, läbima 
tehnonõuetele vastavuse kontrolli. Püsiasus-
tusega väikesaartel (sh ka Prangli saarel) 
ning Aegnal ja Naissaarel käivad tehnonõue-
tele vastavuse kontrolli läbi viimas Maan-
teeameti spetsialistid. Näiteks 2016. aastal 
vaadati Naissaarel üle 2 veoautot, 5 sõiduau-
tot ja 1 traktor, Prangli saarel 12 sõiduautot, 
1 veoauto ja 1 mootorratas. Püsiasustusega 
väikesaartel, Aegnal ja Naissaarel tehno-
nõuetele vastavuse kontrolli läbinud mootor-
sõidukit ja selle haagist võib kasutada ainult 
väikesaarel. Samas paljud leiavad, et üksnes 
saarel kasutatavaid sõidukeid, kus sõiduki 
kasutusintensiivsus ning liiklustihedus on vä-
ga madal, ei ole otstarbekas kulukat kontrol-
li läbi viia.

Majandus- ja kommunikatsiooniminis-
teerium on algatanud liiklusseaduse ja riigi-
lõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mil-
le kohaselt ei pea väikesaarte elanikud, kui 
nad kasutavad sõidukit vaid saarel liikumi-
seks, enam autoga tehnoülevaatusel käima. 
Seaduseelnõu puudutab Viimsi valla Prangli 
ja Naissaare elanikke ja nende sõidukeid.

Koolibuss jätkab ka 2017. aastal
Viimsi vald ja Tallinna linn sõlmisid jaanua-
ris kokkuleppe, et Viimsi ja Tallinna kesklin-
na vahelise koolibussi projektiga jätkatakse 
vähemalt 2017. aasta lõpuni.

Koolibussid sõidavad igal koolipäeva hom-
mikul kahest Viimsi suunast. Viimsi Kesku-
sest väljub buss kell 7.08 marsruudil Ravi 
tee – Randvere tee – Merivälja tee – Pirita 
tee – Narva mnt – Pronksi tn – Gonsiori tn 
– Estonia pst – Kaarli pst – Toompuiestee. 

Tammneemest väljub koolibuss kell 6.55 
kulgemisteega Tammneeme tee – Randvere 
tee – Merivälja tee – Pirita tee – Narva mnt 
– Pronksi tn – Gonsiori tn – Estonia pst – 
Kaarli pst – Toompuiestee.

Koolibussid on mõeldud alg- ja põhikoo-
li- ning gümnaasiumiõpilastele. Koolibussi 
kasutamine on õpilastele tasuta. Koolibussi 

sisenemisel peab õpilane näitama juhile oma 
õpilaspiletit.

Vaata koolibusside sõidugraafikuid vee-
bist www.tallinn.ee/koolibuss.

Viimsi valla sademevee 
arengukava
Viimsi vallavolikogu võttis 14. veebruaril 
vastu Viimsi valla sademevee arengukava 
2016–2027. 

Sademevee arengukava on Viimsi valla 
sademevee valdkonna arengudokumendiks, 
andes meetmed valdkonna jätkusuutlikuks 
arenguks. Arengukava rakendumisega pa-
raneb valla keskkonnaseisund, sellega taga-
takse toimiv sademeveetaristu, mis seeläbi 
parendab maaparandust ja ehitiste-rajatiste 
seisundit, samuti haljakute, taimestiku sei-
sundit. Sademevee arengukavaga on võima-
lik tutvuda valla kodulehel rubriigis “Aren-
gukavad”. Sademevee arengukava tegevuste 
elluviimiseks kavandatakse raha taotlemist 
Euroopa Liidu kliima programmist LIFE.

Teede projekteerimised ja 
hanked
Vallavalitsus kinnitas Heki tee projekteerimis-
tööde teostamisel edukaks pakkujaks Teede-
projekt OÜ pakkumuse maksumusega 41 700 
eurot, kellega sõlmiti ka vastavasisuline töö-
leping. Projekteerimistööd on kavas valmis 
saada 10 nädala jooksul. Heki tee rekonst-
rueerimisprojekti ekspertiisi (Taalri Vara-
haldus AS) maksumus on 2074 eurot. Peale 
projekteerimistöid on kavas maikuus välja 
kuulutada Heki tee rekonstrueerimise riigi-
hange.

Viimsi vallavalitsus avas Tammepõllu ta-
ristu projekteerimise riigihanke, millele lae-
kus viis pakkumust maksumustega vahemi-
kus 30 960 eurot kuni 102 000 eurot. Samuti 
avati Lubja-Randvere ringristmiku, tunneli ja 
parkla ning piirkonna liikluskorralduse pro-
jekteerimise hange, millele laekus kokku kuus 
pakkumust, hinnad jäid vahemikku 45 552 
kuni 107 880 eurot. Vallavalitsus asus pakku-
misi hindama ja kvalifitseerima, et selgitada 
edukad pakkujad kummaski hankemenetluses.
Kummagi hanke projekteerimistööde täht-
aeg jääb kevadesse, mil on kavas läbi viia 
ehitustööde riigihanked. Tööd tehakse etap-
pide kaupa.

Allkirjastati kergliiklusteede ehitusleping
Esmaspäeval, 20. veebruaril allkirjastasid vallavanem Rein Loik ja OÜ RTS Infraehitus ju-
hatuse liige Rein-Erik Kaar Leppneeme ja Randvere tee kergliiklusteede ning tänavavalgus-
tuse ehitustööde lepingu. Tegemist on seni suurima kergliiklusteede ehitustööga Viimsi valla 
ajaloos – tööde maksumus on ligi 1 000 000 eurot, sellest kuni 875 000 eurot tuleb EAS-ilt.

Kommunaalamet

konnaga luua koolile ambitsioonika visiooni ja 
selle ellu viia. 

Mõlema koolihoone rajamine on arhitektuu-
rikonkursi järgses ja projekteerimiseelses etapis. 
Viimsi Gümnaasiumi koolimaja arhitektuurilise 
lahenduse autoriteks on arhitektuuri- ja inse-
neribüroo Novarc Group AS ja KAMP Arhitektid 
OÜ. Rapla Gümnaasiumi hoone ideelahendus 
on Salto Arhitektuuribüroo OÜ arhitektidelt.

Täpsem kandideerimisinfo lk 16. 
Haridus- ja teadusministeerium

Viimsi riigigümnaasiumile otsitakse juhti

Igal aastal tunnustab ra-
handusministeerium Eesti 
parimaid regionaalarengu 
algatusi, millel on oluline 
mõju piirkonna arengule. 

Ka sel aastal kutsub ministee-
rium üles esitama kandidaate 
parimate regionaalarengut toe-
tavate algatuste konkursile “Re-
gionaalmaasikas“.

“Selleks, et Eesti püsiks kon-
kurentsivõimeline ning inimes-
tel oleks hea elada ka väljas-
pool Tallinna, peame olema tu-
gevad ja tublid igas piirkon-
nas. Seetõttu soovime tunnus-
tada neid ettevõtmisi, mis on 
piirkondades eriti hästi silma jää-
nud, ning tutvustada neid ees-
kujuna ka avalikkusele,” ütles 
riigihalduse minister Mihhail 
Korb. “Eestis on palju inimesi 

ja organisatsioone, kes oma piir-
konna eripärale tuginedes pa-
nustavad kohaliku elu arengus-
se ning seetõttu ootan konkur-
sile rohkelt kandidaate, kellest 
parimad saavad tunnustatud.” 

Sobiv kandidaat on 2016. 
aastal ellu kutsunud või korda 
saatnud väljapaistva regionaal-
arengu algatuse või teo. Kon-
kursile saavad kandidaate esi-
tada kõik organisatsioonid ja 
inimesed – riigiasutused, koha-
liku omavalitsuse asutused ning 
ka teised organisatsioonid ja ük-
sikisikud. Kandidaadiks saab sa-
muti esitada nii riigi ja kohali-
ku omavalitsuse asutusi kui ka 
füüsilisi ning juriidilisi isikud.

Auhind võidakse anda:
- väljapaistva tegevuse eest 

regionaalvaldkonnas, mille tu-
lemusena on edenenud piirkon-

na majandus (on loodud töö-
kohti või pakutud piirkonna-
spetsiifilisi tooteid või teenu-
seid);

- väljapaistva tegevuse eest re-
gionaalvaldkonnas, mis on muul 
moel oluliselt aidanud kaasa piir-
konna arengule või piirkonna 
eripära säilimisele ja tutvusta-
misele;

- väljapaistva tegevuse eest, 
millel on olnud oluline mõju re-
gionaalarengu tähtsustamisele 
ühiskonnas.

Konkursile laekunud ettepa-
nekuid hindab rahandusminis-
teeriumi moodustatud komis-
jon, kes esitab tunnustusettepa-
nekud riigihalduse ministrile. 
Kandidaate saab esitada e-posti 
aadressil press@fin.ee kuni 3. 
märtsini.

Rahandusministeerium

“Regionaalmaasikas” 
ootab noppimist
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Valminud on Haabneeme 
rannahoone projekt, 
mille tellijaks on Ranna-
hoone OÜ ja autoriks 
Indrek Kallas Arhitek-
tuuribüroo Korrus OÜ-st. 

Uurime arendaja esindajalt Mar-
ko Niimeistrilt, missugune hoo-
ne tuleb ja kui kaugel tööga ol-
lakse.       

Kuidas tekkis idee ranna-
hoone rajamiseks?

Idee ehitada rannahoone tek-
kis siis, kui kaua aega seisnud, 
võssa kasvanud ja hooldamata 
kinnistud 2016. aasta kevadel 
avalikult müüki pandi ning Mar-
tin Kolu vastavat kuulutust ko-
jusõidul tee ääres märkas. Kuna 
oleme ise sama tänava elani-
kud ning külastame randa nii 
talvel kui ka suvel võimalikult 
tihti, mõtlesime, et seal võiks 
olla praeguse putkamajanduse 
asemel üks korralik kaasaegne 
hoone, kus oleks endal ja kõi-
kidel Viimsi tänastel ning ka 
tulevastel elanikel mõnus kogu 
perega aastaringselt aega veeta. 

Peale mõningast arutelu 
mõistsime, et kui keegi sinna 
midagi üldse kunagi teeb, siis 
ainult kohalik rahvas külaelu 
paremaks muutmise eesmärgil, 
kuna eelmine omanik seal vii-
mased 10 aastat ärilist perspek-
tiivi ei näinud. Peale pikki aru-
telusid ja arvutusi otsustasime 
koos Martiniga asjaga edasi 
minna ning soetasime kinnistud. 
Seejärel istusime tundide kau-
pa rannas, joonistasime läbi eri-
nevaid variante, konsulteerisi-
me vallavalitsusega, et leida pa-
rim võimalik lahendus, mis täi-
daks detailplaneeringu järgset 
eesmärki.

Nüüdseks on hoone projekt 
valmis ja mahtudelt järgnev: 

Viimsi vallavalitsusel on 
kavas jätkata töid Haab-
neeme rannas ja selle 
lähialal ka käesoleval 
aastal.

Kesk tee rekonst-
rueerimine
Eelmisel suvel sai rekonstruee-
ritud Lepa teel asuv rannaparkla, 
käesoleval aastal on plaanis 
jätkata randa viiva Kesk tee re-
konstrueerimistöödega, alates 
Lepa tee ristmikust kuni ran-
nani. Rajatakse vajalikud kom-
munikatsioonid, sademevee-
kraav torutatakse, sõidutee saab 
uue asfaltkatte, laiendatakse 
Kesk tee lõpus asuvat parklat, 
juurde tuleb kolm kohta. Li-
saks paigaldatakse tee ja ranna-
ala äärtesse valgustid. Suurim 
muudatus puudutab jalakäijaid 
– Kesk tee kõrvale sanglepiku 
parki rajatakse randa suundu-
jatele 3 m laiune jalgtee, mis 
lõpus (peale parkla ja ranna-
hoone mahasõite) muutub ko-
gu sõidutee laiuses jalakäijate 
alaks. Praegu tee lõpus asuv väi-

hoone kõrgus maapinnast on 
11,0 m. Hoone suletud neto-
pind on 423 m2. Hoonel on kolm 
terrassi: esimesel korrusel on 
terrassiala 299,5 m2, teisel kor-
rusel on terrassiala  20 m² ja ka-
tuseterrass 130 m2. 

Missugune tuleb ranna-
hoone ümbrus?

Haabneeme sanglepikus, mis 
asub kerkiva rannahoone taga, 
oleme teinud hooldusraiet, ee-
maldanud võsa ja haiged puud. 
Meie soov on teha sanglepi-

kust ilus valgustatud parkmets, 
kus jalutada ning pingil istudes 
jalgu puhata. Samuti sooviksi-
me laiendada ja kaasajastada 
laste mänguväljakut. Tegeleme 
jõudumööda parkmetsa projek-
tiga, kuid see nõuab suuri in-
vesteeringuid ning jääb edas-
pidiseks. Kõik, kes soovivad ol-
la abiks kauni parkmetsa raja-
misel või toetada laste mängu-
väljakute uuendamist, võivad 
julgelt ühendust võtta.

Missugune maja tuleb?
Ehitis ei domineeri oma ma-

huga ümbritseva üle ning so-
bitub keskkonda. Kahekordne  
kompaktne rannaala peahoone 
ei välista selle vahetusse lähe-
dusse väiksemate hoonemah-
tude (vetelpäästehoone, avali-
kuks kasutamiseks mõeldud tua-
letid- ja duširuumid jms) lisan-

dumist. Hoone idaküljele on pro-
jekteeritud suurem klaaspind, 
kust avaneb vaade parkmetsale. 
Lõuna ja lääne poole on pro-
jekteeritud klaasfassaadid ja 
terrassid, kust avaneb vaade me-
rele ja loojuvale päikesele. 

Ehitise projekteerimisel on 
lähtutud tänapäevastest normi-
dest ning suurt tähelepanu on 
pööratud kasutatavatele mater-
jalidele ja energiatõhususele. 
Kuna kinnistu paikneb vahe-
tult mere ääres, siis on ilmas-
tikuolud keerulised. Kasutatud 
on keskkonda sobivaid viimist-
lus- ja soojustusmaterjale, fas-
saadidel kasutatakse heledaid 
toone ning lääneküljele klaas-
pindade kohale projekteeritud 
väljaulatuvad terrassid ja vari-
katused leevendavad siseruu-
mide jahutamise vajadust.

Projekteerimisel tegime tihe-
dat koostööd Viimsi vallavalit-
susega ning arvestasime nende 
ettepanekute ja randa suundu-
va Kesk tee sõidu- ja kergliik-
lusteega, mille pikenduseks on 
promenaad ja juba olemasolev 
muul. 

Mida hoone külastajatele 
pakub?

Hoone esimene korrus on 
projekteeritud aastaringseks toit-
lustamiseks ning samuti ranna-
rahva teenindamiseks suvisel 
ajal. Restorani saali mahub u 50 
inimest. Esimese korruse ter-
rassile u 100 inimest ja katuse-
terrassile u 50 inimest. Hoone 
esimesel korrusel paiknevad teh-
noruumid, restorani köök, baar 
ja teenindussaal, tualett ning 
lao- ja abiruumid. 

Teisele korrusele mahub ava-

tud saali korral 60–70 inimest. 
Hoone teisel korrusel asub tee-
ninduspind ja avatud planee-
ringuga saal, kust pääseb üle-
mistele terrassidele ning mis 
on esialgselt plaanitud rentimi-
seks üritusteks ja konverentsi-
deks, kuid võimalik kasutada 
ka muuks otstarbeks nt treening-
saal, restoran, minispaa vms.

Meie soov on, et väliterras-
sidel pakutaks kiirelt ning mu-
gavalt kehakinnitust, jäätist jms, 
ilma et peaks selleks restorani 
sisse minema ja pikalt järje-
korras ootama. 

Kes hakkavad toitlustus-
teenust pakkuma?

Otsime rentnikke kogu ma-
jale (sh restoranile) ning huvi-
tavaid ideid, mida ülejäänud ma-
jaosaga teha, et kogu hoone 
oleks valla elanikele aastaring-
selt kasutada ja pangalaenu ka 
makstud saaks. Kutsun aktiiv-
seid ja ettevõtlike valla inimesi 
üles ühendust võtma, kui neil 
kellelgi on soovi hoonesse mi-
dagi huvitavat teha, millest oleks 
rõõmu meie valla elanikele. 
Sooviksime mõistliku hinnata-
semega kogupere restorani, kus 
oleks mõnus võtta väikene kohv 
talvisel jalutuskäigul ning süüa 
õhtusööki või lõunat kas või 
iga päev. Kuna rannas on palju 
jalutajaid, siis kindlasti peaks 
olema võimalus mugavalt joo-
gipoolist ja näksimist käigu-
pealt kaasa võtta.

Ehitamisega sooviksime alus-
tada esimesel võimalusel, kui 
sobiv ehitaja leitud ja ilm lubab. 
Esimeses etapis valmib vunda-
ment ning seejärel püstitatakse 
kandekonstruktsioonid. Meie ees-
märk on korraldada ehitustööd 
ja ajakava selliselt, et me ei se-
gaks rannamõnusid nautima tul-
nud inimesi.

 Viimsi Teataja

Haabneeme randa kerkib rannahoone

Hoone idaküljele on projekteeritud suurem klaaspind, kust avaneb vaade parkmetsale. Lõuna ja lääne poole on projekteeritud 
klaasfassaadid ja terrassid, kust avaneb vaade merele ja loojuvale päikesele. Eskiis Arhitektuuribüroo Korrus OÜ

Vallavalitsus jätkab Haabneeme rannaalal arendustöödega

kene müügikiosk teisaldatakse 
ning rajatava Haabneeme ran-
nahoone ja Kesk tee 20 asuva 
rannarestoran Puri vaheline ala 
kaetakse kivisillutisega ning sin-
na paigaldatakse ka pingid ja 
lillevaasid. 

uueneb inventar ja 
teenused
Seoses Haabneeme rannahoone 
valmimisega on kavas uuenda-
da ranna mänguväljakut – üm-
ber paigutada ranna mänguväl-
jaku elemente ning neid samal 

ajal remontida ja osaliselt välja 
vahetada. Samuti paigaldame 
rannaalale prügikaste juurde. 

Töö käib ka ranna riietus-
kabiinidele tunnusgraafika väl-
jatöötamisega – eesmärgiga ku-
jundada rannale visuaalne iden-

Kesk tee randa viiva lõigu rekonstrueerimisprojekt. 

titeet, mis ühest küljest haakub 
valla omaga, aga teisalt kajas-
tab just rannale ja merele oma-
seid lustakaid sõnumeid ning 
Haabneeme randa. Lisaks saa-
vad kõik randa suunduvad tee-
otsad viidad ja teavitustahvlid 
rannas käitumise üldreeglite 
kohta.

2016. aastal lõppes 3-aasta-
ne rannavalve teenuse leping.
Kommunaalamet on koostamas 
uut rannavalve teenuse lähte-
ülesannet, et läbi viia uus ran-
navalve teenuse hange perioo-
diks 2017–2020. Soovime edas-
tada ranna veetemperatuuri ja 
ilma infot, pikendada suve kes-
kel rannavalve teenuse osuta-
mise aega ning uuendada ran-
navalve teenuseid. Hange on 
kavas välja kuulutada I kvar-
talis.

Tulevikuplaanid
Käesoleval aastal on plaanis 
koostada projekt Kesk tee pi-
kenduse laudtee rajamiseks (ole-
masoleva kitsa laudtee aseme-
le 7 m laiune laudtee, millel on 

ka valgustus) kuni vana muuli-
ni ning muuli renoveerimiseks 
kauniks jalakäijate vaateplat-
vorm-muuliks, millel asuvad 
piirded ja kuhu on paigaldatud 
pingid, kus saab nautida päike-
seloojanguid. Projekt koos eel-
arvestusega valmib sügiseks. 
Perspektiivis on laudtee ja muul 
renoveerida.

Samuti on lähiaastatel ka-
vas rajada ranna teenindushoo-
ne, kus asuksid ranna tualetid, 
vajadusel dušid, riietusruumid, 
saun (talisuplejatele), ranna-
valve ruumid (olemasolev torn 
on amortiseerunud) jm vajali-
kud teenused, mida rannas soo-
vitakse tarbida. Igasugused ette-
panekud vallavalitsusele ranna 
teenuste osas on teretulnud. 
Hoone on kavas rajada praegu-
se Kesk tee 20 hoone asemele, 
nõnda et üheskoos moodus-
taksid rannahoone ja teenin-
dushoone ühtse ja tervikliku 
kompleksi.

Alar mik
Kommunaalameti juhataja

Üüripindade ja hindade 
osas saab täiendavat infot 
Rannahoone OÜ kontakt-
telefonilt 529 1584 või saa-
tes e-kirja rannahoone.oy
@eesti.ee.
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Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Lage-
di põik 6 kinnistu osas Viimsi vallas, Pärnamäe külas, Lageda 
põik 4 kehtestatud detailplaneeringu alal Lagedi põik 6 kin-
nistu osas kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Lagedi põik 6 
krundile, Pärnamäe külas, Viimsi vallas üksikelamu püstitamiseks 
projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolul. Vas-
tavalt taotlusele ja selle juurde lisatud asendiskeemile soovib oma-
nik suurendada detailplaneeringus ette nähtud hoonestusala 10%.

Lagedi põik 6 kinnistu asub alal, kuhu Viimsi Vallavalitsuse 21.06.
2007 korraldusega nr 432 on kehtestatud Lageda põik 4 detailpla-
neering. Detailplaneeringuga on määratud hoonestusala kaugu-
seks kinnistu idapoolsest piirist 10 m. Projekteerimistingimuste taot-
leja soovib suurendada hoonestusala nii, et kauguseks idapoolsest 
piirist oleks 7,5 m. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus 
täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise rajatise 
detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhulgas 
hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, 
kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendu-
sest. Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine detailpla-
neeringuga määratud hoonestusala laiendamine ei ole vastuolus 
õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehti-
vat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. 

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmi-
se avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Karu-
laugu tee 13 kinnistu osas Viimsi vallas, Haabneeme alevikus, 
Karulaugu tee 13 ja osaliselt Karulaugu tee 15 detailplanee-
ringu alal kehtestatud detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Karulaugu tee 13 
krundile, Haabneeme alevikus, Viimsi vallas spordihoone püstita-
miseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemas-
olul. Esitatud taotlus vaadati läbi 15.02.2017 Viimsi vallavalitsu-

Detailplaneeringud
6. märtsil algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja I 
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pärnamäe küla
kinnistute Lauka tee 10, 12, 14, Turba tee 7, 9, 11, 13, 15  ja 
Turba tee detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav 
avalik arutelu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kruntide piiride 
ja jaotuse muutmine, ehitusõiguse määramine kaksikelamute 
ehitamiseks, hoonete tehnovõrkudega varustamise põhimõ-
tete lahendamine ja haljastuspõhimõtete kujundamine.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.
06.03–04.04.2017 tööpäevadel kell 8.30–17.00, reedeti 
kella 12.00-ni (paus kell 12.00–14.00) on Viimsi vallama-
jas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Äigrumäe küla kin-
nistu männikusalu detailplaneering (Viimsi Vallavolikogu 
14.02.2017 otsus nr 11).

Planeeritav kinnistu on 20,78 ha suurune eramaa, mis paik-
neb nii Äigrumäe küla kui ka Muuga küla territooriumidel. Pla-
neeritav ala piirneb kinnistutega Käära, Aadu, Roosimäe, Oiu-
söödi, Ees-Oiusöödi, Kadaka, Reinu, Vesiniidu 2, Muuga tee 
27, Muuga tee, Muuga tee 25, Muuga tee 23, Muugat ee 21, 
Allikmäe tee ja lõunast reformimata riigimaaga (riigi reserv-
maa piiriettepanekutega AT0702090068 ja AT0702090066). 
Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on territoo-
riumi kruntideks jaotamine ning tee- ja tänavamaa kasuta-
mise sihtotstarbega krundi ehitusõiguse määramine sõidu- ja 
kergliiklustee ehitamiseks ning krundi tehnovõrkudega varus-
tamiseks. Detailplaneeringuga kavandatav tee on osa põhili-
sest juurepääsuteest Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt 
Metsakasti küla üldplaneeringu kohastele elamualadele, mil-
lele seni pole olnud võimalik juurdepääsu tagada.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 08-16) 
tehakse ettepanek Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt 
Metsakasti küla üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtots-
tarbe osaliseks muutmiseks haljasala maast väikeelamumaaks, 
kinnistu jagamiseks viieks üksuseks, milledest üks on tee- ja 
tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt (5648 m2), üks ük-
sikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt (7808 m2) ja 
kolm loodusliku maa kasutamise sihtotstarbega krunti (kokku 
194 299 m2), ühtlasi määratakse tee- ja tänavamaa kasutami-
se sihtotstarbega krundi ehitusõigus kaasaegsetele nõuetele 
vastava sõidu- ja kergliiklustee ehitamiseks.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvu-
da ka valla veebilehel www.viimsivald.ee. 
VIImSI VALLAVALITSuS ON VASTu VõTNuD ALLjÄRgNEVAD KOR-
RALDuSED:
1. 24.01.2017 korraldus nr 51 “Naissaarel Väikeheinamaa/
Lillängin külas, kinnistu Liiva detailplaneeringu algatami-
ne ja lähteseisukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 10,4 ha ja see asub 
Naissaare läänerannikul, Väikeheinamaa/Lillängini külas. Pla-
neeritav ala hõlmab maatulundusmaa (M) sihtotstarbega Lii-
va kinnistut, mis piirneb läänest ja lõunast merega, põhjast 
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Liivaranna ja idast 
kinnistuga Sumbergi. Planeeritav maa-ala on hoonestamata, 
osaliselt võsastunud ning kõrghaljastatud, mille vahele jäävad 
üksikud liigniiskemad alad. Planeeringuala kagunurgas on aja-
looline lautrikoht.

Detailplaneeringu koostamise ülesanne on planeeritavale 
maa-alale krundi hoonestusala määramine; krundi ehitusõi-
guse määramine; servituutide seadmise ja olemasoleva või ka-
vandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vaja-
duse märkimine.
2. 20.01.2017 korraldus nr 20 “Randvere küla, kinnistu 
Veeringu tee 1 detailplaneeringu algatamine ja lähtesei-
sukohtade kinnitamine“.
Planeeritava ala suurus on 2417 m² ning see asub valla kagu-
osas, Randvere külas, Muuga tee ääres. Planeeritav ala hõlmab 
Mündi tee 1 // Veeringu tee 1 kinnistut (89008:003:0016) ning 
paikneb endises aiandus- ja suvilapiirkonnas, kus valdavaks 
maakasutuseks on elamumaa. Kinnistul on olemas üks põhi-
hoone (suvila) ja üks abihoone. Kinnistu piirneb Muuga tee, 
Veeringu tee ja Mündi teega ning läänest elamumaa sihtots-
tarbega Veeringu tee 3 kinnistuga. Planeeritav ala jääb valda-
vas osas Muuga tee kaitsevööndisse. Juurdepääs planeerita-
vale kinnistule on olemas Veeringu teelt. Planeeringuala on 
osaliselt kõrghaljastatud. Kinnistu idapiiril paikneb kaitsehal-
jastus (kuusehekk).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jaga-
mine kaheks üksikelamu maa (EP) kasutamise sihtotstarbega 
krundiks ja kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikela-
mu ja kuni kahe abihoone rajamiseks. Krundi asukohast läh-
tuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud 
ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga so-
bitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise tervikla-
henduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja 
-rajatiste asukohad, liikluskorralduse ning haljastuse ja hea-
korrastuse põhimõtted.

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas või 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Keskkonna- ja planeerimisamet

se planeerimiskomisjoni koosolekul, kus otsustati väljastada pro-
jekteerimistingimused Karulaugu tee 13 kinnistu asub alal, kuhu 
Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 korraldusega nr 2101 on kehtes-
tatud Karulaugu tee 13 ja osaliselt Karulaugu tee 15 detailplanee-
ring. Detailplaneeringuga on määratud eraldi hoonestusalad spor-
dihoonele, varikatusele ja tribüünidele. Vastavalt taotlusele ja 
selle juurde lisatud asendiskeemile soovib taotleja spordihoone-
le ette nähtud hoonestusala suurendada staadioni poole statsio-
naarse tribüüni aluses osas 12 m ulatuses kuni 6 m kauguseni ja 
statsionaarsest tribüünist põhja poole kuni hoone otsaseinani 2,5 m 
kauguseni detailplaneeringuga määratud hoonestusalast.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asu-
tus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise raja-
tise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, seal-
hulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või 
nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialg-
sest lahendusest. Antud juhul detailplaneeringuga määratud hoo-
nestusala laiendamine on vähem kui 10%, mis ei ole vastuolus 
õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehti-
vat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid. 

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste 
andmise avatud menetlusena EHS § 28 ja 31 lg 1 alusel.

1. Projekteerimistingimuste eelnõud on huvitatud isikutele kät-
tesaadavad Viimsi vallavalitsuse veebilehel ja administratiivhoo-
nes Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eel-
nõude kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, 
alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteeri-
mistingimuste eelnõude avalikustamisest arvates arvamust aval-
danud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et ar-
vamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta 
arvamust avaldada.

Ehitusamet

15. veebruaril pidasid 
Nordecon ja Kaarsilla 
Kinnisvara Viimsis sari-
kapidu, millega tähistati 
Viimsi kõige moodsama 
büroohoone maksimaalse 
kõrguse saavutamist. 

Äritare asub Viimsis, Paadi tee 3 
(Viimsi Keskuse vastas) ning 
on 3-korruseline – I korrusele 
tulevad kaubandus- ja toitlus-
tusettevõtted, II ja III korrusel 
erineva suurusega bürood. Äri-
tare maa-aluses parklas on ruu-
mi 47, välialal 59 autole. Hoo-
ne valmib tänavu suvel.

Abivallavanema Jan Trei sõ-
nul on Äritare valmimise näol 

Viimsi Äritares peeti 
sarikapidu

tegemist olulise sammuga Viim-
si ajaloos. “Meil elab Viimsis 
palju ettevõtlikke viimsilasi, kes 
sõidavad Tallinnasse sellel ees-
märgil, et rentida seal büroo-
pinda, kulutades ainuüksi auto-
sõidule päevas 2 tundi väärtus-
likku aega! 

Oleme pikalt unistanud, et 
erasektor hakkaks rajama kodu-
lähedasi büroopindasid ja nüüd 
siin seistes võime julgelt öel-
da, et Viimsi Äritare on esime-
ne omataoline pääsuke, kes on 
paljude viimsilaste unistuse suut-
nud ellu viia – rajada kodulä-
hedane büroomaja ja täita see 
maja “tarkade töökohtadega”.

Kui see kaunis maja valmib, 

siis võime öelda, et Viimsis on 
kõik eluks vajalik olemas: koo-
lid, lasteaiad, sportimisvõima-
lused, meelelahutusvõimalused, 
restoranid, veekeskus, oma kino 
kaubanduspinnad – ja nüüd ka 
kodulähedased targad tööko-
had!” sõnas Trei sarikapeol.

Kaarsilla Kinnisavara aren-
dusjuhi Mari-Anne Jaaganti sõ-
nul on kõik läinud plaanipära-
selt. “Koostöö Nordeconiga on 
sujunud väga hästi juba pro-
jekteerimisfaasist alates. Ole-
me Viimsi Äritare projekteeri-
des planeerinud maja selliselt, 
et see oleks võimalikult kesk-
konnasõbralik, samuti peaks 
maja asukoht andma võimalu-

se paljudele Viimsi poolsaare 
ettevõtetele ja aktiivsetele ini-
mestele omada kontorit kodu-
le lähemal, säästes nii aega ja 
energiat,” sõnas Jaagant.

“Oleme ehitustöödega graa-
fikus ning Viimsi Äritare val-
mib suve lõpus. Ehitajatena tun-
neme rõõmu, et Viimsi Kesku-
se ehitamise järgselt saame Viim-
si südamesse anda oma panuse 
ka moodsa büroohoone ehitami-
se näol. Tänaseks on hoone oma 
suuruse saavutanud, mis tähen-
dab, et ehitustööd on jõudnud 
faasi, millal on põhjus teha väi-
kene pidu,” ütles Nordecon AS-i 
juhatuse liige Erkki Suurorg. 

Viimsi Teataja

Projekteerimistingimuste andmine

Viimsi Äritare valmib tänavu suvel. Vaata galeriid sarikapeost www.facebook.com/ViimsiVald. Foto Tiit mõtus
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Alates 10. aprillist 2012 
kehtib Viimsi valla kal-
mistute eeskiri, mis seab 
muuhulgas kohustuse 
olemasoleva hauaplatsi 
korral sõlmida leping 
hauaplatsi kasutamiseks. 

Alates käesolevast aastast on 
Viimsi vallas esimesena Eestis 
võimalik hauaplatsi kasutami-
se taotlust esitada ja lepingut 
sõlmida HAUDI kalmistute re-
gistris ka e-menetlusena veebi-
lehel www.kalmistud.ee/viimsi-
kalmistud.

Register ja e-menetlus
Maetuid või hauaplatse saab 
leida Viimsi valla kalmistute vee-
bilehelt. Viimsi kalmistute le-
hel on ära toodud nelja valla 
kalmistu (Rohuneeme, Rand-
vere, Prangli ja Naissaare) mae-
tute andmed ja plaanid. Lisaks 
saab tutvuda Viimsi valla kal-
mistute eeskirjaga, kalmistute 
haldajate kontaktidega ning ala-
tes käesolevast aastast ka taot-
leda hauaplatsi kasutajaks re-
gistreerimist ja sõlmida lepin-
guid.

Viimsi vallas on kõigil haua-
platside omanikel kohustuslik 
sõlmida kasutuslepingud. Vas-
tav nõue tuleneb Viimsi valla-
volikogu 2012. aastal vastu võe-
tud Viimsi valla kalmistute ees-
kirjast ja seab eesmärgiks sõl-
mida lepingud kõigi olemas-
olevate hauaplatside omanike-
ga. Kohustus leping sõlmida 
tekkis viie aasta jooksul, alates 
määruse kehtestamisest (2012 
aasta). Seega peaks kõik haua-
platside kasutajad 2017. aas-
tast lepingud sõlmima, kuna 
viis aastat on möödunud ja ni-
metatud kohustus on tekkinud. 
Hauaplatside kasutajaks regist-
reerimise lihtsustamiseks on 
Viimsi vald esimesena Eestis 
lasknud välja arendada mugava 
e-menetluse hauaplatsi kasu-
tamise taotluste esitamiseks ja 
lepingute sõlmimiseks. Samu-
ti on võimalik taotlusi esitada 
ja lepinguid sõlmida paberil. 
Hauaplatside lepingute taotle-
mine ja hauaplatsi kasutusõi-
gus on kõigile tasuta.

miks on vaja 
hauaplatsi lepinguid 
sõlmida?
Kasutuslepingud on vajalikud, 
et siduda võimalikult palju haua-
platse kasutajatega, saamaks
edaspidi nendega vajadusel ühen-
dust võtta ja pidada registrit 
hooldamata hauaplatside koh-
ta. Ühtlasi annab see võima-
luse saata teateid eeskirjade ja 
kordade kohta ning anda edasi 
muud olulist infot seoses kal-
mistuga. 

Ka võimaldab HAUDI kesk-
kond ülevaadet hauaplatsi ka-
sutajale tema kasutuses oleva-
te platside, tema andmete, tee-
nuste, lepingute perioodide jm 
kohta.

tel, mis olemasoleva hauaplatsi 
puhul. Iga uue hauaplatsi eral-
damiseks on võimalik esitada 
e-menetlusena keskkonnas taot-
lus ning seejärel taotlus digi-
taalselt allkirjastada. Ajaloo-
listel kalmistutel (Randvere, 
Prangli), kus laienemisvõima-
lused praktiliselt puuduvad, on 
siiski soovitav kontakteeruda 
esmalt kalmistu haldajaga. Taot-
lus edastatakse menetlemiseks 
ja kontrolliks kommunaalame-
tisse. Kui andmed on kontrol-
litud, sõlmitakse leping haua-
platsi kasutamiseks kuni 15 
aastaks.

Kui tekib probleeme või kü-
simusi platside taotluse esitami-
sel, siis palume pöörduda kom-
munaalameti poole või küsida 

Kas sinul on hauaplatsi 
kasutamise leping sõlmitud?

  
Olemasoleva haua-
platsi taotlemine
Hauaplatside lepingu taotlemi-
ne on lihtne. Selleks tuleb 
HAUDI kalmistute registri vee-
bilehele ja valida sobiv Viim-
si kalmistu. Kalmistut valides 
avaneb vastav keskkond, kus 
muuhulgas vasakul olevas me-
nüüs saab esitada taotlusi haua-
platside kasutamiseks ja lepin-
gute sõlmimiseks. Kui lepingut 
ei ole varem sõlmitud, siis tuleb 
esimese asjana esitada taotlus
lepingu sõlmimiseks. Seda saab 
teha ID-kaardiga, millel on keh-
tivad sertifikaadid. Taotluse vor-
me saab küsida ka kalmistute 
haldajatelt, kui on soov neid 
paberil esitada. Korrektselt esi-
tatud taotlus edastatakse kesk-
konna kaudu automaatselt kom-
munaalametile, kes seejärel kont-
rollib andmed (vajadusel kon-
sulteerib kalmistu haldajaga) 
ning teostab menetlustoimin-
gud hauaplatsi lepingu etteval-
mistamiseks. Peale avalduse esi-
tamist ei sõlmita lepingut enne 
paari kuu möödumist, kuna 
samale hauaplatsile võidakse 
esitada rohkem kui üks taotlus. 
Sel juhul tuleb hauaplatside 
potentsiaalsetel kasutajatel ka-
sutusõiguses omavahel eelne-
valt kokku leppida.

uue hauaplatsi 
taotlemine
Uue hauaplatsi eraldamine toi-
mub üldjoontes samal põhimõt-

KALmISTuTE HALDAjATE 
KONTAKTID
n Rohuneeme kalmistu 
– Sulev Ennomäe, tel 523 
6761
n Randvere kalmistu – 
Andres Jaanus, tel 509 
7792, randvere@eelk.ee 
n Prangli kalmistu – Taavi 
Linholm, tel 5647 3629
n Kommunaalamet (kõik 
kalmistud) – tel 602 8818, 
kommunaal@viimsivv.ee 

informatsiooni vastava kalmis-
tu haldajalt/kalmistuvahilt.

uuendused valla 
kalmistutel
Vallavalitsus paigaldab 2017. 
aastal kõigi kalmistute sisse-
käikudele infosildid, mis sisal-
davad kalmistu plaani; jäätme-
mahutite, teede, ajaloolise ja kul-
tuurilise tähtsusega hauaplatsi-
de asukohti; kalmistu ajalugu, 
kiriku või kabeli lahtioleku ae-
gu; haldaja kontaktandmeid, 
teenuseid, kujunduspõhimõtteid 
ning Viimsi valla kalmistute ka-
sutamise eeskirja.

Henry Edward Aimre
Heakorra peaspetsialist

juHEND HAuAPLATSI KASuTAmISE LEPINgu TAOTLuSE 
ESITAmISEKS
n Esimene samm: ava Viimsi valla kalmistuste leht www.kal-
mistud.ee/Viimsi-kalmistud. Avaneb Viimsi valla kalmistute ko-
duleht.
n Teine samm: vasakult menüüst vali kalmistu, millisel olevale 
hauaplatsile soovite kasutamise lepingu taotluse esitada.
n Kolmas samm: Vali kalmistu menüüst “Lepingu taotlus“. 
Klikka hiirega “Lepingu taotlusele“ ja register suunab kasutaja 
sisselogimise aknasse.
n Neljas samm: logi end ID-kaardiga sisse. Sisestada ID-kaart 
lugejasse, seejärel vajutada “ID-KAART“ nupule, mille järel si-
sestada kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi PIN1 kood.
n Viies samm: andmestiku täitmine. Avaneb lepingu taotluse 
vorm, millel on võimalik täita isiku- ja kontaktandmed. Tärnike-
sega märgitud väljad on kohustuslikud. NB! Kohustuslik on kas 
mobiilinumber või e-posti aadress.
n Kuues samm: hauaplatsi sisestamine taotlus. Hauaplatsi 
taotlusele sisestamiseks vajutada nuppu “Otsi hauaplatsi mae-
tu järgi“. Avanevas maetu otsingu aknas sisestage maetu pe-
re- ja eesnimi (täpsustamiseks võib lisada ka sünni või surma 
vahemiku, sel juhul kuupäev sisestada kujul pp.kk.aaaa). Ava-
nevas otsingutulemuste tabelis vajutage sobiva kirje ees oleval 
nupul “Vali“. Kui tegemist on õige platsiga, vajutage maetute 
nimekirja all oleval nupul “Vali“.
n Seitsmes samm: pöördumine. Taotlusele lisada “Pöördumi-
ne“ osasse lühikene selgitus, miks taotleja taotleb antud plat-
sile lepingut, samuti näiteks oma sugulastest maetutega jm 
oluline info, mida taotleja peab vajalikuks välja tuua.
n Kaheksas samm: andmete kontroll ja allkirjastamine. Vajuta-
des nupule “Allkirjastamisele“ avatakse uus leht taotleja isiku-
andmete ja hauaplatsi andmetega. Kui kõik on õige, siis klikata 
nuppu “Allkirjastan taotluse“, sisestada ID-kaardi  PIN2 kood ja 
taotlus saadetakse vallavalitsusele edasiseks menetlemiseks.

Rohuneeme kalmistu. Foto muinsuskaitseamet

Enne kevadist jooksuaega kutsub Eesti Looma-
kaitse Selts kõiki kassi- ja koeraomanikke steri-
liseerima ja kastreerima oma lemmikuid välti-
maks soovimatuid järglasi, haigusi ja stressis 
koduloomi. 

Seltsi ja lemmikloomatoidu maaletooja Nestlé Purina koos-
töös korraldatud kampaania raames pakuvad kuni 19. märt-
sini kassidele ja koertele tavapärasest soodsamalt steriliseeri-
mis- ja kastreerimisprotseduure 12 loomakliinikut üle Eesti. 

Emaste lemmikloomade steriliseerimine ja isaste kast-
reerimine aitab vähendada kodutute loomade arvukust: 
steriliseerimata kass võib ühe aasta jooksul poegida kuni 
neli korda ja saada seega kokku umbes 20 järglast. Ka 
koerad võivad aastas mitu korda poegida ja ühes pesakon-
nas võib olla isegi 15 kutsikat. Arvestades, et täiskasvanud 
loomapojad annavad omakorda järglasi, võib teisel aastal 
kassiperes olla juba 140 poega, kolmandal 1700 ja neljan-
dal aastal on algsel kassipaaril juba 20 000 järglast. 

Varjupaigad on täis hüljatud loomi, sest lemmikloomi 
sünnib rohkem, kui leidub neile kodusid. Igal aastal huk-
kub autorataste all, varjupaigas haiguste tõttu või hukatak-
se eutaneerimise läbi  kahetsusväärselt palju koeri ja kas-
se. Tulemuseks on kurb statistika: eelmisel aastal jõudis 
Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 14 
tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi. 

Paljud loomaarstid ja teaduslikud uuringud kinnitavad, 
et steriliseerimine on emase lemmiklooma tervisele ja ene-
setundele hea, vähendades emakapõletike, piimanäärme-, 
emaka- ja munasarjavähi riski, muutes looma rahulikumaks 
ja sõbralikumaks ning hoides eemale võõraid ja haigusi edasi 
kandvaid kastreerimata isasloomi. Emase looma jooksuaeg, 
tiinus ja imetamine on loomale kurnav ning stressirohke. 

Kastreeritud isased lemmikloomad on tervemad ja ra-
hulikumad, muutudes tavaliselt kodusemaks, sest enam ei 
ahvatle ümbruses indlevad emased neid hulkuma minema 
ja teiste isastega kaklusi pidama. Kastreerimine ennetab 
munandite vähi teket, eesnäärme probleeme, perianaalsete 
kasvajate ja songade kujunemist.

Nii steriliseerimine kui ka kastreerimine teostatakse 
loomakliinikutes üldnarkoosi all, operatsioon on ohutu, 
rutiinne ja loomale suhteliselt valutu. Mõned tunnid pä-
rast lõikust võib omanik looma koju viia ja tavaliselt võtab 
operatsioonist taastumine aega ühe päeva. 

Tänavuaastane kampaania saab teoks koostöös lem-
mikloomatoidu maaletoojaga Purina, kes kingib igale ste-
riliseeritud või kastreeritud kassile ja koerale toidupaki. 

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aastast tegutsev loo-
masõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks 
on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine 
ning loomade väärkohtlemise ennetamine. 

mariann Prooses
Eesti Loomakaitse Selts

VIImSI LEmmIKuPESA (lemmikupesa.ee)
Kassi steriliseerimise soodushind 60 € (tavahind 75 €), 
kassi kastreerimise soodushind 36 € (tavahind 45 €). 

Koera kastreerimise (sõltuvalt kehakaalust) soodus-
hind alates 80 € (tavahind alates 100 €). Koerte ste-
riliseerimise (sõltuvalt kehakaalust) soodushind alates 
120 € (tavahind alates 150 €).

Broneeri aeg telefonil 5333 8382!
Täpsema info teiste kliinikute ja hindade kohta leiad 

www.loomakaitse.ee. 

Steriliseeri ja 
kastreeri lemmik-
loomad soodsamalt

Kastreerimine muudab koera elu rahulikumaks. Foto matton
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Eelmisel aastal vähenes 
Viimsi vallas kõikide 
süütegude arv. Politsei-
nikud märkasid, et ala-
ealiste poolt korda saa-
detud väärtegude arv 
kasvas, kuid mitte märki-
misväärselt.

2016. aasta peamisteks prob-
leemideks olid vargused – nii 
korteritest, eramutest kui ka sõi-
dukitest. Pikanäpumeeste elu 
tehti tihti lihtsaks, sest hinnali-
ne vara polnud kaitstud või jäe-
ti eluruumide uksed ja aknad 
lahti. Ka valmistasid muret Ru-
meenia kodanikud, kes petsid 
ja pressisid peamiselt eakama-
telt inimestelt raha välja. Küll 
proovisid nad müüa potte ja 
panne ning paigaldada inimes-

johan Laidoneri sünniaastapäev
12. veebruaril süüdati Viimsi mõisapargis maria ja johan 
Laidoneri mälestusmärgi juures taas küünlad, et meenu-
tada Eesti ajaloo suurkuju kindral johan Laidoneri tema 
133. sünniaastapäeval.

Traditsioonide kohaselt asetati Viimsi valla, Viimsi Rotary 
Klubi, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ja Kindral Johan Laidoneri 
Seltsi nimel monumendi juurde pärjad. 

Abivallavanem Jan Trei sõnul on tegemist koduvalla ilusa tra-
ditsiooniga. “Meenutame üheskoos Laidoneri ajatut rolli meie 
riigi ajaloos, aega, kui karismaatilise väejuhina tõi ta otsusta-
va pöörde Vabadussõtta ja rajas teed Eesti iseseisvumisele. On 
oluline, et meie ühiskond ja noored tajuksid, et vabadus ei ole 
midagi iseenesestmõistetavat – see on and, mille eest tuleb 
varmalt seista! Ja vabadus võib olla teinekord väga habras. 
Hoiame ja väärtustame seda, mida eelkäijad on meile usal-
danud.“

Viimsi mõisas – Eesti Sõjamuuseumis, kindral Johan Laido-
neri kunagises kodus toimus traditsiooniline kindrali sünni-
aastapäevale pühendatud mälestusloeng. Tänavune lektor oli 
ajaloodoktor Ago Pajur, kes kõneles teemal “Konstantin Pätsi 
osa Eesti riigi sünniloos“. Mälestusloengut ilmestasid lühikont-
serdiga Peeter ja Piia Paemurru.

Tänavune mälestusloeng oli arvult kümnes. Alates 2008. aas-
tast on mälestusloengu pidanud president Toomas Hendrik Il-
ves, kaitseminister Jaak Aaviksoo, professor Seppo Zetterberg, 
kindral Riho Terras, kindral Ants Laaneots, preester Vello Sa-
lo, kommunikatsiooni asjatundjad Raul Rebane ja Ilmar Raag 
ning mullu semiootik Valdur Mikita.

Viimsi Teataja

Tallinna ja Helsingi vahe-
lise püsiühenduse tasu-
vusuuringu ning tehnilise 
lahenduse analüüsi kon-
sultandid on selgunud.

2016. aasta juunis tegi Euroopa 
Komisjon otsuse rahastada Kesk-
Läänemere Programmist Ees-
ti-Soome ühisprojekti FinEst 
Link, Tallinna ja Helsingi va-
helise püsiühenduse põhjalike 
uuringute teostamiseks. Uurin-
gud, mille käigus selguvad kahe 
riigi vahelise merealuse raud-
teetunneli maksumus, tasuvus-
aeg ning võimalik tehniline la-
hendus, algavad juba veebrua-
ris 2017. 

Eelmise aasta teises pooles 
kuulutati välja kaks hanget – tun-
neli tasuvuse ja mõjuanalüüsi 
ning samuti tehnilise kontsept-
siooni ning majandusliku hin-
nangu analüüsi teostamiseks.

Tänaseks on hanked edukalt 
lõppenud ning uuringute tegi-
jad selgunud.

Püsiühenduse tasuvust ja 
laiemat mõjuanalüüsi asub 
teostama konsortsium koossei-
sus Ramboll Finland, Sito, Stra-
fica, Urban Research TA, Pöyry 
Finland ning Skepast ja Puh-
kim. Konsortsium selgitab, kas 
raudteetunneli rajamine on põh-
jendatud või peaksime pike-
mas perspektiivis keskenduma 
laevaliiklusele ja sadamate aren-
damisele. 

Mõlema stsenaariumi koh-
ta valmib tasuvusarvestus ja 
laiem mõjuanalüüs. Tehakse 
põhjalik taustaanalüüs, uuritak-
se rajatava püsiühenduse mõ-
ju nii Eesti, Soome kui ka kogu 
Euroopa majandusele, demo-
graafilistele arengutele, samuti 
sotsiaalsetele, regionaalsetele 
ning majanduslikele väljavaa-
detele mõlemas riigis. Antak-
se hinnang reisi- ja kaubamah-
tudele, keskendutakse ka ole-

masolevale laevaliiklusele ning 
ühendustele sadamatega nii Tal-
linnas kui ka Helsingis. 

Tehnilise kontseptsiooni ja 
majandusliku hinnangu uurin-
gu viib läbi konsortsium koos-
seisus Sweco, WSP, Hendrik-
son ja Ko ning Šveitsi Amberg 
Engineering, kes on olnud seo-
tud Gotthardi ja Brenner tun-
nelite projekteerimistega. Val-
miv uuring keskendub veealu-
se raudteetunneli tehnilisele ja 
majanduslikule teostatavusele. 

Konsultantide abil selgita-
takse välja tunneli võimalik tras-
sivariant, samuti peatuste ja de-
poode asukohad, tehakse ris-
ki- ja turvaanalüüs, hinnatak-
se tunneli mõju keskkonnale, 
vaadeldakse võimalusi tunneli 
sidumiseks ühistranspordivõr-
ku ja mõju linnaruumile. Uuring 
annab väärt infot ka tunneli 
ning rongitranspordi haldus- ja 
hoolduskulude osas.. 

Tunneli projektijuht Kari 
Ruohonen on konkursi tule-
mustega rahul ning ütleb, et pak-
kujate seas oli mitmeid rahvus-
vahelise kogemusega transpor-
di suurprojektide valdkonna tipp-
tegijaid, lisaks kohalikku tead-

mist nii Eestist kui ka Soomest.
Hangetes osales kokku küm-

me pakkujat. Tegemist oli pii-
ratud hankemenetlusega.

Harju maavanema Ülle Raja-
salu sõnul oleme sammukese 
võrra lähemal arusaamisele, mi-
da selline megaprojekt meile 
tähendab. “Harjumaa ja kogu 
Eesti jaoks on heade ühendus-
te olemasolu eluliselt tähtis. 
Kui soovime oma majandust 
edendada, on oluline, et maa-
ilm oleks meile kättesaadav ja 
meie maailmale. Tallinna ja Hel-
singi vaheline tunnel koos Rail 
Balticuga seoks pealinnad, avaks 
Euroopa soomlastele ja lisaks 
kindlasti atraktiivsust meie piir-
konnale,” lisas Rajasalu. 

Majandus- ja taristuminis-
ter Kadri Simsoni sõnul on Tal-
linna ja Helsingi vaheline tun-
nel huvipakkuv projekt. “Minu 
hinnangul võib see tulla ka-
suks nii Eesti kui ka Soome 
arengule. Projekti elujõulisu-
sest parema ülevaate saamiseks 
tuleb aga läbi viia vastavad uu-
ringud, mille järel saab astuda 
juba konkreetsemaid samme. 
Ei möödu ühtegi kohtumist 
soomlastega, kus tunneli küsi-

mus spontaanselt lauale ei ker-
kiks ning võin kinnitada, et 
põhjanaabrite huvi antud püsi-
ühenduse vastu on suur. Eriti 
kui me räägime tunnelist koos 
Rail Balticu rajamisega”. 

Põhjalikke uuringuid rahas-
tatakse Euroopa Kesk-Lääne-
mere INTERREG-programmist 
saadud toetuse abil. Kaheaasta-
se FinEst Link projekti kogu-
eelarve on 1,3 miljonit eurot. 
Projekti juhtpartner on Uusi-
maa Liit ja partnerid on Eesti 
majandus- ja kommunikatsioo-
niministeerium, Tallinna linn, 
Harju maavalitsus, Helsingi linn 
ning Soome transpordiamet.

Soome ja Eesti partnerid 
osalevad ühiselt tasuvusuurin-
gu teostamises ja rahastamises. 
Projekti mõjuanalüüsi tööpake-
ti eest on vastutav Helsingi linn 
ning tunneli tehnilise lahendu-
se ja majandusanalüüsi eest sei-
sab hea Soome transpordiagen-
tuur.

Tasuvusuuringu eeluuring 
on leitav veebiaadressil harju.
maavalitsus.ee/talsinkifix.

Kaarel Kose
Harju maavalitsuse 

arengunõunik

Algavad Tallinna ja Helsingi vahelise 
tunneli tasuvuse ja mõju uuringud

tele vihmaveetorusid, küsides 
selle eest  hingehinda. Inimes-
te abiga saime aga tülikatest kü-
lalistest vabaks. Süütegude la-
hendamisele aitavad alati kaa-
sa tõendid, milleks võivad olla 
pealtnägija ütlused või jääd-
vustatud fotod ja videod.

Ka tabasime vargad, kes 
murdsid sisse spaa ümbruses 
seisnud autodesse. Pärast kurja-
tegijate kättesaamist vargused 
lõppesid. Politseinikud tabavad 
suure osa varastest, kuid ini-
mesed ise peaksid oma varaga 
hoolsamalt ümber käima. Ei 
ole mõistlik jätta hinnalisi ese-
meid autosse nähtavale kohale.

Meie igapäevaseks tööks on 
ka naabritevahelised tülid ning 
öörahurikkumised. Alatasa vest-
lusest ei piisa. Mitmel korral 

pidid politseinikud valju elu-
viisiga inimeste korrale kutsu-
miseks neid trahvima. Kurvaks 
teevad rohked juhtumid, kus 
lähedased inimesed kasutavad 
tülide lahendamiseks vägival-
da. Meil on hea töö vallavalit-
susega, kuid kogukonnana on 
meil veel tarvis pingutada, et 
vägivalda ennetada ja vähen-
dada. Alkohol soodustab vägi-
valla teket. 

Politseinikud jätkavad sar-
naselt eelmisel aastale ka täna-
vu Prangli ja Naissaare patrul-
lidega.

Politsei tegevused 
2016:
- Selgitustöö koolides, kuidas 
suhelda võõrastega.

- Sisekaitseakadeemia tut-

vustus koolides.
- Politsei- ja piirivalveameti 

töö ja varustuse tutvustamine 
koolides, lasteaedades ja Viim-
si turvalisuse päeval.

- Abipolitseinike töö tutvus-
tus.

- Liikluskultuuri ja jalgratta 
teemad lasteasutustes.

- Helkurihommikud koos-
töös KOV-ga.

- “Puhas tulevik” program-
miga ühines kaks noort.

- “Ära jäta asju valveta” 
spaade teavitamine.

- Pensionäride ühinguga koh-
tumine.

Politsei tegevused 
2017:
- Suurepärase koostöö jätka-
mine abipolitseinikutega.

- Viimsis tegutseb aktiivselt 
kuus abipolitseinikku.

- Kaitseliiduga jätkame ti-
hedalt koostööd ja viime läbi 
kohtumisi, et olla üksteise te-
gevustega kursis. Vajalik uus 
kohtumine korraldada 2017 
esimeses kvartalis.

- Viimsi Ettevõtlike Daami-
de Assotsiatsioon (VEDA) – 
koostöö loomine ja sõlmitud kok-
kulepped 2017. aastaks. 28.08 
Isamaaline piknikupäev koos-
töös PPA, noorte ja KOV-ga.

- Korteriühistud – 2017. aas-
tal on plaanis parendada koos-
tööd korteriühistute esindaja-
tega ning seeläbi pöörata rõh-
ku ennetustööle, et ära hoida 
süütegusid, mis pannakse toi-
me näiteks kortermajade trepi-
kodadest või keldriboksidest. 

2016. aasta kokkuvõte: 
Viimsi valla piirkonnapolitsei

“Turvaliselt koduseinte vahel”
– kuidas lahendada probleeme 
ühistus (lisaks vana hea koos-
tööpartner Päästeamet).

- Koolid – teadlikkuse tõst-
mine, loengud töötajatele, kui-
das hädaolukorras käituda.

- CPTED programmi tutvus-
tamine vallavalitsusele ja küla-
vanematele. Selle programmi 
eesmärk on linnaruumi tead-
liku kujundamisega kuritege-
vust vähendada.

- Pühade-eelsed külastused 
– jaanipäeva ja jõulupühade eel 
riskiperede külastus.

marge Tamme
Ida-Harju konstaablijaoskond

piirkonnapolitseinik

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu esindajad asetamas pärga maria 
ja johan Laidoneri mälestusmärgi juurde. Foto Kristjan Rosin

Tallinn Helsingi

30 min

30 min 
(alates 2030. a?)

1 h 40 min – 2 h

Rongiga jõuaks Helsingisse kiiresti. graafika meedium
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Ettevõtete ja töö-
otsijate kohtumis-
paik – töö- ja 
karjäärimess
7. märtsil kell 12–18 korraldab töötukassa 
Tallinna ja Harjumaa osakond töö- ja karjäärimessi. 
mess leiab juba teist korda aset Kultuurikatlas. 

Messist annab ülevaate Gerli Toomla, töötukassa tööand-
jate konsultant.

Kellele töö- ja karjäärimess mõeldud on?
Kõigile inimestele: nii töötavatele kui ka tööd otsivate-

le, nii õppivatele kui ka pensionipõlve pidavatele, nii eesti 
emakeelega kui ka muud keelt kõnelevatele, samuti vä-
henenud töövõimega inimestele. Messilt leiab väga erine-
vaid tööpakkumisi, põneva seminariprogrammi, karjääri-
nõustamise ja palju muud huvitavat. Mess on ligipääsetav 
ka vähenenud töövõimega inimestele.

Kas Viimsi valla töötutel on mõtet messile tulla?
Kindlasti on mõtet, sest tööl saab käia ka kodust kau-

gemal ning paljud ettevõtted pakuvad töötajatele ka orga-
niseeritud transporti tööle ja koju saamiseks. Valikuid on 
palju ja kohapeal on hea võimalus kõigest täpsemalt kuul-
da ja juurde küsida. 

Kui palju ettevõtteid messil osaleb?
Messile tuleb ligi 100 tööandjat, esindatud on ka riigi-

sektori asutused. Pakutakse nii lihttööd kui ka spetsialisti 
ametikohti, nii täis- kui ka osalist tööaega, samuti lühiaja-
lisi tööampse ja hooajalisi töökohti.

Millist tegevust leiavad messilt noored?
Noortele on avatud karjäärikohvik, kus nõustajad aita-

vad tööd valida, CV-d kirjutada, teste teha, õpetavad, kui-
das võiks töövestlusel käituda. Kui mõnel noorel on soov 
välismaale tööle minna, saab rääkida Euroopa töövahen-
dusvõrgustiku EURES esindajatega, kes tutvustavad oma 
riigi tööpakkumisi ja annavad praktilisi näpunäiteid, mida 
teise riiki elama asumisel silmas pidada. Esindatud on ka 
kutseõppeasutused.

Kas pensionipõlve pidaval inimesel tasub ka mes-
sile tulla? 

Kindlasti. Kuna Eesti seisab silmitsi töökäte nappuse-
ga, värbavad ettenägelikud ja mitmekülgseid inimsuhteid 
väärtustavad ettevõtted juba praegu hea meelega vanema-
ealisi inimesi, pakkudes tihti ka osalise tööajaga töötamise 
võimalusi. Praeguseks on ümber lükatud ka mitmed vara-
semad vanuse ja töötamisega seotud stigmad. Näiteks on 
välja selgitatud, et ligikaudu 70% vanemaealistest inimes-
test ei puudu töölt haiguse tõttu. Samuti ei vasta tõele see, 
et õppimisvõime vanusega halveneb – vastupidi, sõnavara 
ja jutustamisoskus muutuvad hoopiski paremaks.

Mida põnevat messil veel toimub?
Messile tasub tulla ka inimesel, kes parasjagu tööd ei 

otsi. Karjääriseminaril “Meie inimesed – meie võimalused 
2.0” arutletakse, kas ja miks valida infotehnoloogia, kes 
on IT-virtuoos –  kas patsiga poiss või hoopis tüdruk, kas 
ettevõtte väärtuse loovad inimesed või nende loodud IT-
lahendused jne.

Samuti toimuvad erinevad töötoad. Varasematel mes-
sidel on väga menukaks osutunud ettevõtlusega seotud ja 
ka stressi ning läbipõlemise ennetamisest kõnelevad töö-
toad. Messikülastajate küsimustele vastavad meie koos-
tööpartnerid maksu- ja tolliametist, tööinspektsioonist ja 
sotsiaalkindlustusametist. Kohal on erivajadustega inime-
si ühendavad organisatsioonid. 

Messil saab ka tasuta karjäärinõu, karjäärinõustami-
sele võib tulla ka juba töötav inimene. Nõustamisele on 
mõtet tulla, kui tööstress kipub ligi hiilima, kui tundub, et 
tahaks tööelus muudatust või on soov õppida uut ametit. 
Samuti nõustame CV koostamisel ning aitame valmistuda 
tööintervjuuks. Ka tasub nõustaja jutule tulla, kui püüdlete 
ettevõtluse poole, kuid seda varjutavad kõhklused. 

Need, kes messil karjäärinõustamisele ei jõua, võivad 
alati tulla tasuta nõustamisele töötukassa Lilleküla bü-
roosse – lisainfot leiab veebilehelt www.minukarjaar.ee. 

Messil osalevad tööandjad, messi kava ja seminari-
programmi leiate töömesside kodulehelt www.too-
mess.ee.

Eesti Töötukassa

Riigikontrolli hinnangul 
on riik töövõime toeta-
mise süsteemi rakenda-
miseks valmis osaliselt 
– välja on arendatud 
võimekus hinnata töö-
võimet, osutada töö-
võimekaoga inimestele 
teenuseid ning pakkuda 
abivahendeid. 

Töövõimereformi lõplik õnnes-
tumine sõltub aga sellest, kas 
tööandjad palkavad töövõime-
kaoga inimesi ning kas suude-
takse töövõimekao teket enne-
tada, sh vähendada üha kasva-
vat tööõnnetuste hulka. Samuti 
pole valitsused viimase 25 aas-
ta jooksul suutnud luua tööõn-
netus- ja kutsehaiguskindlus-
tuse süsteemi. 

Töötukassa ja sotsiaalkind-
lustusamet on seatud plaanide 
elluviimisega toime tulnud ning 
alates 2016. aastast pakutavate 
teenuste (nt rehabilitatsioon, 
kaitstud töö) osutamine ja abi-
vahendite saamine on laabunud. 
Sellele on kaasa aidanud per-
sonali ettevalmistamine. Näiteks 
on kõik 232 töötukassa nõusta-
tajat läbinud töövõimekaoga 
inimeste juhendamiseks vajali-
ku baaskoolituse ning nendest 
48 on saanud põhjalikuma väl-
jaõppe. Oluliselt on paranenud 
abivahendite kättesaadavus, sest 
neid hakkas 15 maavalitsuse 
asemel pakkuma sotsiaalkind-
lustusamet. Tänu sellele on ka-
dunud järjekorrad ning töövõi-
mekaoga isikud saavad abiva-
hendi üldjuhul ettenähtud 30 
päeva jooksul.

Töötukassa on kõikides maa-
kondades valmis töövõimet hin-
dama, sest kõikjale on leitud 
vajalikud inimesed ning piisa-
valt arste on koolitatud uut hin-
damismetoodikat kasutama. 
Kui mõni arst peaks hindamis-
tööst loobuma, siis on Tartu Üli-
kool kohustatud uue arsti välja 
õpetama. 

Auditi tulemusel selgus, et 
reformi ettevalmistamisel on 
olnud ka mitmeid probleeme. 

Tööandjate valmisolek töö-
võimekaoga inimesi palgata on 
väike. Reformi elluviimisel tu-
leb silmas pidada, et isegi kui 
töövõimekaoga isik on saanud 
riigilt vajalikke teenuseid ning 
igakülgset abi, sõltub tema töö-
le saamine tööandja valmisole-
kust teda palgata. Auditist sel-
gus, et tööandjate valmisolek 
selleks on osaline: töövõime-
kaoga inimesi oli valmis tööle 
võtma 31% tööandjatest. Sel-
leks ei näinud võimalust 44% 
ning ülejäänud tööandjad ei osa-
nud seisukohta võtta. Tööand-
jate esindajate sõnul on esime-
ne takistus see, et töövõimekao-
ga inimeste oskused ja kvalifi-

Riik on töövõimereformiks 
valmis osaliselt*

katsioon ei vasta vajadustele. 
Lisaks kuuluvad praegu mittetöö-
tavate töövõimetuspensionäride 
hulka pigem inimesed, kellel 
on ulatuslikum töövõimekadu, 
keerulisem diagnoos (nt psüü-
hikahäire) ning puudub töö-
harjumus. Seega on nende ette-
valmistamine tööle minekuks 
keerukam ja pikaajalisem. Sa-
muti tuleb nende inimeste pu-
hul töökeskkonda tõenäoliselt 
enam kohandada. Ka sotsiaal-
ministeerium on möönnud, et 
üheks olulisemaks riskiks töö-
võimereformi õnnestumisel on 
tööandjate vähene valmisolek 
senisest suuremal määral võtta 
tööle vähenenud töövõimega 
inimesi. 

Omavalitsustel on raske tu-
giisikuid leida, nende palgad 
on väga väikesed. Teiseks olu-
liseks takistuseks reformi õn-
nestumisel on omavalitsuste eri-
nev võimekus pakkuda töö ot-
simist ja tööl käimist toetavaid 
sotsiaalteenuseid. Mitmed oma-
valitsused ei suutnud juba en-
ne reformi vajalikus mahus tee-
nuseid osutada, kuid nüüd suu-
reneb see vajadus veelgi. Näi-
teks on pea veerandis omava-
litsustest võimalik saada enda-
le vajaduse korral isiklik abis-

taja ja ligi pooltes omavalitsus-
tes tugiisik. Vajadus sellise abi 
järele on aga suurem ja kasvab 
töövõimereformi käigus veelgi 
– isiklikku abistajat vajavate 
hulk suureneb keskmiselt ca 
60% ning tugiisikut vajavate 
hulk ca 50%. Omavalitsusliitu-
de hinnangul on isiklike abis-
tajate leidmine probleem eel-
kõige maapiirkondades, sest seal 
on neid vähe või peaaegu pole-
gi. Sobivate inimeste leidmist 
pärsib ka väike palk, mida tugi-
isikule või isiklikule abistajale 
makstakse. 

Võtmetähendusega on töö-
võimekao ärahoidmine, sh töö-
õnnetuste hulga vähendamine 
ning tööõnnetus- ja kutsehai-
guskindlustuse süsteemi loomi-
ne. Kuigi on oluline, et riik val-
mistab töövõime kaotanud isi-
kuid ette tööle minekuks ning 
abistab neid töö leidmisel, on 
üldjuhul tegu juba tagajärjega. 
Riigikontrolli hinnangul saab 
töövõimereformi pidada edu-
kaks siis, kui selle käigus luuak-
se süsteem, kus suudetakse töö-
võimekadu ennetada. 

Audit näitas, et seni pole 
ettevalmistustööde käigus sel-
lise süsteemi väljatöötamisega 
tegeletud. Samal ajal oli 2016. 

aasta viimase kümnendi töö-
õnnetuste rohkeim. Peamiseks 
põhjuseks on tööinspektsiooni 
hinnangul see, et Eesti tööand-
jad on vähesel määral huvita-
tud panustama töökeskkonna-
nõuete täitmisesse ja töökesk-
konna edendamisse. Kui töö-
andjale kaasneb kulu, mis tu-
leb kanda oma taskust, siis töö-
inspektsiooni kinnitusel pigem 
seda kulutust ei tehta, isegi kui 
töötingimused võivad kahjus-
tada töötaja tervist. Kuni ei ra-
kendata ennetussüsteemi ning 
põhitähelepanu kulub tagajär-
gedega tegelemisele, ei ole või-
malik kulusid kokku hoida. Ra-
ha selliste kulude katmiseks tu-
leb ravi-, pensioni- või töötus-
kindlustussüsteemi kaudu kõi-
gilt maksumaksjatelt. 

Infosüsteemina on kasutu-
sel hädalahendus, osa andmeid 
on üldse puudu ja osa andmete 
kvaliteet kehv. Esiteks ei saa-
dud ettevalmistustööde käigus 
töövõime hindamise infosüstee-
mi planeeritud kujul tööle. Tee-
nuste ja toetuste andmete vahe-
tamiseks vajalik infosüsteem 
SKAIS 2 ei valminud õigeks 
ajaks 2016. aasta lõpus ning vii-
vituse tõttu töötati välja ajutine 
lahendus vana infosüsteemi 
SKAIS 1 juurde. See on tekita-
nud 1,2 miljonit eurot lisakulu, 
kuid ei ole lahendanud kõiki 
probleeme. Näiteks ei võimal-
da kasutuses olev lahendus teha 
masspäringuid pensioniandme-
te kohta, mida töötukassal on 
vaja, et maksta õigesti välja töö-
võimetoetusi. Selle tagajärjeks 
võivad olla alusetud väljamak-
sed. 

Lisaks ei saa tervise info-
süsteemi toel ca pooltel juhtu-
del töövõimet hinnata, sest in-
fosüsteemis on osa andmeid puu-
du ning olemasolevate andme-
te kvaliteet on kehv. Seetõttu 
tuleb tervishoiuasutustelt ja ars-
tidelt andmeid juurde küsida. 
Nii aga kasvab töötukassa hal-
duskoormus ning inimene peab 
töövõime hindamise otsust kauem 
ootama.

Toomas mattson 
Riigikontrolli 

kommunikatsioonijuht

* Riigikontroll hindas, kas töövõime-
reformi elluviimiseks tehtud etteval-
mistustööd on olnud tulemuslikud 
ning riik on valmis rakendama töö-
võime toetamise uut süsteemi.

TÖÖVõImEREFORm 
n Töövõimereformi eesmärk on luua vähenenud töövõimega 
inimestele võimalus olla ühiskonnas aktiivne ning aidata neil 
leida nende vajadustele vastav töökoht.
n Eestis oli 2016. aasta alguse seisuga 97 459 töövõimetuspen-
sionäri ning nende arv on aastatel 2005–2015 kasvanud 61%. 
2015. aastaga lisandus 14 490 esimest korda püsivalt töövõime-
tuks tunnistatud isikut. 
n 2016. aastal juhtus esialgsetel andmetel 4919 tööõnnetust, 
millest surmaga lõppes 24. Täpsustamisel on 160 juhtumi asja-
olud. Tööõnnetuste arv on ajavahemikul 2009–2016 kasvanud 
68%. 
n Töövõimetuspensionide ja töötavate töövõimekaoga inimes-
te sotsiaalmaksusoodustuste maksmiseks kulub aastas enam 
kui 300 miljonit eurot. Töövõimetuspensionäride arv tuhande 
omavalitsuses elava inimese kohta 31.12.2015. aasta seisuga. 
Allikas: Riigikontroll sotsiaalkindlustusameti ja statistikaameti 
andmete alusel 
n Töövõime hindamise ja toetamise uue süsteemi loomiseks ja 
rakendamiseks on aastatel 2014–2020 arvestatud 199 miljonit 
eurot. Sellest moodustab Euroopa Liidu raha 169 miljonit eu-
rot. Riigi- ja töötukassa eelarvest kulub kokku 30 miljonit eurot. 
n Töövõimereformi tulemusel hakatakse töövõimekaoga ini-
meste abistamise süsteemi rahastama pensionikindlustuse ase-
mel töötuskindlustuse rahast.

Töövõimereformi ettevalmistusel on olnud mitmeid probleeme. Foto Fotolia
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Kuidas valmis Viimsi 
Kooliteatri lastemuusikal  
“mängult või päriselt”?  
uurime nendelt, kes 
lavastuse sünnile kõige 
lähemalt kaasa aitasid.

2017. aasta on pühendatud las-
te ja noorte kultuurile ning sel-
le pidulikuks tähistamiseks esi-
etendus 31. jaanuaril Viimsi 
kooliteatri lastemuusikal “Män-
gult või päriselt?”. Publikut ja-
gus kõigile 10 etendusele ning 
vaatamas käisid seda teatrihu-
vilised lapsed ja noored Viim-
si, Haabneeme ja Loo kooli-
dest, Viimsi valla lasteaedadest, 
Pirita linnaosa lasteaiast ja Gus-
tav Adolfi Gümnaasiumist. Sa-
muti emad-isad, vanemad ja 
vanaisad ning õed ja vennad 
– kokku oli vaatajaid üle 2000. 
Muusikaliga oli seotud 60 suurt 
ja väikest osalist Viimsi Kooli 
1.-11. klassist – alates etendu-
se noorimast osalejast, 5-aasta-
sest Maria-Liisast, ning lõpeta-
des lavataguse meeskonnaga.

Lavastus kõneleb läbi liht-
sa muinasjutu igatsusest ja hea-
dusest ning sellest, et kõige täht-
sam kogu maailmas on ikkagi 
oma pere. Samuti tuletab la-
vastus lapsevanematele meel-
de, kui tore on koos oma laste-
ga päris mänguasjadega män-
gida.

Külli Talmar, “Mängult või 
päriselt?” stsenarist ja lavas-
taja: Mulle on meelde jäänud 
üks ilus mõte, et kui sõnu enam 
ei jätku, tuleb hakata laulma. 
Laulul ja tantsul on imepärane 
omadus lisada etendusse palju 
erinevaid emotsioone. 

Kuidas osatäitjad leidsime? 
Pidasin nõu õpetajate Merike 
Hindreuse ja Kai Sikemäega 
ning kui idee paberile sai, siis 
juba teadsin, kes millist osa 
mängida võiks. Seejärel hakka-
sime kostüüme otsima. Aasta-

Teater, mis puudutas hinge

tega on meie kostüümilattu üht-
teist kogunenud – Estonia tea-
ter on annetanud, kuid palju 
oleme ka ise õmmelnud. Laste-
etendusel aga lihtsalt peavad 
olema ilusad kostüümid ja mi-
da rohkem, seda uhkem. Tegi-
me nii, et iga näitleja saaks mi-
tu korda kostüümi vahetada, 
kokku u 100 erinevat kostüümi.

Kuna meie töö käib pärast 
tunde ja tihti ka nädalavahe-
tustel, siis kõige keerulisem oli 
leida prooviaegu. Kõige parem 
aga on see, kui lavastus hästi 
välja kukub ja meeldib nii tegi-
jatele endale kui ka publikule. 
Väikeste näitlejate kallid on üle 
kõige!

Merike Hindreus, Viimsi 
Kooliteatri projektijuht ja la-
vakujundaja: Lavakujundaja 
töö meeldib mulle kõige roh-
kem. Tihti on meie lavastajal 
üsna suurejoonelised, kui mit-
te võimatud plaanid, kuid kui 
suudame need teostada, siis on 
tõeliselt hea tunne. Pisimgi de-
tail räägitakse läbi ning juhu-
sele palju ruumi ei jää. Aas-
tatega on lavale toodud päris 
auto, põlevad ballisaali lüht-
rid ja tõrvikud, rong, laev, vi-
deoprojektsioonid ja sekundi-
tega muutuvad lavapildid ehk 
kokkuvõttes ei jää me just pal-
ju alla päris teatrile.

Projektijuhi töö aga algab 

tavaliselt juba siis, kui eelmine 
lavastus alles käib ning kogu-
takse mõtteid uueks lavastuseks. 
Tuleb raha leida, kirjutada pro-
jekte, leida sponsoreid, häid ini-
mesi ja sõpru, keda kõiki kaa-
sata. Ilma selleta poleks ka 
teatrit. 

Mari-Liis Rahumets, lavas-
tuse muusika looja ja näitle-
ja: Kuidas laulud sünnivad? 
Niimoodi, et Külli Talmar üt-
les: “Nüüd on vaja kaupmeeste 
emandate laulu ja jänkude mü-
ramise laulu ja...” Laulu luues 
püüan ennast selle rolli mõelda, 
kes laulu esitab. Kooliteater 
tähendab mulle võimalust koos 
mängida, luua ja kogeda. Töö-
protsess ei ole alati kerge. Iga 
väike inimene on omaette isik-
sus, oma soovide ja mõtetega. 
Minu jaoks on kõige tähtsam 

sisemine õhin ja energia. Ja 
ma lihtsalt nii väga armastan 
teatrit!

Merike Ennomäe, eten-
duse juht: Olen Viimsi Kooli-
teatri töös osalenud esimesest 
lavastusest alates – küll laval, 
küll lava taga. Etenduse juhi 
tööd olen teinud “Mary Pop-
pinsist” alates ja nii juba üle 
20 aasta. Minu töö on vaadata, 
et kõik näitlejad ja rekvisiidid 
õigel ajal õiges kohas oleksid 
ja näitlejad õigeid kostüüme 
kannaksid. 

“Mängult või päriselt?” tõi 
saali päris väikesed vaatajad. 
Minu 2,4- ja 5-aastasele lapse-
lapsele etendus väga meeldis. 
Olen kindel, et nad ikka ja jäl-
le tahavad teatrisse tulla ning 
see peakski olema kooliteatri 
kõige olulisem missioon!

Margit Võsu, Viimsi Koo-
liteatri administraator: Olen 
suur (kooli)teatri fänn ja igal 
aastal tervitan uut projekti suu-
rima rõõmuga. Kooliteatri ni-
mel tänan sõpru meie kooli näi-
tetrupist Eksperiment ja nende 
juhendajat Külli Tähte imelise 
koostöö eest – sest mis oleks 
teater ilma puhvetita! 

Annika Remmel
Karmen Kuusk

Artiklis avaldatud intervjuud 
on teinud Viimsi Kooli 11. klassi 

õpilane Karmen Kuusk oma 
uurimistöö “Kuidas valmib Viimsi 

Kooliteatri etendus” jaoks

Viimsi otsib laululast!
8. aprillil algusega kell 12 toimub Viimsi huvikeskuses lau-
lukonkurss “Viimsi laululaps 2017“. Võistlusele registree-
rimine lõpeb 31. märtsil kell 12.

Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elanike re-
gistrisse kantud lapsed, olenemata sellest, kus nad õpivad.

Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 21. ap-
rill 2017 ning jagatakse kuude vanusegruppi: 3–4-aastased, 
5–6-aastased, 7–9-aastased, 10–12-aastased, 13–15-aastased, 
16–18-aastased (19, kui õpib veel gümnaasiumis).

Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui 
ka lasteaialapsed.

Võistlusel osalemiseks peab valmistama ette lapsele sobiva 
laulu, arvestades tema vanust ja võimeid. 

Auhinnalised kohad on iga vanuserühma kolm parimat, 
tüdrukute ja poiste arvestuses eraldi.

Žüriil on õigus anda välja eripreemiaid.
Täpsem lisainfo, tingimused ja registreerimisankeet on lei-

tavad www.huvikeskus.ee. 
Viimsi huvikeskus

Lapsed suusatama!
12. veebruaril toimus Karulaugu lasteaia hoovis kolmik-
ürituse raames teine võistlus – suusaralli, kuhu oli ooda-
tud kõik kuni 10-aastased Viimsi lapsed.

Perepäeval oli võimalus nii suurtel kui ka väikestel õppi-
da Jaak Mae suusakooli ja suusabussi treeneritega suusatama.

Korraldajad soovivad tänada: MLA Viimsi Lasteaiad koos 
Maie Roosi ja vahvate õpetajatega – Marju Mik, Diana Minkki-
nen, Riina Hallik, Liivi Viira, Maila Kurg, Lea Mägi, Katrin Lau-
rand, Inga Raidlo, Silje Preitof, Merike Saaremägi, Marianne 
Uibo, Kristina Lind, Kerttu Jõgiste, Ene Avson ja Vilja Oravas; 
Sportland Eesti AS, Sys Print OÜ, Exmo Solutions OÜ, Marek Aru 
koos Fysioartiga, Apollo Holding OÜ, CFC Jaak Mae Suusakool, 
Viimsi vald, Viimsi Teataja, Tallinn Viimsi SPA ja KLP Toit OÜ.

Viimsi Teataja

Aitäh tublidele suusatajatele! medalid kaela ja jääme 
ootama järgmist sündmust! Foto Siret-Kai Laur

“mängult või päriselt?” meeldis kõigile. Foto Viimsi Kool

VAATAjATE muLjED
n Piret Simmo: Väga ilus ja tore etendus! Kõik kohalik toodang 
– sisu, muusika ja näitlejad-juhendajad. Suur lugupidamine ja 
kummardus kõigile! 
n Eve merimäe: Väga südamlik muusikal! Uhked kostüümid, 
vahvad tantsud ja ilusad laulud. Suur aitäh ja sügav kummardus 
näitlejatele ning kogu kooliteatri perele! 
n Kaiu melesk-Kast: Vaimustav ja ülitore ning armast elutar-
kust täis, läbi laulude õnneliku lõpuni. Uusim etendus suurtele 
ja väikestele! 
n Lemme Randma: Seda lusti ja ehedust oli vapustav näha! 
Nautisin igat hetke. Sain erinevaid tundeid tunda ja uusi mõt-
teid, mis panid pikaks ajaks taas pärisasjade üle mõtlema. 
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VABARIIgI AASTAPÄEV

Viimsi vallavalitsus 
tähistas 22. veebruaril 
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral johan Laidoneri 
muuseumis volikogu 
esimehe Toomas Tõniste 
vastuvõtuga Eesti Vaba-
riigi 99. sünnipäeva.

Viimsi vallavalitsuse otsusega 
otsustati anda Eesti Vabariigi 
99. aastapäeval tänukirjad järg-
nevalt: 

HELVE SAAT – pühendu-
nud töö eest koolipsühholoogina 
Viimsi Koolis ja Randvere Koo-
lis ning mentoritöö eest noorte 
kolleegide toetamisel;

ÕNNELA BRAMBAT – 
eduka töö eest õpilaste pühen-
damisel klaverimängu saladus-
tesse Viimsi Muusikakoolis ala-
tes 1992. aastast;

MARJU MÄGI – suure hoo-
livusega tehtud tulemusliku töö 
eest klaveriõpetajana Viimsi 
Muusikakoolis alates 1993. aas-
tast;

HENN REBANE – õpilas-
tele ja akordionile pühendatud 
elu ja töö eest Viimsi Muusika-
koolis alates 1977. aastast;

ANNE SOOP-TOHVER – 
kauaaegse, mitmekülgse ja pü-
hendunud pedagoogilise töö eest 
Viimsi Kunstikoolis alates 1996. 
aastast;

EDA KOMMITz – kaua-
aegse, mitmekülgse ja pühen-
dunud pedagoogilise töö eest 

Tänukirjade andmine Eesti 
Vabariigi 99. aastapäeval

Viimsi Kunstikoolis alates 1995. 
aastast;

PAUL MÄND – kauaaegse, 
mitmekülgse ja pühendunud pe-
dagoogilise töö eest Viimsi Kuns-
tikoolis alates 2003. aastast;

LEMBIT ALLINGU – Viim-
si Pensionäride Ühenduse juh-
timise ja eakatele juriidilise abi 
osutamise eest;

EDMUNDAS RADVILA-
VICIUS – tubli ja kohusetund-
liku tegevuse eest Viimsi Pen-
sionäride Ühenduse bowlingu-
klubis, eakate kaasamisel ak-
tiivsele ja väärikale elule;

MARIKA MATVERE – tu-
lemusliku töö eest Viimsi raa-
matukogudes lugejateeninduse 
korraldamisel;

RAIVO PIIRSALU – kaua-
aegse panuse eest rannarahva 
traditsioonide hoidmisel ja eda-
siandmisel kogukonna liikme-
tele;

MAIVI KÄRGINEN – tu-
lemusliku töö eest Rannarahva 
muuseumi teadurina ning suu-
re panuse eest raamatu “Prang-
li – ajaoaas Soome lahes“ koos-
tamisel;

KÜLVI KUUSK – tulemus-

liku töö eest Rannarahva muu-
seumi teadurina ning suure pa-
nuse eest raamatu “Prangli – 
ajaoaas Soome lahes” koosta-
misel;

ANTS-HEMBO LINDE-
MANN – pikaajalise töö eest Kel-
vingi küla edendamisel ning 
Viimsi külaelu ja loodushoiu 
eestvedamisel;

ANGELA REINART – pi-
kaajalise suure panuse eest MLA 
Viimsi Lasteaiad Karulaugu ja 
Päikeseratta maja juhina.

Viimsi vallavalitsus

EELK Viimsi Püha jaakobi 
koguduse kammerkoor 
osaleb Eesti Vabariigi 
99. aastapäeval oikumee-
nilise jumalateenistusel 
Toomkirikus, kust tehakse 
ka teleülekanne. 

23. hooaega tegutsev EELK 
Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
kammerkoor osaleb taas 24. 
veebruaril Eesti Vabariigi aas-
tapäeva puhul toimuval juma-
lateenistusel Tallinna Piiskop-
likus Toomkirikus. Nii nagu ka 
varasematel kordadel osalevad 
teenistusel ühendkoorina mit-
med Tallinna praostkonna koo-
rid, sh Tallinna Kaarli, Püha-
vaimu, Toomkiriku ja Viimsi 
Jaakobi kammerkoor. Kahte vii-
mast ühendavad mitmed ühi-
sed kontserdiprojektid, mille tu-
lemusi on saanud nautida nii 
Tallinna ja Tartu kui ka Peter-
buri kuulajad. 

Koostöö Toomkiriku 
kammerkooriga
Viis aastat tagasi tähistati ühi-
selt Edgar Arro 100. sünniaas-
tapäeva kontsertidega Toomki-
rikus ja Viimsis. 2015. aastal 
lauldi koos Tallinna kooridega 
Hugo Leppnurme 100. sünni-
päeva puhul toimunud autori-
kontsertidel Tallinnas ja Rap-

las. Läinud hooajal toimus mit-
me Tallinna praostkonna koori 
ühine kontsert maestro Roman 
Toi 100. sünnipäeva tähistami-
seks Tallinna Kaarli kirikus. 

Tallinna Piiskopliku Toom-
kiriku kammerkoori Laudate 
Dominum ja Viimsi Püha Jaa-
kobi koguduse kammerkoori 
senise koostöö suurimaks õn-
nestumiseks tuleb aga lugeda 
2016. aastal toimunud Rudolf 
Tobiase (1873–1918) koorimuu-
sikast koosneva programmi (11 
laulu ja motetti) omandamist, 

kontserte Tallinna ja Peterburi 
Jaani kirikutes ning Tartu ime-
kaunilt restaureeritud E. Saari-
neni projekteeritud Pauluse ki-
rikus. Kavale lisasid vaheldust 
organist Kersti Petermanni To-
biase 4 koraalieelmängu, mis 
ühtlasi andsid lauljaile pisut 
puhkust väga nõudliku ja raske 
kava ettekandel. Koori juhata-
sid vaheldumisi Laudate Do-
minumi dirigent Veljo Reier ja 
Andrus Kalvet. 

Tobiase muusika ei ava end 
alati kohe ei koorile ega publi-

kule. Ent mida rohkem sellesse 
süüvida, seda enam meeldima 
hakkab. Pärast viimast Tartu kont-
serti mainis nii mõnigi laulja, 
et vaatamata pikaajalisele To-
biase laulmisele on ikka ja jäl-
le meeldiv selle muusika juur-
de tagasi pöörduda. 

Kontserdid Rudolf 
Tobiase muusikast
Kavas oli nii Tobiase varase-
mat, Peterburi konservatooriu-
mis õppimise ja sealses Jaani 
kirikus töötamise ajal kirjuta-

Vaata galeriid tänukirjade andmisest www.facebook.com/ViimsiVald ning 10. märtsi Viimsi Teatajast.

tud muusikat nagu nelipüha-
deks kirjutatud ja Eesti laulu-
pidudel kõlanud orelisaatega 
“Eks Teie tea”, “Patukahetsus” 
ja “Loblied” (“Kiituse laul”) ja 
ka hilisemat, märksa keeruka-
mat, polüfoonilise koega muu-
sikat. Berliinis 1915 kirjutatud 
“Ascendit in coelum” – “Üles 
läinud taeva”, “Liberi Dei” (“Ju-
mala lapsed”) kui ka “Kleine 
Karfreitagsmotette” (“Väike Suur-
reedemotett”) ja “Ostermorgen” 
(“Lihavõttehommik”) on kaht-
lemata eesti koorimuusika pär-
lid. Oreli saatel kanti ette ka 
32. koor oratooriumist “Des Jo-
na Sendung” (“Joonase läheta-
mine”). Eesti esimene monu-
mentaalne oratoorium on sak-
sakeelne, mis oli toonases Sak-
sa kultuuriruumi äärealal igati 
loomulik, kuna see keel oli ju 
ka Eesti haritlaskonna esinda-
jaile teiseks suhtlemiskeeleks 
emakeele kõrval. 

Täna, enam kui 100 aastat 
hiljem, on meie kultuuriruumis 
saksa keele asemele asunud ing-
lise keel ja saksa keel valmis-
tas teatavaid raskusi paljudele 
koorilauljaile. Paraku on suu-
rem osa Tobiase koorimuusika 
paremikust just saksakeelne. Nii 
Tallinnas, Peterburis kui ka 
Tartus leidus publiku hulgas 
palju Tobiase fänne, koorijuh-

te, kes avaldasid imestust, et 
kaks pisikest kammerkoori sel-
lise raske kavaga ainult Tobia-
se muusikast nii suurepäraselt 
toime tulla suutsid. Ka allakir-
jutanu teada toimuvad selliseid 
täielikult R. Tobiase kavaga 
kontserdid, mida taidlus- või ki-
rikukoorid esitavad, vahest ehk 
kord 10 aasta jooksul. Kahtle-
mata ei oleks tulemus olnud sel-
line ilma kahe koori ühistööta, 
kuna osa kavas olnud motette 
eeldab vähemalt 25 laulja ole-
masolu, et selline muusika mõ-
jule pääseks. (Pikemalt kirjutab 
meie ühisest Peterburi sõidust 
EELK Tallinna Piiskopliku 
Toomkoguduse infokiri lehekuu 
AD 2016 “Katedraali sõnumid”.)

Koori Peterburi kontserdi-
reisi õnnestumisele aitas kaasa 
Viimsi vallavalitsuse kultuuri-
komisjoni toetus ja Peterburi 
Jaani kirikut haldav Eesti Kont-
sert, kes abistas viisade taotle-
misel. Täname ja loodame, et 
sellised väikeste kooride ühis-
projektid suurte Eesti muusi-
kute teoste ettekannetel toimu-
vad ka edaspidi ja et Viimsis 
leiab järjest rohkem inimesi tee 
kirikutesse seda kaunist muusi-
sikat kuulama.

Andrus Kalvet
EELK Viimsi Püha Jaakobi 

koguduse kammerkoori dirigent 

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor tegutseb

Püha jaakobi koguduse kammerkoor esitab Rudolf Tobiase koorimuusikat. Foto erakogu

VPÜ mälumäng “99 aastat Eesti 
Vabariiki”
Viimsi Pensionäride Ühenduse eestvedamisel toimus 18. 
veebruaril eakatele mälumänguturniir Haabneeme päe-
vakeskuses. 

Osales viis kolmeliikmelist võistkonda. Mälumängu teemaks 
oli “Eesti Vabariik – 99 aastat“. Kahekümnest küsimusest koos-
neva mängu võitis võistkond Triinu koosseisus Anne Tungal, 
Aino Lepp ja Ülle Landra. Teise koha sai Kelvingi küla koossei-
sus Henno Mõtus, Toomas Kuik ja Tiit Tammvee. Kolmas koht 
Bowling I koosseisus Tormi Teras, Anne Mik ja Ruslan Dontsov. 
Võitjaid autasustati nagu spordis ikka saavutatud kohale vas-
tava medaliga.

Võistluse lõppedes vahetati kohvitassi juures mõtteid ja lei-
ti, et küsimused olid üldiselt rasked. Võimalikust 43 punktist 
sai võitja ainult 18 punkti. Pensionäridele võiks koostada ker-
gemad küsimused, kus saaks kasutada teemale lähenemiseks 
ka loogikat.

Näiteks selline küsimus. 1950. aastal moodustati S. M. Ki-
rovi nimeline kalurikolhoos, mille esimeheks sai Paul Alliksoo. 
Kolhoos nimetati neljast kaluriartellist: Leppneeme “Murdlai-
ne“, Miiduranna “Forell“, Tammneeme ja Randvere “Randla-
ne“. Kus asus, mis nime kandis ja mis aastal asutati esimene 
kalurite artell? Vastus: Rohuneemes, “Põhja Kalur“, 1946. 

Rein Kriis
VPÜ juhatuse liige

Presidendi teenetemärk
President Kersti Kaljulaid annab Ees-
ti Vabariigi 99. sünnipäeva eel meie 
riigi teenetemärgid tänuks 113 ini-
mesele, kelle pühendumus oma kut-
setööle või kogukonnale on muutnud 
kogu Eesti paremaks. 

Teiste seas saab teenetemärgi ka 
EELK vaimulik, Rootsi-Mihkli koguduse 
õpetaja, rootslane Johan Patrik Görans-
son (Valgetähe V klass), kes on end Ees-
tiga sidunud 1996. aastast ja keda tun-
nustatakse eesti-rootsi kultuuripärandi 
hoidjana.

Õnnitleme ja täname ka omalt poolt 
kõiki tunnustuse pälvinuid!

Viimsi Teataja
Valgetähe teenete-
märk.



Eesti Sõjamuuseum ja 
Saaremaa Sõjavara Selts 
korraldasid Eesti Vabariigi 
läheneva sünnipäeva pu-
hul 19. veebruaril Viimsi 
mõisapargis Vabadussõja-
teemalise lahingu taas-
lavastuse.

Vihmasel pühapäeval muutus 
Eesti Sõjamuuseumi ehk Viimsi 
mõisa terrassi juures olev mäe-
nõlv 98 aasta taguseks Riia – 
Pihkva kivitee ja Moglino mõi-
sa vaheliseks alaks, kus enne 
Pihkva vallutamist Eesti väge-
de poolt toimus kevadisel ajal 
Vabadussõja lahing.

Lahingu juht Margus Sini-
mets Saaremaa Sõjavara Selt-
sist ütles, et näidislahingu põhi-
eesmärk oli tuua pealtvaataja-
teni võimalikult reaalne sõja-
olukord. “Tähtis oli tuua pealt-
vaatajateni sõjameeste ajastu-
truu riietus ja varustus kuni pi-
siasjadeni,” ütles Sinimets.

Näidislahingus osales sada-
kond erinevate sõjaajalooklubi-
de liiget Eestist, Lätist, Ukrai-
nast, Valgevenest ja Venemaalt 
– lahingu läbimänginutest lau-
sa pooled olid pärit piiri tagant. 

Lavastuse korraldasid Ees-
ti Sõjamuuseum ja Saaremaa 
Sõjavara Selts koostöös Viimsi 
valla ja klubiga Front Line.

Viimsi Teataja

Sõda ilmast ei küsi, sadagu või pussnuge

Viimsi mõisa pargis toimunud lahingu taaslavastuse osalejate rõivastus oli ajastutruu. Fotod Liina Rüütel

Viimased kokkulepped enne sõja algust! Esmakordselt oli taaslavastuslahingu ajal väljas ka kahur.

VABARIIgI AASTAPÄEV

    11VIIMSI TEATAJA   24. veebruar 2017



12       24. veebruar 2017   VIIMSI TEATAJA   

KuLTuuR

Viimsi Kooli 12. klassi 
õpilane Liina Ariadne 
Pedanik jõudis Eesti Laulu 
2017 poolfinaalist edasi 
finaali publiku häälte 
toel. Ta esitas laulu “Feel 
me now”, mille kirjutasid 
Tomi Rahula, Anni Rahula 
ja margus Piik. 

Laulutegijad leidsid Ariadne 
YouTube’ist, kuhu ta oma lau-
luvideoid üles laadinud on. 
Ariadnele pakkus laulu Anni 
Rahula ning tüdruk oli kohe 
nõus, ilma et oleks demo kuul-
nud. Hiljem, kui ta juba laulu 
kuulis, vaimustus sellest kohe. 

Ariadne rõõmustas, kui laul 
poolfinaali valiti, aga kui esi-
nemispäev kätte hakkas jõud-
ma, oli ta üpris närvis. “Päev 
enne poolfinaali esituse salves-
tust lavaproovis sain veidi ene-
sekindlust juurde. Nii et esine-
des olin rohkem elevil kui när-
vis,” ütles ta. “Lavale minnes 
läksid põlved ikka päris nõr-
gaks, kuid arvan, et läks hästi. 
Esimest korda kuulsime täis-
pikki esitusi poolfinaali päeval 
11. veebruaril, mis tekitas oma-
korda ootusärevust juurde.”

Ariadne esines poolfinaalis 
valges – lühikestes pükstes ja 
sädelevas jakis, tennised ja-
las – ning oma helge olemise ja 
puhta häälega mõjus pretensioo-
nitult, vahetult ja siiralt. “Feel 
me now” sobis talle väga hästi, 
laulul on head eeldused hitiks 
saada. 

Ariadne jõudis finaali tei-
ses hääletusvoorus tänu publi-
kuhääletusele. Kõigepealt pää-
ses žürii ja publikuhäälte liit-
misel edasi neli lugu. Siis tehti 

Viimsi Kunstikooli kasvan-
dikud pälvisid noorte 
disainikonkursil NODI 
2017 mitmeid auhindu. 

NODI – Noored Disainivad 
2017 I–III koht vanemas vanu-
seastmes tulid Viimsisse, need 
pälvisid Rebecca Norman ja Jo-
hanna Viherpuu Viimsi Kunsti-
koolist. Koolitantsu preemiate 
vääriliseks arvati Agnes Milla 
Bereczki ja Susanna Saarde 
Viimsi Kunstikoolist. 

NODI on Eesti Kunstikoo-
lide Liidu korraldatud disaini-
alane õpilaskonkurss, mille ees-
märk on tuua üha rohkem noo-

Teletornis näidatakse filme
Nüüdsest on koostöös menufilmidega võimalik Teletorni 
kinos (Tallinna teletorni 2. korruse kinosaalis) filme vaa-
data. Kino alustab nädalavahetustel kogupere väärtfilmi-
de näitamisega. 

Esimesena on valikus armastatud Prantsuse animafilm “Maa-
ilma äärel“, jutustus vaprast tüdrukukesest Sashast, kes läheb 
otsima oma Põhjanabal kadunuks jäänud maadeavastajast 
vanaisa. Eestikeelse dublaažiga film linastub 25. ja 26. veeb-
ruaril. Pileteid saab osta Piletilevi vahendusel ning pileti oma-
nikud pääsevad teletorni 21. panoraamkorrusele soodsamalt. 
Teletorni piletiinfo: teletorn.ee/kulastamine/piletid/.

Kaia gil

Viimsilane Ariadne jõudis 
Eesti Laulu finaali

teine hääletusvoor, kus sõna sai 
ainult telepublik, kes Ariadne 
finaali saatis. 

“See oli küll tohutu rõõm ja 
meeletult palju õnnepisaraid. 
Tekkis suur tahtmine kõiki kal-
listada ning rõõmust kiljuda,” 
ütleb Ariadne. “Tänan südamest 
kõiki armsaid Viimsi inimesi, 
kes minu poolt hääletasid. Sel-
line toetus teeb hinge seest soo-
jaks!” Ariadne rõõmu ja pisa-
raid nägid kõik televaatajad ning 
rõõmustasid koos temaga. 

“Intervjuude ajal ma ei suut-
nud keskenduda absoluutselt kü-
simustele, veelgi raskem oli 
oma mõtteid koondada,” jagab 
tüdruk oma elevust.

Ariadne lemmikuteks selle 
aasta poolfinalistidest olid Ivo 
Linna, Whogaux & Karl-Krist-
jan feat. Maian ning Daniel Levi. 

18. veebruaril selgusid järg-
mised viis Eesti Laul 2017 fi-
nalisti. 

“Nüüd valmistumine finaa-
liks, mis toimub juba 4. märt-
sil,” räägib Ariadne. “Lähinä-
dalatel tuleb palju koosolekuid 
ja proove.”

Saab siis näha, missugust 
lihvi laulule ja esitajale selle aja 
jooksul lisatakse. Viimsi rahvas 
surub pöidlad pihku, kui Ariad- 
ne Saku suurhallis üles astub. 
Eesti Laulu finaali jõudmine on 
suur saavutus ja väga hea ko-
gemus noorele lauljale. Ning või-
malus. 

Kes esindab Eestit Eurovi-
siooni lauluvõistlusel maikuus 
Kiievis, selgub Eesti Laul 2017 
finaalkontserdil 4. märtsil, kus 
Ariadne esineb kümne finalisti 
hulgas. 

Annika Koppel

ri disaini juurde, ärgitada neid 
maailma paremaks muutma, 
luues enneolematuid lahendusi. 
Disainima olid oodatud kõik 
huvikoolide, põhikoolide, güm-
naasiumide ja kutsekoolide õpi-
lased vanuses 7–19 aastat.

2017. aasta NODI konkur-
si teema on “Sokk”. Osalejad 
esitasid soki või põlviku kavan-
di koos pakendi kavandi või 
pakendi maketiga. Nooremad 
osalejad (7–11 a.) lõid soki/põl-
viku kavandi teemal “Minu 
sokk” ja vanemad (11–19 a.) 
teemal “Koolitants” ning “Jõu-
lusokk”. 

Konkursitööde hindamine 

toimus kolmes vanusegrupis: 
7–10-aastased, 11–14-aastased, 
15–19-aastased. Projekti koos-
tööpartneriteks on AS SUVA 
sukavabrik ja Eesti Tantsuagen-
tuur. Iga vanuserühma võidu-
tööd lähevad väiketiraažis toot-
misse Suva sukavabrikusse ja 
koolitantsuteemalised võiduso-
kid jõuavad Eesti Tantsuagen-
tuuri kaudu festivalile Kooli-
tants. Projektist võttis osa 53 
õpilast Viimsi Kunstikoolist, ju-
hendajateks Eda Kommitz, Kät-
lin Stahl, Anne Soop-Tohver, 
Ivar Reimann 

Viimsi Teataja

Eesti Evangeelses Luteri Kirikus sai 11. veebruaril viis pika-
aegset diakonit õpetajateks. Nende hulgas pühitseti ametis-
se ka Prangli Laurentsiuse koguduse õpetaja Kalle Rebane. 

Diakon on vaimulikuameti esimene aste, järgmised on õpetaja 
(ehk preester) ning piiskop. Lisaks Prangli Laurentsiuse koguduse 
õpetajale pühitseti Ralf Alasoo (Narva-Jõesuu kogudus), Tiit Kuu-
semaa (Puhja kogudus), Ants Rajando (Vormsi kogudus) ja Enno 
Tanilas (Karula kogudus). Kõik nad on olnud üle 20 aasta diakonid. 

Näitus 
Erik Schmidti 
maalidest
21. veebruaril avati Rannarahva muuseumis 
näitus Erik Schmidti maalidest. 

Maalikunstnik Erik Schmidt (15. august 1925 – 18. ap-
rill 2014) sündis Naissaare Lõunakülas ja oli üks nendest, 
kes oli 1940. aastatel sunnitud Eestist lahkuma. Erik lei-
dis uue elupaiga Mallorca saarel Hispaanias. Side lapse-
põlvekoduga oli kõigest hoolimata tugev ja Erik on enda 
kohta öelnud, et tunneb end ikka tagasihoidliku Naissaare 
külapoisina. Kodusaare inimesi ja ajalugu tundis ta põh-
jalikult, jäädvustas seda nii maalidel kui ka kirjasõnas ja 
võib öelda, et päästis sealse kadunud maailma unustusse 
vajumast.

Erik Schmidti näitusetegevus algas debüüdiga Pariisi 
kevadsalongis 1951. aastal. Järgnesid mitmed isikunäitu-
sed Johannesburgis, Stockholmis ja Hispaanias. Erik Schmidt 
oli hinnatud portretistina ning olustikumaalijana. Pastelse-
tes toonides maalidele Naissaare elust ja põhjamaisest loo-
dusest vastandub tema lõunamaiste kompositsioonide sä-
rav ja värvikirev palett.

Rannarahva muuseumis on üleval Erik Schmidti abi-
kaasa Kerstin Lindahli poolt muuseumile annetatud maa-
lid ja valik Eriku uurimistööga seotud materjale.

Rannarahva muuseum 

Omakandi mees maailmas – Erik Schmidt. Foto Rannarahva 
muuseum

Disainikonkurss NODI

Ariadne oli Eesti Laulu poolfinaalis esinedes rohkem elevil kui 
närvis ja kõik läks hästi. Foto Anna Aurelia minev 

Kui publik Ariadne finaali hääletas, tuli tohutu rõõm ja 
õnnepisarad. Foto Erlend Śtaub

Kõigi viie vaimuliku kohta sobib iseloomustuseks öelda “maa 
sool”, sest nad on juba iseseisvuse taastamise aastatest teeninud 
oma kogudusi, vahendas Aktuaalne kaamera. “Ma usun, et koha-
likus koguduses, kus nad teenivad, on nad juba ammu kõigi ini-
meste silmis meie kohalikuks õpetajaks, preestriks ja pastoriks,” 
ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma. 

Viimsi Teataja

Prangli saare kogudus sai täisõigustega vaimuliku



Eesti Vabariigi 99. aastapäeva 
tähistamine
Külas on muusik Alen Veziko
Üritus on tasuta!
Prangli rahvamajas
kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Inerts
DJ: Imre Mihhailov
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

25. veebruar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Vabariigi aastapäeva pidu koos 
Üllar “Jörpa“ Jörbergiga
Pilet 5 €
Jussi Õlletoas

28. veebruar kell 12
Prangli vastlad
Prangli rahvamajas

3. märts kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Raul Kivi
DJ: Marko Pille
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

4. märts kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
kell 21
Ühisvaatamine: Eesti laul 2017 
suurelt ekraanilt
Jussi Õlletoas

11. märts kell 21
Naistepäeva eri: esineb Indrek 
Ventmann
Jussi Õlletoas

18. märts kell 21
Jüri Homenja
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas
    
LASTELE jA NOORTELE

Rahvakalendri programm:
Vastlapäevaprogramm 
“Vastlatrall”
Sihtrühm: lasteaed, I–II kooliaste

KuLTuuR
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jumALATEENISTuSED
26. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauga
EELK Randvere kirikus

5. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

12. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

16. märts kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

19. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

NÄITuS
uuS! Alates 19. veebruarist!
Näitus „Eesti kaitseväe vormid 
1917–1940“
Eesti Sõjamuuseumis
   
Kuni 28. veebruar
Stendinäitus “Eesti Vapp”
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus
Raamatuväljapanek 
“Eesti ajalugu“
Prangli raamatukogus

Kuni 3. märts
Elise Dobrjanski maalide näitus 
“Vaadates merd”

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 10. märts
Anu Kasmeli maalinäitus
Viimsi huvikeskuses

Kuni 28. märts  
Urmas Tartese loodusfotode 
näitus “Midagi on veel“
Rannarahva muuseumis

Kuni 31. märts
Hinge Jürgensoni maalide 
näitus
Viimsi päevakeskuse saalis

märtsis
Stendinäitus “Õnnelikud 
taanlased”
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

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

KONTSERT, TEATRIETENDuS
11. märts kell 19
Komöödiateater: “Henrik 
Normanni uskumatud seiklused 
New Yorgis“
Piletid: 15/12 €
Müügil Piletilevis ja huvi-
keskuse kontoris K 10–19
Viimsi huvikeskuses

18. märts kell 18
Viimsi Muusikaliteatri 
esietendus:
Broadway muusikaline 
komöödia
“Drowsy Chaperone” (“Unine 
saatja”)
Piletid: 10/5 € müügil Piletile-
vis ja huvikeskuse kontoris 
K k 10–19 ja enne etenduste 
algust kohapeal
Viimsi huvikeskuses

KuRSuSED, õPI- jA juTuTOAD
2. märts kell 11
Lastehommik Kätlin Vainolaga 
(1.–3. klasside õpilastele)
Osalemiseks vajalik 
registreerumine: elise@
viimsivald.ee
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

3. märts kell 11
Seminar “Projekteerime 
21. sajandi raamatukogu: 
ideed ja inspiratsioon Soome 
raamatukogudest“
Tuula Haavisto (Helsingi 
linnaraamatukogu direktor)
Viimsi raamatukogus

4. ja 18. märts kell 12–17
Mööbli restaureerimise kursused
Lisainfo: www.tsunftijänes.ee
Registreerimine: mati@
tsunftijanes.ee
Antiigi & Vanavara Galeriis

5. ja 19. märts kell 19
Helimeditatsioon gongidega
Vajalik eelregistreerimine: 
vilmar.schiff@mail.ee
Osalustasu: 10 €
Viimsi huvikeskuses

7. märts kell 18.30
Paberikunsti õpituba: kaanega 
ümar karp (madal ja kõrge)
Osalustasu: 19 €, sisaldab 
materjale
Vajalik eelregistreerimine: 
garlyn@hot.ee
Viimsi huvikeskuses

9. märts kell 18
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Külaliseks Marju Lauristin
Pilet 3 €, eelregistreerimine: 
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis

9. märts kell 18.30
Tsirgupäeva tähistamine ja
mahekosmeetika õpituba
Eelregistreerimine: info@
harmoonikum.ee, 
tel 601 1717, 5308 1188
Harmoonikumis

SPORT
8. märts kell 19
Jalgpalli B esiliiga mängud
Viimsi JK – Paide Linnamees-
kond U21
Viimsi staadionil

17. märts kell 19
Paarismängu tenniseturniir 
“Viimsi unetus“
Registreerimine: kuni 16.03 
k 12, reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses 

mEELELAHuTuS, muuSIKA
24. veebruar kell 12

Vastlapäevaprogramm kestab 
27.02–10.03
Aastaringsed programmid:
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooli-
aste
Meremehe 7 ametit
Sihtrühm: lasteaed, I kooliaste
Muinasaegsete kaupmeeste 
jälgedes näitusel “Hõbevalgeim. 
Rävala hiilgeaeg”
Sihtrühm: I–III kooliaste
“Seiklus Soome lahel”
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooli-
aste
Eelregistreerimine: haridus-
keskus@rannarahvamuuseum.ee
Programmid toimuvad 
gruppidele ettetellimisel
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis
Koostööprogramm Viimsi 
kinoga “Kooliga kinno ja 
muuseumisse” 
Eelregistreerimine: info@
viimsikino.ee

2. märts kell 16
Mäng “Kaos“
Viimsi noortekeskuses

6. märts kell 16
Loo ja kokka: valmistame 
porgandikooki
Osavõtt 1 €
Viimsi noortekeskuses

7. märts kell 15
Animatsioonitöötuba
Randvere noortekeskuses

12. märts kell 12–15
Mänguasjade täika
Rannarahva muuseumis

13. märts kell 16
Loo ja kokka: vanade riiete 
taaskasutus ja moeshow
Viimsi noortekeskuses

14. märts kell 16
Emakeelepäeva “Kahoot!“
Viimsi noortekeskuses
kell 15
Youtuberi ABC
Randvere noortekeskuses

15. märts kell 9
Laste ja noorte kultuuriaasta 
2017
MLA Viimsi Lasteaiad Simmo ja 
Sanne teatrifestival 

“Rannarahva laste lood“
Viimsi huvikeskuses

16. märts kell 16
Valmistame plakati teemal 
“Mida me sööme?“
Viimsi noortekeskuses
kell 15
Fotograafia töötuba algajatele
Randvere noortekeskuses

EAKATELE
27. veebruar kell 12
Vastlapäev
Randvere päevakeskuses

28. veebruar kell 12
Vastlapäev koos Randvere
kooli laululastega
Viimsi päevakeskuses

6. märts kell 12
Tervitus Teile, naised!
Randvere päevakeskuses

12. märts kell 12
Viimsi valla seenioride 
kevadine suurkogu 
Viimsi huvikeskuse saalis

8. märts kell 14
Tervituskontsert naistepäevaks
Tantsukeerises on mustlastant-
suansambel  Al-Sol
ja lauljanna Beatrice Nebis
Viimsi päevakeskuses

VARIA
15. märts kell 19
Viimsi Mälumäng
Osalema on oodatud 
4-liikmelised võistkonnad
Küsimused koostab Andres 
Kaarmann
Registreerimine marje@
viimsivv.ee, tel 602 8866
Rannarahva muuseumis 

Info:
marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 602 8866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 

 

24. veebruar – 19. märts

Viimsi valla kultuurikalender

Jälgi sündmusi koduvallas 
ka meie veebikalendrist 
www.viimsivald.ee/12329 
ja Facebooki lehe kalend-
rist “Sündmused vallas“.



14       

SPORT
24. veebruar 2017   VIIMSI TEATAJA   

möödunud nädalal lõppe-
nud Saku II Liiga tugevai-
ma vahegrupi võitis KK 
Viimsi/Kesklinna KK, 
kogudes kaheksast män-
gust seitse võitu. 

Selle tulemusega kindlustati en-
dale pääse veerandfinaali, mil-
le edukal läbimisel toimub lii-
ga finaalturniir meeskonna ko-
dusaalis Viimsi Koolis.

Vahegrupiturniir Eesti tei-
ses liigas on edukalt läbitud. 
Meeskonna saldoks põhiturnii-
ril jäi seitse võitu ning üks kao-
tus ning korvide vahe +101. Ai-
nus kaotus tuli vastu võtta ko-
dusaalis toimunud vahegrupi vii-
mases mängus, mis tabeliseisu 
küll enam ei mõjutanud, kuigi 
klubi sooviks oli põhiturniir lõ-
petada kaotusteta.

Meeskonna treener Valdo 
Lips: “Meeskonna treenerite 
jaoks oli meeste võistkonna ju-
hendamine uueks väljakutseks, 
sest varem on treenitud eel-
kõige siiski noorte võistkondi. 
Samamoodi on enamus mängi-
jaid uues olukorras ning erine-
va taustaga. Eks võib-olla ka 
sellest oli tingitud ebastabiil-

KK Viimsi/Kesklinna 
KK võitis Saku II Liiga 
tugevaima vahegrupi

sus just meeskondlikus män-
gus. Vahe-eesmärgid täitsime, 
st play-offi koht on kindlusta-
tud ning meeskonna noorimad 
(so U18 rühma) poisid mängi-
sid tähtsat rolli enamuses män-
gudes.“

“Meeskonna kaks esimest 
eesmärki – ala- ja vahegrupi 
võit – on saavutatud. Nüüd oota-
me põnevusega veerandfinaale 
ning usun, et oleme suutelised 
seal vormisama hea tulemuse 

ehk tooma finaalturniiri Viim-
sisse. Mis seal saama hakkab, 
näitab aeg, aga kindlasti lä-
heb meeskond sinna kõrgeima 
eesmärgiga. Mänguliselt teeb 
head meelt, et nagu treenerid 
eesmärgiks seadsid, on tule-
musega käsikäes meeskonnas 
kanda kinnitanud nooremad 
mängumehed,“ sõnas klubi te-
gevjuht Tanel Einaste.

KK Viimsi

TuLE KAASA ELAmA!
Tulevaste kodumängude 
ajad Viimsi Kooli spordi-
hoones.
n Veerandfinaalid, mängi-
takse kahe võiduni. 1. mäng: 
17. märtsil kell 19.00 ning 
3. mäng (vajadusel): 26. 
märtsil kell 17.30.
n Saku II liiga finaalturniir: 
7.–8. aprillil.

Palju õnne meeskonnale ja treeneritele! Foto Erakogu

Spordist tulekul
n 8. märtsil  kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlema lähevad Viimsi JK ja Paide linnamees-
kond U21.
n 9. märtsil kell 19.30 toimub Viimsi Kooli spordikeskuses I 
liiga kodumängud käsipallis, kus vastamisi lähevad HC Viimsi/
Tööriistamarket ja Põlva/Arcwood.
n 12. märtsil kell 11.30 toimub Viimsi Kooli spordikeskuses 
U14 Eesti MV korvpallis.
n 12. märtsil kell 16.30 toimub Viimsi Kooli spordikeskuses 
U18 Eesti MV korvpallis.
n 12. märtsil kell 18.15 toimub Viimsi Kooli spordikeskuses 
U14 Eesti MV korvpallis.
n 18. märtsil  kell 12 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, 
kus võistlema lähevad Viimsi JK II ja JK Tabasalu.
n 26. märtsil kell 18 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, 
kus võistlema lähevad Viimsi JK II ja FC Nõmme United.
n 31. märtsil kell 19.30 toimub Viimsi Kooli spordikeskuses I 
liiga kodumängud käsipallis, kus vastamisi lähevad HC Viimsi/
Tööriistamarket ja Põlva Tarbijate Ühistu
n 1. aprillil kell 11.15 toimub Viimsi Kooli spordikeskuses 
U16 Eesti MV korvpallis.
n 1. aprillil kell 16 toimub Viimsi Kooli spordikeskuses U16 
Eesti MV korvpallis.
n 7.–8. aprillil toimub Viimsi Kooli spordikeskuses meeste II 
liiga 4 parima võistkonna finaalturniir (Final Four).
n 9. aprillil  kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlema lähevad Viimsi JK ja Nõmme Kalju FC U21.
n 12. aprill  kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, 
kus võistlema lähevad Viimsi JK II ja Tallinna FC Flora U19.
n 19. aprillil  kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlema lähevad Viimsi JK ja Nõmme JK Tallinna 
Kalev U21.
n 23. aprill  kell 12 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, 
kus võistlema lähevad Viimsi JK II ja Saue JK Laagri.
n 26. aprillil  kell 19 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga 
mäng, kus võistlema lähevad Viimsi JK ja Keila JK.
n 1. mai kell 15 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, kus 
võistlema lähevad Viimsi JK II ja SK Imavere Forss.
n 6. mai kell 14 toimub Viimsi staadionil jalgpallimäng, kus 
võistlema lähevad Viimsi JK II ja JK Tabasalu.
n 7. mail  kell 16 toimub Viimsi staadionil jalgpalli esiliiga mäng, 
kus võistlema lähevad Viimsi JK ja Tartu JK Tammeka U21.
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Kangekaelsuse all peame 
tavaliselt silmas põikpäi-
sust ja jonnakust. Kuid 
kangekaelsus pole vaid 
käitumuslik jäikus ega 
suhtumuslik põikpäisus, 
vaid sõna otseses mõttes 
jäik ja kange kael.

Pole vist kellelegi saladus, et 
pärast stressirohket päeva tun-
neme end väsinuna ning käsi 
liigub kuidagi iseenesest  turja 
ja kaela piirkonda. Endamisi 
mõeldes, et on küll pinges, on 
küll valus, peaks vist midagi 
ette võtma, aga enne, kui jõua-
me seda teha, oleme turjapin-
ged juba unustanud. Nii need 
esialgu tähtsusetuna tunduvad 
pinged kogunevad ja kasvavad. 

Turjapinge tõttu saab häiri-
tud peaaju verevarustus, tekib 
hapnikupuudus, mis annab mär-
ku läbi peavalu, väsimuse ning 
n-ö mõtete “kinnijooksmise”. 
Hapnik on meile sama oluline 
nagu bensiin autole ning hapni-
kutaseme languse korral ei saa 
verevarustus ning ainevahetus 
normaalselt toimida. Kui liha-
sed ei saa hapnikku, on ka när-
vide töö on häiritud. Lisaks 
mõjutab pidev pinge kaelapiir-
konnas meie nägemist, kuna kae-
lalihaste ülepinge puhul pin-
gestuvad ka silmalihased. See 
toob kaasa nägemisteravuse lan-
guse ja silmade kiire väsimise. 
Vahel võib valu kiirguda ka kä-
tesse.

Nagu näha ei ole kange-
kaelsus sugugi mitte kergete ta-
gajärgedega probleem. Võta hetk 
ja pane oma käed kaelale ning 
pigista kogu ulatuses kergelt lä-
bi. Kui märkad pingeid või va-
luaistinguid, oled avastanud oma 
kangekaelsuse viljad.

Normaalse elurütmi ja ene-
setunde saavutamiseks, lihas-
pingete ja/või valu vähendami-
seks on parimaks valikuks pöör-
dumine füsioterapeudi poole. 
Füsioterapeut selgitab välja valu 
ja pinge tekkepõhjuse ning ra-
kendab sobivaid võtteid prob-
leemi lahendamiseks.

Üheks tõhusamaks meeto-
diks turja ja kaela pingete kõr-
valdamisel on pehmekoeteraa-
pia. Lihaspinge lõdvestamiseks 

kasutab füsioterapeut erinevaid 
müofastsiaalse koe vabastami-
se võtteid: n-ö triggerpunktide 
massaaži, naha- ja nahaaluste 
kudede hõõrumist, lihaste ak-
tivatsioonipunktide vajutamist 
ja manuaalset venitamist. Teraa-
piaseansil keskendutakse ühele 
funktsionaalsele üksusele, nt õla-
vöötme pingetest vabastamisel 
töödeldakse nii  kaela-, õlavööt-
me-, abaluualuseid kui ka kä-
sivarre lihaseid-liigeseid. Ravi 
tulemusena normaliseerub peh-
mete kudede toonus, lihaskiu-
dude pikkus ja elastsus ning 
paraneb lihas- või liigesfunkt-
sioon. Pehmekoeteraapiat ei ra-
kendata üksnes kaela- ja õla-
vöötme probleemide korral, vaid 
ka teiste pingest probleemsete 
piirkondade raviks (seljas, jä-
semetes), samuti jäsemete trau-
ma või operatsiooni järgselt. Li-
saks oskab füsioterapeut õpe-
tada ja soovitada sobivaid har-
jutusi ning oma kehahoiaku jäl-
gimist, et vältida tulevikus sa-
made probleemide tekkimist.

Kui oled kangekaelne, siis 
meie saame aidata!

Heleriin Tigane
Tallinn Viimsi SPA, füsioterapeut

Kangekaelsusest

Edinburghi ülikoolis sot-
sioloogiadoktori kraadi 
omandanud Pille Petersoo 
on Eestis tuntud suure-
pärase kokkajana – ta on 
loonud populaarse ret-
septiportaali Nami-Nami, 
välja andnud mitmeid 
kokaraamatuid, toimetab 
ajakirjade köögirubriike 
ja osaleb kulinaariavald-
konna žüriides. 

Vabariigi aastapäeva valguses 
uurisime Viimsis elavalt Pillelt 
nii tema tegemiste kohta kui ka 
soovitusi pidulauale.

Pille, kui kaua sa oled 
Viimsis elanud?

Elasin vahemikus 1998–2006 
Šotimaal Edinburghis. Viimsis 
olen elanud 2006. aasta no-
vembrist ehk veidi üle 10 aasta 
– kodumaale naastes kolisingi 
siia oma mehe juurde. 

Mis sulle Viimsis elamise 
juures kõige enam meeldib?

Päike, õhk ja merevesi ning 
nüüd, pereemana, oskan hinna-
ta ka Viimsi Keskuse ostlemis- 
ja meelelahutusvõimalusi.

Millised on su kolm lem-
mikkohta Viimsis?

Meie imekena koduaed Haab-
neemes (mis sai Aed ja Kodu 
korraldatud konkursil tiitli Aasta 
Aed 2011), Viimsi taluturg, va-
baõhumuuseum ja mererand.

Kuidas sai alguse Eesti kõi-
ge populaarsem ja suurem ko-

Pille Petersoo: Eesti toit on väga maitsev!

kandusportaal Nami-Nami?
Ma hakkasin retsepte ko-

guma juba koolipõlves ja üli-
koolis oli mul ühikatoas ka väi-
ke puidust kast perfokaartide-
ga, millele olid retseptid peale 
kirjutatud. Kui ma 1998. aastal 
Šotimaale magistrantuuri läksin, 
ei olnud mõtet kartoteegikarpi 
kaasa tassida ja nii panime ret-
septid hoopis veebi. See juhtus 
1998. aastal ehk siis varsti saab 
Nami-Nami 20 aastat vanaks!

Kui palju Nami-Namil iga-
kuiselt külastajaid on?

Nädalas käib Nami-Nami le-
hel u 70 000 unikaalset külas-
tajat, mis kuus teeb pea 300 000. 
Täitsa korralik number! Face-
bookis on üle 42 000 fänni.

Milline on Nami-Nami kõi-
ge populaarsem retsept?

Nami-Nami kõige populaar-

sem retsept on Manhattani toor-
juustukoogi retsept – lihtne ja 
alati õnnestuv klassika! Soola-
seid retsepte oli näiteks mullu-
ses esikümnes vaid kaks – liht-
sad hakk-kotletid ja sametine 
kõrvitsapüreesupp.

Milliseid toite sa ise kõige 
enam armastad?

Meie kolm last (4-, 6-, 8-aas-
tane) söövad meelsasti nii me-
reande, liha kui ka erinevaid köö-
givilju, kui neid sobival moel 
valmistada. Sööme väga palju 
erinevate rahvusköökide roo-
gi, kindlaid lemmikuid ei ole, 
sest kõikides kultuurides on 
midagi meelepärast.

Kust sa oma igapäevast toi-
dukraami peamiselt hangid? 

Viimsi kaubandusvõrk on 
viimase 10 aasta jooksul kõvas-
ti paremaks muutunud ja nüüd 
saab pea kõik toiduostud teha 
“külast” väljumata. Viimsi Kes-
kuses meeldivad väga Delica-
to basiilikupesto, kiviahju sai ja 
nende pirukad-tordid, ka lõuna-
pakkumise suppe satume kord-
kaks nädalas sööma. Juustuku-
ningate juustuvaliku vastu mui-
dugi ei saa ja Black Anguse poe 
tulekuga laienes ka põnevate 
lihade valik. Kala ostan talutu-
rult PepeKala käest. Leiba ostan 
kas Viimsi taluturult Kai käest 
või valin Karja Pagari leivad 
Viimsi Keskuse Selverist.

Mis on sinu arvates Eesti 
toit?

Keeruline küsimus. Vaata-
mata sellele, et Eestimaa on nii 
väike, on siin suured piirkond-
likud erinevused. Eks see selli-
ne baltisaksa köögi ja vene mõ-
jutustega talutoit on, aga kau-
gemalt vaadates on Eesti toit 

väga maitsev ja täiesti väärili-
ne tegija Euroopa toidumaas-
tikul. Eriti kõrgel tasemel on 
meie koduküpsetajad!

Mida soovitad Eesti Va-
bariigi sünnipäeva puhul peo-
lauale panna? 

Eks see oleneb sellest, kas 
on soov korraldada pidulik pe-
relõuna päevasel ajal või vahva 
suupistelaud õhtuse vastuvõtu 
vaatamise kõrvale. Soovitan 
mängida klassikaliste Eesti mait-
setega – rukkileib, kala, kohu-
piim, metsamarjad. Juustuku-
ningate poes on põnevaid uusi 
kodumaiseid juuste. Selveris on 
müügil pisikesed näkileivakor-
vikesed ehk rukkinööbid, mida 
võib täita suitsukalakreemi või 
mõne toorjuustuseguga ja ongi 
mõnus suupiste valmis.

Nami-Namis toimub juba 
9. korda retseptivõistlus “Tort 
isamaale”. Kuidas see alguse 
sai?

2009. aastal korraldasime 
esimest korda isamaaliste torti-
de võistluse. Meil oli kombeks 
aeg-ajalt Nami-Nami foorumis 
virtuaalseid ühiskokkamisi te-
ha, kus kasutajad tegid oma 
koduköögis mõnel kindlal et-
teantud teemal süüa ja siis ja-
gasid teistega pilte ja muljeid. 
Veebruaris 2009 oli teemaks 
“Tort isamaale”. Kuna taoline 
kooskokkamine tekitas palju 
elevust ja positiivset vastukaja, 
siis oleme korraldanud sellise 

võistluse iga aasta veebruaris. 
Tänavune võistlus on järjekor-
ras juba 9. ja järgmisel aasta, kui 
Eesti Vabariik tähistab oma 100. 
sünnipäeva, on meil au korral-
dada tordivõistlust 10. korda.

Milline on olnud sinu jaoks 
põnevaim retsept sellelt võist-
luselt?

Iga aasta on olnud tõeliselt 
fantaasiarikkaid ja põneva lä-
henemisega torte. Kodus olen 
mitmel korral järgi teinud Kaa-
re Sova 2010. aasta võistlus-
torti “Rukkileib”, mida 2011. 
aastal oli viimsikatel võimalus 
degusteerida sõjamuuseumi EV 
aastapäevale pühendatud ak-
tusel.

Kuidas selle aasta võist-
lusest saab osa võtta?

Võistlusest osavõtmiseks tu-
leb teha vabariigi aastapäeva 
paiku magus või soolane tort, 
mis on oma iseloomult isamaa-
line ja Eesti Vabariigi sünnipäe-
va tähistamiseks sobiv. Kas isa-
maalisus väljendub tooraines 
(rukkileib, kama, metsamarjad, 
kohupiim) või visuaalis (rahva-
rõivaelementidega või trikoloo-
ritoonides), on juba iga osavõt-
ja enda otsustada. Tordi pilt ja 
kirjeldus tuleb üles laadida Nami-
Nami lehel tordivõistluse posti-
tuse juurde hiljemalt 26. veeb-
ruari õhtuks ja žürii teeb otsuse 
teatavaks 1. märtsi hommikul. 
Palju toredaid auhindu on ka!

Helen Saluveer

Tordi “Rukkileib” retsepti leiab 
Nami-Nami retseptikogust 
märksõna “isamaaline tordi-
võistlus” alt. Foto Kaarel Sova

Heleriin Tigane teab, kuidas 
kange kaelaga ümber käia. 
Foto Tallinn Viimsi SPA

LõDVESTA KAELALIHASEID jA PARANDA NENDE LIIKuVuST
Ninaga joonistatud 8. Kujutle, et su näo ees on suur pikutav 
number 8. Liigu ninaga mööda 8 joont nagu joonistaksid numb-
ri üle. “Joonista“ 4–5 ringi, pea hetkeks pausi ja tee siis teistpidi 
ringid. Las pea liikumine olla aeglane ja sujuv. Ära unusta samal 
ajal rahulikult ja sügavalt hingata! 

jaanuaris käis Pille jacob’s Creeki kutsel Austraalias. Foto Erakogu
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Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

EHITUSLUBADE SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Teenistusülesanded:
Ehituslubade taotluste, ehitusteatiste menetlemine ehitusseadustikus ette nähtud tähtaegade jook-
sul. Nõustamine taotluste ja teatiste esitamisel. Ehitisregistri andmete kontrollimine ja korrastami-
ne. Ehitisregistrisse andmete esitamine ning ehituslubade ja -teatiste vormistamine. 
Nõuded kandidaadile:
• riiklikult tunnustatud ehitus- või arhitektuurialane kõrg- või rakenduslik kõrgharidus;
• riigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemi tundmine, orienteerumine töövaldkonna normdoku-
mentides, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• ametikohal vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise os-
kus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus ja täpsus;
• võime töötada iseseisvalt, analüüsivõime ja hea pingetaluvus;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus.
Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses; 
• eelnev projekteerimisalane töökogemus ja ehitisregistri kasutamise kogemus; 
• CAD programmide kasutamise kogemus; 
• vene keele valdamine.
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• häid töötingimusi ja tehnilisi vahendeid;
• enesetäiendamise võimalusi. 
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 27. veebruariks 2017 aadressil Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Ehituslubade spetsialist” või digitaalselt allkirjasta-
tuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: ehitusameti juhataja Jüri Kurba, tel 602 8878, Jüri.Kurba@viimsivv.ee, konkursiteema-
line lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi 
asjatundlikku ja pühendunud

TEHNOVÕRKUDE REGISTRI SPETSIALISTI
Tehnovõrkude registri spetsialisti peamised tööülesanded on valla tehnovõrkude registri pidami-
ne, järjepidevuse ja aktuaalsuse tagamine, geodeesiaalane töö, töö erinevate registritega, kaeva-
mistöödel teostusjooniste kontroll, teostusmõõdistuste alusel uute trasside kandmine registrisse ja 
registrikannete järjepidevuse tagamine. Samuti mõõdistus ja uurimistööde alusel olemasolevate 
andmete parandamine registris.
Nõuded kandidaadile:
• geodeesiaalane keskeri- ja/või rakenduslik kõrgharidus;
• vähemalt 5-aastane topo-geodeetiliste mõõdistuste ja uurimistööde erialane töökogemus;
• omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega valla 
pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• vajalikud  teadmised ja kogemused geoinfosüsteemist ning andmebaasidega tööst MicroSta-
tion programmis;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitootlus-
programmide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus. 
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast 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 14. märtsiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
74001 Harjumaa märgusõnaga “Tehnovõrkude registri spetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: keskkonna- ja planeerimisameti maa- ja geodeesiateenistuse peaspetsialist Aime Proos 
tel 602 8817, Aime.Proos@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, 
Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi millega ootab oma kollektiivi 
asjatundlikku ja pühendunud

MAAMAKSU SPETSIALISTI
Maamaksu spetsialisti peamised tööülesanded on  Viimsi valla maakasutuse andmekogu pidamine 
ja aktuaalsuse tagamine, maamaksu andmete edastamine ning maamaksuga seonduvate küsimuste 
lahendamine, maakorralduslike toimingute teostamine, maamaksu prognooside koostamine ning 
maamaksuga seotud määruste ettevalmistamine. 
Nõuded kandidaadile:
• maakorralduslik või geodeesiaalane  keskeri- ja/või rakenduslik kõrgharidus;
• eelnev, vähemalt 3-aastane erialase töö kogemus;
• omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine seadustega 
valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid 
õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• vajalikud  teadmised ja kogemused geoinfosüsteemist ning andmebaasidega tööst MicroSta-
tion programmis;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitootlus-
programmide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus. 
Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast 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 14. märtsiks 2017 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
74001 Harjumaa märgusõnaga “Maamaksu spetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aad-
ressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: keskkonna- ja planeerimisameti maa- ja geodeesiateenistuse peaspetsialist Aime Proos 
tel 602 8817, Aime.Proos@viimsivv.ee, konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, 
Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Haridus- ja teadusministeerium kuulutab välja konkursid:
Rapla Gümnaasiumi ja Viimsi Gümnaasiumi direktorite

ametikohtade täitmiseks.

Rapla Gümnaasium ja Viimsi Gümnaasium on haridus- ja teadusministeeriumi pidamisel 
olevad riigigümnaasiumid, mis alustavad õppetegevust 1. septembril 2018. Võtame tööle 
direktorid, kelle esmasteks tööülesanneteks on kooli meeskonna komplekteerimine, õppe-
kava väljatöötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine.

Kandidaadilt oodatakse:
• võtta vastu väljakutse uue ja uuendusliku õppeasutuse loomisel;
• riigigümnaasiumi käivitamist 1. septembriks 2018 ja juhtimist, mis tagab kooli arengu 
vastavalt riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppele;
• väga head koostööd riigiasutuste, omavalitsuste, ettevõtjate ja kohaliku kogukonnaga;
• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikke isikuomadusi.

Kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
• juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
• väga head teadmised haridusvaldkonnas.

Kandideerijatel esitada:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
• visioon “Uutmoodi gümnaasium – milline ja kuidas?” (üks kuni kaks A4);
• kandidaadi soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel osakoormusega, alates 1.09.2017 1,0 koormusega.
Töö asukoht: Rapla vald või Viimsi vald.
Dokumendid esitada hiljemalt 27. veebruariks 2017 e-posti aadressile cv@hm.ee.
Lisainformatsioon telefonil 735 0250, Margot Saluse (HTM personaliosakonna juhataja).



n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ teostab korstna-
pühkija ja pottsepa litsentseeritud teenused Viim-
sis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti väljastamine 
Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekolle-
te ehitus ja remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

n Autokool PLEKK-LIISU OÜ Viimsis, Kaluri tee 3. Au-
to-, mootorratta-, rollerijuhi kursused. Lõppastme 
ja pimeda aja koolitused. Ka lisasõidutunnid, val-
mistumine riiklikuks sõidueksamiks. Nii automaat- 
kui ka manuaalkäigukastiga uued õppesõidukid ja 
kogemustega, rahulikud õpetajad, www.plekkliisu.
ee, info@plekkliisu.ee, tel 511 9209, tel 610 9299, 
Indrek Palu.

mÜÜK
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad, garan-
tii. 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.

n Puitbrikett 960 kg alus 149 €. Puidugraanul 990 kg 
alus 185 €. Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee 
või tel 5891 5954. Hinnad sisaldavad kojuvedu Lää-
nemaal.

TÖÖ
n Viimsi kaubanduskeskuses olev riidekauplus ot-
sib oma kollektiivi rõõmsameelset, kohusetundliku 
ja ausat müüjat. Töö vahetustega. Kui oled sellest 
pakkumisest huvitatud, siis saada oma CV luong@
hot.ee. 

OST jA muu
n Ostan teie kasutuseta jäänud sõiduauto, võib olla 
ka vene auto ja remonti vajav. Tel 5629 8239.

n Ostan teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib 
olla ülevaatuse ning kindlustuseta. Pakkuda võib 
kõiki mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.

n Annan järeleaitamistunde reaalainetes (põhikool 
ja gümnaasium). Tel 514 9154.

n Ostan sõidukõlbliku auto. Pakkuda võib ka remonti 
vajavat või seisma jäänud autot, samuti vanarauaks 
muutunud autosid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457 
5055.

n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, rii-
ded, raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik, 
kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame 
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie as-
jad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.

n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Lisainfo telefonil 5399 
6098, Rene.

n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.

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. 

n Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara, 
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on 
ajalooline väärtus. Tel 5891 0821. 

Reklaami 
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

KIRBU-
TURG 
11. märtsil kell 

10–14 Pirita Vaba 

Aja Keskuses
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TEENuS
n Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus. Soodsad hin-
nad! Tel 5626 3857.

n Antiikkrohv, kindakrohv. Tel 5897 9293, Janek. FB 
Antiikkrohv, ehmesoy@gmail.com.

n Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hek-
kide pügamine, haljastustööd. Pikaajalised kogemu-
sed, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029.

n Tomsolar OÜ pakub puhastus- ja koristusteenu-
seid. Sisepuhastustööd, välipuhastustööd ja eritööd 
(kokkuleppel). Kontakt: info@tomsolar.eu, tel 5553 
8308.

n Kui otsite kogenud plaatijat, kes ei kohkuks ühegi 
plaatimistöö ees, kes annab oma töödele 3-aastase 
garantii, teostab kõikvõimalikud plaatimise-eelsed 
tööetapid, teeb hinnapakkumise, mis ei kohusta tööd 
tellima, uuri asja: www.meisterplaatimine.ee, tel 
5852 8717, allar@meisterplaatimine.ee.

n Haljastusprojektide koostamine firmalt LandArt. 
Tel 514 0524, Julika Korv. E-post landart@live.com.

n Vilunud kodukoristaja teeb hoolduskoristust, suur-
puhastust ja peseb aknaid. Hinnad soodsad. Tel 5677 
0103.

n Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekspertiis. Kasu-
tusload. Tulipunane OÜ. Tel 620 0542, info@tulipu-
nane.ee, www.tulipunane.ee.

n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. Pika-
ajaline töökogemus. Info tel 521 6037. 

n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. Tel 
5352 9476, e-post mehitus@gmail.com.

n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.

n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vink-
lid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, 
kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, moo-
torid jne. Õuest, garaažist tasuta, korterist 10 €. Külm-
kapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.

n Osutan veoteenust, kolimised ja väiksemad veod 
BOXERiga Peugeot 2 tonni. Tel 5660 0585, Sulev 
Paas.

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. Lumekoristus. E-post igor@
inkteenused.ee, tel 5348 7318.

n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40 l/60 l võr-
gus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja lehtpuu sae-
puru 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 Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlme-
de montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. 
Geodeetilised mõõtmised ja liitumisprojektide koos-
tamine. Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori 
ja transporditeenused. Tel 5850 4300. 

n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Akti 
väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine tel 
5877 1665 või info@puhaskolle.ee.

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.  
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Otsime 

puhasTus-
Teenindajaid 

Miiduranna Konsumi
Töö kirjeldus:

Puhastusteenindaja tööülesandeks on puhastuse 
tagamine objektil.

nõudmised kandidaadile:
Hoolikus ja täpsus. Ausus. Kohuse- ja vastutustunne.

ettevõte pakub:
Puhastusteenindaja esmast väljaõpet ja juhendamist.

Kaasaaegseid töövahendeid ja -tingimusi.
Täis- ja osakoormusega tööd Tallinnas, Tartus ja 

Rakveres.

Lisainfo telefonil 5553 0044.

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.
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