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4. mail toimub IV Viimsi 
JazzPopFest. Alati on 
festivalil osalenud ka Püünsi 
kooli mudilaskoor The Musical 
Robbers. Lapsi juhendab kooli 
muusikaõpetaja Arvo Luik. 
Loe lk 14

Teeme Ära 
talgupäev
Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub 
mai esimesel laupäeval, 4. mail. Kõiki 
eestimaalasi kutsutakse endale sobivaid 
talguid valima ja end osalejana kirja 
panema.

Kõik talgud saab alates 6. 
märtsist kanda üle-eesti-
lisele talgukaardile. Sel-
leks tuleb täita vorm ko-
dulehel www.teemeara.ee.

Seega on paras aeg mõelda, mis minu kodu-
kandis tänavu tegemist vajaks. Oodatud on nii 
värsked talguideed kui pikema talgutraditsioo-
niga külade, linnade ja ühenduste talgute info. 
Peale talgute kirjapanekut saab iga talgukorral-
daja ka talgujuhi stardipaketi. 

Iga talgud kirja pannud talgujuht saab talgu-
päeva eel stardipaketi, kuhu on koondatud abiva-
hendeid talgupäeva korraldamiseks: esmaabitar-
bed, töökinnaste varu, värvipott, ehitus- ja aiapoe 
sooduskupong, kevadised seemned, kriisijuhend, 
kuulutused, Talguhundi kleebised, tee, šokolaad 
ning talgulugude CD ja ajaleht Talguline.

Kui Teeme ära talgutööle registreerivad end 
osalema töötukassas töötuna arvel olevad isikud, 
palume kindlasti sellest ka töötukassat teavitada. 
Sel juhul saab isik kirja positiivse linnukese ak-
tiivsuse eest, täienduse CVsse ning Töötukassa 
võimaldab osaletud päeva eest sõidutoetust ja 
väikest päevastipendiumi. Talgutööl osalemist 
tasustab töötukassa ühe päeva eest.

Viimsi vallas oli 4. aprilli seisuga registree-
ritud kolm talgut, Harjumaal kokku oli teada 
antud 80 talgu korraldamisest. 

Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai algu-
se 2008. aasta prügikoristusaktsiooni ja 2009. 
aasta mõttetalgute järel 2010. aastal. Iga kogu-
kond, ühendus või aktiivne kodanik saab ise 
otsustada, mis vajab ärategemist, korraldada 
selleks talgud ning kutsuda teised kaasa. 2012. 
aasta talgupäeval korraldati üle Eesti 1241 tal-
gut kokku 32 000 osalejaga.

Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõt-
likkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades see-
läbi meie ühist elukeskkonda ja kodanikuühis-
konda ning tugevdades kohalikke kogukondi. 

Talgute heaks kordaminekuks on igas maa-
konnas teie jaoks abikäed ehk maakondlikud 
koordinaatorid, kelle poole võib pöörduda kü-
simuste ja ettepanekutega.

Anneli Kana
Teeme Ära Harjumaa koodinaator

tel 5324 2511, annelikana@gmail.com

Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsioonil (VEDA) on 
saanud traditsiooniks kut-
suda viimsilasi üles valima 
koduvalla aasta naist. Kolme 
nominendi seast valitak-
se lõpuks tiitlisaaja. Nii ka 
tänavu. 

VEDA president Ene Lill: “Hin-
dan kõrgelt neid inimesi, kes esi-
tavad Aasta Naise nominente. Ne-
mad suudavad näha oma isiklikest 
huvidest kaugemale. Lisaks on 
nad südames helded, valmis ula-
tama aupaistet ka kaaslastele. Sest 
mis oleks maailm väärt, kui meie 
kaaslasteks oleks ainuüksi mada-
lad kasuahned vennikesed? Au-
väärsete inimeste seltskond annab 
olemasolemisele mõtte, muudab 
elu elamisväärseks.”

Nominendid olid: nelja lapse 
ema Aina Saarma, kes juhib ko-
duõendusettevõtet Medendi OÜ ja 
töötab samas asutuses koduõena 
Viimsi, Muuga ja Pirita piirkonnas 
ning haiglas Fertilitas rehabilitat-
siooni juhina. Ta rajas Viimsi mu-
nitsipaallasteaedadesse rehabilitat-
sioonirühma ja koordineerib seda, 
juhib Randvere kooli rehabilitat-
siooni osa ja tegeleb valla eriva-
jadustega lastega; nelja lapse ema 
Margery Lilienthal, kes on Viimsi 
Lasteaedade direktor ning kelle 
alluvuses on kaheksa lasteaeda; 
ja kolme lapse ema Riina Aasma, 
Rannarahva Muuseumi tegevjuht. 

Mullu aasta naise tiitli pälvi-

nud Külli Talmar ütles: “Möödu-
nud aastal oli tore tunne, et mind 
on märgatud. Soovin kõigile sama 
toredat tunnet, mida mina tundsin 
eelmisel aastal.” 

Nominentide soovituskirjad 
olid sisukad ja põhjalikud. Lehe-
ruum on piiratud, seetõttu on siin 
vaid katkendid: 

“Aina Saarma osaleb Viimsi 
valla haridusteemalises sotsiaalvõr-
gustiku töögrupis ning räägib ak-
tiivselt kaasa sotsiaal- ja tervishoiu 
arengukava väljatöötamisel. Ka 
on Aina Viimsi Invaühingu liige, 
mille tegemistele ta positiivsusega 
alati sära lisab. On imetlusväärne, 
kuidas Aina jõuab lisaks igapäeva-
tööle ja perele tegeleda Viimsi valla 
erivajaduste laste ja teiste sotsiaal-
valdkonna probleemidega, sest kõi-
kides loetletud töögruppides osaleb 
ta vabast ajast. Aina on alati avatud 
uutele ideedele ja väga koostööal-
dis. Ta teeb seda tööd südamega.” 

“Margery Lilienthal on väga 
positiivne ja särasilmne inimene. 
Ta on alluvaid hoidev juht, nõud-
lik, kuid ebatüüpiliselt väikese ego-
ga. Ta kuulab inimesed ära. Mar-
gery on töörügaja, katsetaja, otsija. 
Teeb ise vahet ja annab ka oma 
alluvatele mõista, mis on elus kõi-
ge tähtsam, osutades perekonnale, 
tervisele, sõpradele. On spordi ja 
tervislike eluviiside tulihingeline 
austaja. Teeb ise sporti ja kaasab ka 
oma pere ja töökollektiivi. Margery 
oskab aega planeerida kodu ja töö 
vahel. Kuigi ta alluvuses on kahek-

sa lasteaeda, on ta suutnud kollek-
tiivid liita ühtseks tervikuks.” 

Rannarahva Muuseumi tegev-
juhi Riina Aasma tegevus on suu-
natud Eesti mere- ja rannakultuuri 
tutvustamisele ja uurimisele. Ta 
on edukas ja särav muuseumijuht. 
Koos muuseumi turundamisega 
tutvustab ta alati ka valda. Ta on 
ka rannarahva koja eestvedaja. 
Ta on algatanud mitmeid debatte 
randlusest ja kalandusest ning osa-
leb aktiivselt Eesti merenduspolii-
tika arengukava komisjoni töös. 
Ta pälvis 2012. a muuseumide eri-
preemia muinsuskaitse all olevate 
tuletornide kalendri eest. 

“Ükski mees ei ole tugev ilma 
naiseta ega naine ilma meheta. Kui 
kodus tuge pole, ei tee kodus ega 
väljaspool kodu midagi ära,” ütles 
Aina Saarma, kui oli tiitli ja sellega 
kaasnevad kauni salli ning hõbe-
prossi vastu võtnud. Aina Saarma 
abikaasa on erahaigla Fertilitase juht. 
“Tunnustuse sain selle eest, et tegin 
midagi kogukonna heaks,” arvas 
Saarma. “Mind on vallas ära kuula-
tud ja toetatud. Tänusõnad vallale.”

Aina Saarma tütred iseloomus-
tasid oma ema: “Kuigi meid on 
neli last, on ema alati kõigi jaoks 
olemas. Iga päev ei paistagi see 
võibolla välja, aga kui vaja, siis on 
ta olemas,” rääkis Kaisa, kes õpib 
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 
õendust. 

“Vahel on ema karm, aga ta on 
õiglane,” lisas Kadi.  

Kaisa jätkas: “Me ei ole kuna-

gi millestki puudust tundnud. Ema 
on meile kõik võimaldanud ja meie 
soovid täitnud, vaimses mõttes. 
Ükski probleem pole jäänud lahen-
damata, emaga koos leiame alati 
lahenduse.” 

Tartu Ülikoolis proviisoriks õp-
piv Kadi sõnas: “Ema põhimõte on: 
alati saab ja kõike saab, kuigi peab 
vaeva nägema ja selleks pinguta-
ma.”

Margery Lilienthali kolleeg 
Eva rääkis oma ülemusest: “Ma 
olen 34 aastat Viimsi Lasteaeda-
des töötanud, Margery on mu viies 
ülemus. Ta on esimene toetav juha-
taja. Ta toetab oma töötajaid, hin-
dab töötajate tööpanust ja on väga 
mõistev. Ta on superülemus.”

Ja veel Ene Lille sõnavõtust: 
“Meie, vedakad, püüame ühis-
konna koondportreed kaunistada, 
tõstes ausse väärtushinnanguid, 
mis muudavad inimeste toimimise 
jätkusuutlikuks. Teeme, mis meile 
tundub oluline. Väärtushinnangud 
on ühiskonna visiitkaart, nende 
najalt kasvab kõik muu. Et pisut-
ki leevendada maffialaadset ma-
jandus- ja riigikorraldust, anname 
ühiskonnale väsimatult teada, et 
inimene on enamat kui raha ja kar-
jäär. Et inimene on harmooniline 
ja et ühiskond peab olema kõigile 
elatav. Et õnne saame ammuta-
da eneste seest, meie lähedaste ja 
meie sootsiumi ühisosast. Et har-
mooniline ja väärikas inimesteva-
heline suhtlemine on maa sool.”

VT

Viimsi aasta naine 2013
Viimsi aasta naise 2013 nominent Riina Aasma, aasta naine 2013 Aina Saarma ja nominent Margery Lilienthal. 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 602 8833, annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 602 8833, juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 10. mail

VALLAVOLIKOGU VEERG

Vallavolikogu noorsoo- ja haridus-
komisjoni etteotsa on asunud mees, 
kes ise töötab koolijuhina – Ardi Paul. 
Elades Viimsis, juhib Ardi Paul kooli 
küll Nõmmel, kuid suures plaanis 
on hariduselu põhiteemad ikkagi 
kattuvad.

Kõigepealt paluksin hetkehinnangut val-
la hariduselule – mille üle võib uhke olla, 
mida tuleks tingimata paremaks muuta?

Võiksin uudse hindamismudeli valguses 
anda nn kujundava hinnangu eelkõige prot-
sessile, mitte hetkeseisule. Sellest lähtuvalt on 
Viimsi haridus väga dünaamiline, väärtustel 
põhinev, traditsioone hindav, kogukonda ar-
vestav ja jätkusuutlik. Tagasi tulles klassikali-
sema (vanamoelisema – sic!) hindamismude-
li juurde on “valla hariduselu” hinne Viimsis 
4+. Miks “4” ja miks “+”? “4” on igati hea 
hinne ja “+” on viide veelgi paremaks soo-
rituseks ja arenguks. Loodan, et suutsin selle 
lühikese vastusega selgitada, kuivõrd erinev 
võib olla ühe ja sama asja positiivne hinnang 
tänaste hindamismudelite valguses. Samas 
tean, et nii üks kui ka teine mudel teineteist 
toetades Viimsi koolides rakendust leiab ja 
õpilaste arengule kaasa aitab.

Mis on praegu volikogu noorsoo- ja 
hariduskomisjonis need põhiteemad, mille 
üle arutelud käivad?

Hetkel võib nii-öelda “kuumad teemad” 
jagada laias laastus kolme valdkonda. Laual 
on kaugemalt lähemale tulles uus põhikooli- 
ja gümnaasiumiseadus (PGS), teiseks Viimsi 
koolivõrk ja kolmandaks õpetaja ameti väär-
tustamine. Tähtsuselt viimasest alustades tu-
leks lisaks palgamiinimumide tõusule selgelt 
väärtustada õpetajaamet nii nn “Eesti tuleviku 
tootja” kui ka formaalse õpetaja kutsestandar-
di loomise ja kehtestamisega. Viimsi vajadusi 
ja selle põhjuseid nii lasteaia kui koolikohta-
de järele pole vist vaja lahti seletama hakata. 
Õnneks on viimastel aastatel saanud kombeks 
ehitada Viimsisse igal aastal üks uus haridus-
asutus. Sellel sügisel on kord Randvere koo-
limaja käes. Kõiki neid valla toimetusi saada-
vad aga uue PGSi arutelud  ja vastuvõtmine 
Riigikogus loodetavalt selle aasta esimese 
pooles. See omakorda toob kaasa hulga muu-
datusi nii valla kui haridusasutuste pidaja kui 
ka kooli kui seaduse esmase elluviija igapäe-
vaelu korraldamisel. Oodata pole enam kaua!

Kas Viimsi Kool on teie meelest liiga 
suur?

Aus vastus on, et ei ole! Samas ütleb minu 
kogemus ja kindel veendumus, et üks maja – 
üks juht. Majanduslikult tundub selline hari-
dusjuhtimise mudel väheefektiivne. Õnneks 
pole efektiivsus hariduse väärtustamise skaa-
lal peamine. Tagasi tulles eelmise küsimuse 
juurde – tähtsaim on kvaliteet ja selle saab 
tagada eelkõige vahetu hariduse andja – õpe-
taja. Et õpetaja saaks kvaliteetselt õpetada, 
peab võimalikult  lähedal olema ka teda toe-
tav koolijuht. Kahjuks on nn kaugjuhtimine 
omane täna majanduslikus kitsikuses vaevle-
vas Lõuna- ja Kesk-Euroopas. Skandinaavia 
ja põhjamaade, sh Soome kogemus, mille 
kultuuri- ja haridusruumi endid tahaksime 
arvata, peab efektiivsusega samaväärseks ka 
kvaliteeti – pean silmas PISA rahvusvahelise 
uuringu tulemusi ja selle saavutamiseks pa-
nustatud juhtimisstruktuuri.

Eelnev küsimus oli veidi provokatiivne. 
Teie abikaasa Karmen Paul on teatavas-
ti Viimsi Kooli direktor. Kui kodus valla 
haridusasju arutate, kas tuleb ette ka eri-
meelsusi?

Oleksin meediastaar, vastaksin, et isik-

Ardi Paul: Hariduses on 
tähtsaim kvaliteet

likele küsimustele ma vastuseid ei anna. 
Õnneks on meie pere tõesti seotud väga ti-
hedalt Viimsi vallaga ja selle hariduse hea 
käekäiguga. Nimelt õpib üks meie poeg 
Viimsi Koolis ja teine käib Astri lasteaias. 
Lapsevanematena on haridusteemad pide-
valt meie arutluste laual. Nii nagu toiduga, 
on ka meil haridusvaldkonna “gurmaani-
dena” omad välistused ja omad eelistused. 
Samas, maitse üle tasub ikka vahel vägagi 
vaielda … Laias laastus on tegemist siiski 
teemanüanssidega, sest valdkonnaolemuselt 
oleme me muidugi mõttekaaslased, rääki-
mata hingesugulusest …

Kui kaua olete viimsilane olnud? Mil-
lel mõtted kõige enam rändama kipuvad, 
kui pärast päevatööd üsna pika kodutee 
ette võtate?

Olen Viimsis elanud üle poole oma elust, 
siis rohkem kui 25 aastat. Elukohaks on olnud 
nii Haabneeme kui Viimsi alev, nii Püünsi 
kui tänane Soosepa külake Pärnamäel. Pari-
mat paika pole leidnud ega ka otsinud. Nüüd  
juba ligi 10 aastat “naabervallas” tööd tehes 
pean tunnistama, et mulle Viimsi kodupaiga-
na meeldib. Lisaks tuttavatele paikadele on 
siin palju inimesi, kellega koos hariduspõldu 
küntud, lapsi õpetatud ja kasvatatud. Enda 
parimad ainetunnid sai antud 80-90ndatel 
Viimsi Koolis, Viimsi Kunstikoolis ja Püünsi 
Koolis, sest erialalt olen kunsti- ja tööõpetuse 
õpetaja. Eks neile inimestele – kolleegidele, 
lapsevanematele ja õpilastele mõtlengi kodu-
teel. Et kuidas neil nüüd läheb ja mida nad 
täna teevad. Mitmeid enam pole, mõne kohta 
ei ole tükk aega midagi kuulnud, kuid paljud 
elavad või töötavad tänagi Viimsis – kasva-
tavad lapsi ja saavad elus hakkama. See teeb 
südame soojaks ja sunnib ka ennast aktiivselt 
kogukonnaelus kaasa lööma. 

Millist Viimsit võiksid kunagi teie po-
jad näha ja omaks võtta?

Täna elavadki kõik minu kolm poega 
ja tütar Viimsis. Kaks nooremat poega küll 
meie  juures oma noore ea tõttu, kuid ka täis-
ealised lapsed on täna jätkuvalt viimsilased. 
Arvan, et kõik nad peavad oma sünnivalda 
omaks ja elamisväärseks, mis sellest, et poeg 
teenib hetkel aega kaitseväes ja tütar on vahe-
peal ka väljaspool Viimsit elamist proovinud. 
Ilmselt pole asi mitte Viimsi omaksvõtmises, 
vaid selles, et Viimsit ei saa jätta, kui oled siia 
kord tulnud. Mulle läheb korda selle ainu-
laadse ajaloo, traditsioonide ja kauni loodu-
sega Eestimaa merevalla hea käekäik – tema 
elanike heaolu, laste tulevik ja hea haridus.  

Küsis 
Jüri Leesment

Et õpetaja saaks kvaliteetselt õpetada, peab 
võimalikult  lähedal olema ka teda toetav 
koolijuht, leiab Ardi Paul.

Teeme ära! Talgupäev 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum, see 
on ajalooline Kingu rannatalu 
kõige sinna juurde kuuluvaga  
– see on tükike ajalugu 19.–20. 
sajandi randlaste elust. 

Kõikidel muuseumihuvilis-
tel ja töönautlejail on  erakord-
ne võimalus talgupäeval käed 
külge panna muinsuskaitsealu-
se talukompleksi korrastamise-
le. Töö, see ongi ju puhkus!

Plaanis on igakevadised 
kõpitsus- ja hoolitsustööd.  Me-
rekohina ja linnulaulu saatel rii-
sume, kaevame maad ja rajame 
peenraid, puhastame ning tõr-
vame aita ja kuuri, katame värs-
ke värvkattega pingid, lauad ja 
taluturu paviljonid,  puhastame 
ja korrastame museaale. 

Talgulistele pakume tut-
vustuseks killukese rannatalu 
lugu, selgitame, mis imeasi on 
museaal ja miks Kingu ranna-
talu kuulub muinsuskaitse alla. 
Sellele järgneb mõnus füüsiline 
tegevust värskes õhus. Keha-
kinnituseks maitsev kalasupp.

Kuna samaaegselt toimub 
ka Rannarahva Muuseumi su-
vise näituse “Puhkusepaketid 
minevikku” ettevalmistus, soo-
vitame talgulistel ennast hää-
lestada ajastusse 25–30 aastat 
tagasi, kui puhkused veedeti 
suvilas tööd rabades. 

Selga panna ilmale vasta-
vad ja tööks sobivad riided, 
soovitavalt needsamad, mil-
lega sai 80ndatel porgandeid 
harvendatud või tsementi se-
gatud. Kaasa võtta töökindad, 

Töö, see ongi ju puhkus

kui on endal mõni lemmikpaar. 
Peenema töö jaoks jagame tal-
gupaigas ka ise varustust. 

Palun talgujuhile teatada, 
kes milliseid töövahendeid 
saab kaasa võtta: reha, labidas, 
värvipintslid, värvirullid, traat-
hari, mootorsaag. 

Talgud toimuvad 4. mail 
kell 12–16 Viimsi Vabaõhu-
muuseumis.

Lisainfo anu@rannarahva-
muuseum.ee. Registreeri end 
teemeara.ee. 

Viimsi Vallavalitsus kut-
sub kõiki üles talgutel 
osalema. 

Nii nagu varasematel aastatel, 
aitab ka seekord vallavalitsus 
prahikottide, kinnaste ja ava-
likust ruumist koristatud prügi 
äraveoga. Talgute registree-
rimiseks on parim lahendus 
www.teemeara.ee keskkond. 
Kes aga üleriiklikku portaali ei 
kasuta, siis andke oma talgu-
test teada kommunaalametile 
– siis saame info valla infoka-
nalitesse üles panna ja abilisi 
talgutele suunata. 

Hetke seisuga on Viimsis 
korraldamisel järgnevad talgud:

- Püünsi spordi- ja mängu-
väljakute koristustalgud ning 
spordipäev, 4. mai, talgujuht 
Mailis Alt, mailis@viimsivv.ee

- Viimsi Vabaõhumuuseumi 
talgud “Töö, see ongi puhkus!”, 
4. mai, kontakt Anu Valing, 
anu@rannarahvamuuseum.ee 

- Altmetsa asumi heakorra-

talgud, 4. mai, talgujuht Tiit 
Villig, tiit@tle.ee 

- Pärnamäe küla kevadtalgud, 
4. mai, talgujuht Kärol Tohver, 
karol.tohver@hotmail.com 

- Avameretalgud Keri saa-
rel, 4. mai, talgujuht Jako Ver-
nik, jako@livehouse.ee 

- Haabneeme Kesk põik 
talgud, 4. mai, talgujuht Kons-
tantin Kekishev, konstantin.
kekishev@gmail.com 

- Metsakasti koristus ja 
heakorratalgud ning teetööd, 
4. mai, talgujuht Toivo Urva, 
urva@neti.ee 

- Metsakasti Metsarahva ja 
Marjamaa piirkonna heakorra-
talgud, 4. mai, talgujuht Erkki 
Naabel, erkki@baltest.ee 

- Muuga küla heakorratal-
gud, teemaa, haljakute ja kraa-
vide puhastus, 4. mai, talgujuht 
Andrus Pihel, muugakylaselts@
gmail.com 

- Viimsi Vallavalitsuse talgu-
päev mõisapargis, 8. mai, talgu-
juht Alar Mik, alar@viimsivv.ee 

Kevad on talgute aeg
- Püünsi küla heakorratal-

gud, mai keskpaik, talgujuht 
Esta Järv, esta@d-wear.ee 

- Tammneeme küla heakor-
ratalgud, mai keskpaik, talgu-
juht Raivo Kaare, raivokaa-
re@gmail.com 

- Rohuneeme küla heakor-
ratalgud, mai keskpaik, tal-
gujuht Jüri Martin, jmartin@
euroakadeemia.ee 

- Kelvingi küla heakorratal-
gud ja mänguväljakute korras-
tamine, mai keskpaik, talgujuht 
Ants-Hembo Lindemann

Jälgige www.teemeara.ee 
lehte, mai alguses paneme val-
la kodulehele välja ülevaate 
kõikidest Viimsi talguobjekti-
dest. Mõnusat talgutamist!

Alar Mik
kommunaalameti juhataja

Väikesed talgulised Vabaõhumuuseumis.
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Volikogu võttis 9. aprillil 
ühehäälselt vastu otsuse 
Lubja külla rajatava suu-
sanõlva detailplaneerin-
gu kehtestamise kohta. 
Seega on suusanõlva 
ehitus peagi algamas. 
Viimsi Teataja küsitles sel 
puhul maaomanikke, kel-
le maavaldusse suusanõlv 
ulatub.

Maaomanik Margus Ärm, 
kuidas suhtute suusanõlva 
rajamisse Viimsi külas? 

Suhtun väga hästi. Kogu 
arendatav kompleks ja lisaks 
muu terviseradade võrgustik 
on Viimsi elanikele äärmiselt 
tore arendus. Kui vaadata tä-
nast Randvere teega paralleel-
set kergliiklusteed, siis on see 
pidevalt täis sportivaid ini-
mesi. Iga lisaatraktsioon õues 
aitab leida põhjust tulla kogu 
perega välja ja ennast aktiiv-
selt liigutada. Tore, terve ja 
stressivaba Viimsi.

Kui palju see rajatis või 
kompleks puudutab teid või 
teie peret?

Hetkel niipalju, et löön 
kaasa nõu ja jõuga. Suur hulk 
maad on selleks kasutada an-
tud ja teeme endast parima, et 
sellest korralik asi saaks. Tule-
vikus teeme kindlasti n.ö jala 
valgeks ka.

Suusanõlva ehitus algab

Millised on teie ootused 
seoses selle rajatisega? On teil 
ka mõni mure või kahtlus, mis 
sellega seotud?

Muresid on nagu ikka nii 
suure projektiga. Esimene 
mure on see, et suudaksime 
võimalikult loodussõbralikult 
laskumisnõlvad valmis saada. 
Et uued pinnavormid oleks 
korrektsed, püsivad ja kenas-
ti haljastatud. Teine teema on 
keskuse edasine käivitamine ja 
käimas hoidmine. Loodetavas-

ti leiab vald tugeva operaatori, 
kes suudab seda kõike korral-
dada ja arendada. Eeldused on 
kõik olemas ja hetkel kahtlusi 
pole. 

Kas olete ise ka perega 
suusahuvilised? 

Kogu pere suusatab ja uisu-
tab. Seetõttu ootavad kõik pi-
kisilmi järgmist talve, et saaks 
juba “oma” mäge proovida.

* * * 
Lubja-Nurme maaüksuse 

omaniku Mihkel Niglase voli-

tatud esindaja Madli Kristjuhan 
vastas Viimsi Teatajale järg-
mist: “Kui Viimsi vald koostas 
selle piirkonna arengukava, 
kuhu oli planeeritud ka suusa-
nõlv, siis Lubja-Nurme maaük-
suse omanik tuli selle plaaniga 
kaasa. Kuna aga maaomanik 
elab välismaal, siis loomulikult 
ei saa ta enda kanda võtta suu-
sanõlvade rajamise kohustust. 
Suusanõlvade rajamise idee tuli 
Viimsi vallalt, seetõttu organi-
seerib suusanõlvade arendamist 
samuti vald. Vald on lubanud 
korraldada ka konkursi suusa-
nõlvade rajamiseks ja teeninda-
miseks operaatori leidmiseks. 
Tänaseks ei ole veel operaatorit 
valitud. Omanik on nõus astu-
ma tulevase operaatoriga läbi-
rääkimistesse, kuid tänasel het-
kel kindlad lepingulised suhted 
puuduvad.

Praegu koostame Lubja-
Nurme kinnistule vajalikku de-
tailplaneeringut, mis määratleb 
kinnistu maakasutuse terviku-
na, suusanõlvad puudutavad 
vaid osa Lubja-Nurme kinnistu 
maa-alast. Detailplaneering on 
hetkel algatatud ja eskiisi koos-
tamise staadiumis.”

Lubja külavanem Raimo 
Tann lubas edaspidi lehes tut-
vustada küla ootusi ja plaane 
seoses suusanõlvaga.

VT  

Maaomanik Margus Ärm ja Lubja külavanem Raimo Tann löövad 
käed koostööks tulevasel suusanõlval. 

Viimsist alguse saanud 
laste tantsupidu kandub 
Rakverre.

Laste üle-eestiline tantsupidu 
sai alguse Viimsist 9. juunil 
2012. Peol osales 20 laste-
aeda ja 350 last. Sel aastal on 
oodata peole juba 850 last 46 
lasteaiast, kellele lisanduvad 
saatjad. Kaugeimalt tulijad on 
saarlased. Viimsilastest lähe-
vad pidu suureks tantsima lap-
sed kolmest lasteaiast.  

Et pidu linnapäevade ajal 
ehk 9. juunil Rakveres toimub, 
on seotud traditsioonidega. 
“Pakuti välja mitmeid asukoh-
ti, aga otsus langetati Rakvere 
kasuks, kuna Rakvere on inno-
vaatiliste ideede poolest tuntud 
linn, kus laulu- ja tantsutradit-
sioonid olnud väga pikaajali-
sed, kuid mudilaste tantsupidu 
ei ole seal veel korraldatud,” 
räägib Eesti laste tantsupeo 
idee autor ja korraldaja Kristi 
Sinimets.

Nii alustavadki eelkooli-
ealised lapsed oma pidu rong-
käiguga, millele järgneb tant-
suosa. Eelmisel aastal andis 
loominguline meeskond rüh-
madele ette peo teema ja selle 
järgi tegi iga rühm oma seadega 
tantsu. Sel aastal jaotati rühmad 
peo teema “Meie päev” alusel 
gruppideks ja neile anti ette 
muusika. Peo teemaga “Meie 
päev” näitavadki lapsed oma 
päeva kulgu. Muusikaline ku-
jundaja on Venno Loosaar. 

Laste tantsupidu sel suvel Rakveres

Suurele peole lähemale viib 
laste tantsupeo veel aspekt, et 
toimuvad ka ülevaatused – küll 
mitte selleks, et rühmi kõrvale 
jätta, vaid selleks, et nendega 
enne tuttavaks saada ja neid jul-
gustada ning tantsupeole kutsu-
da. Laste tantsupeo loominguli-
sed juhid ja lavastajad on Kaia 
Pihlak ja Märt Agu. 

Eesti laste tantsupeo tegija-
tel on suured plaanid tulevikuks. 
“Meie lähiaastate perspektiiv 
oleks, et kolmas üle-eestiline 
eelkooliealiste laste tantsupidu 
toimuks juba riiklikul tasandil 
sarnaselt Eesti üldtantsupeo ja 
koolinoorte tantsupeoga,” unis-
tab Kristi Sinimets. 

Seni tehakse kõike vaba-
tahtlikult ning mingeid ra-
hastusi ettevõtmisel ei ole, 
otsitakse ise sponsoreid ning 
proovitakse toime tulla. Kor-
raldajad soovivad tänada Vo-

pak E.O.S.-i, kes ka sel aastal 
on projekti partnerina oma õla 
tantsupeole alla pannud. Kui 
keegi tunneb, et soovib ka Ees-
ti laste tantsupidu toetada, siis 

lisainfot saab kodulehelt las-
tetantsupidu.ee. Korraldajad 
kutsuvad peresid üles osalema 
ka tantsupeo maskottide Kiisu 
ja Kutsu nimekonkurssil, mil-
les osalejate vahel läheb loo-
simisele Tallinki poolt välja 
pandud perekruiis Stockhol-
mi. Konkursi tingimused leiab 
samuti tantsupeo kodulehelt. 
Laste tantsupeost teeb 16. juu-
nil telesaate Kanal 2.

Eesti laste tantsupidu korral-
dab MTÜ Laste Aeg koostöös 
lasteaia-pereklubiga Väike Päi-
ke. Korraldusmeeskonnas on 
viimsilased Kristi Sinimets, Ants 
Kurist, Annika Vaikla, Kaidi 
Klaas ja Kristiina Sillaste. 

Annika Vaikla
laste tantsupeo 

partnersuhete ja turundusjuht 

Viimsi Õpilasmalev 2013
Viimsi Õpilasmalev saab 2013. aastal tööle võtta kuni 65 
Viimsi noort vanuses 13–18. Õpilasmalevas on kaks vahe-
tust: 10.–28. juuni ja 8.–26. juuli 2013. Noortel on male-
vas võimalus teha heakorratöid ja teisi neile lubatud töid.

Malevasse registreerimiseks on vaja täita avaldus, lisada 
õpilase soovikiri ja vanemate nõusolek. Taotluse vormid on 
elektroonselt Viimsi valla kodulehel ja vallavalitsuses saada-
vad paberkandjal alates 25. aprillist 2013. Dokumendid palu-
me saata digitaalselt allkirjastatult malev@viimsivv.ee või tuua 
paberkandjal Viimsi Vallavalitsusse alates 29. aprillist kell 10 
kuni 30. aprillini k 12. Taotlused vaadatakse läbi ja hiljemalt 10. 
maiks võetakse ühendust noortega, kes saavad osaleda Viimsi 
Õpilasmaleva tegevustes. Malevlaste arv on piiratud.

Malevlastel on kohustuslik osaleda 15. mail k 16 toimuval 
koolitusel. 

Lisainformatsioon: Kadi Bruus, 602 8682, kadi@viimsivv.
ee, Anne Talvari, 602 8853, talvari@viimsivv.ee

Muudatused 
ASis Viimsi Vesi
Eelmisel kevadel määras vallavalitsus mind ASi 
Viimsi Vesi nõukogu esimeheks. Esimesed kuud 
tegelesime nõukoguga ettevõtte olukorra stabi-
liseerimisega. 

Tänasel päeval on lõpetamisel projekti “Viimsi Veekor-
raldus” II etapp ja algatamisel IV etapp (millest olen eel-
nevalt ka leheveergudel kirjutanud). Need on mahukad 
projektid ning ettevõtte tänast olukorda arvestades ilma 
vee hinda tõstmata nii ASile Viimsi Vesi kui ka nõukogule 
tõeline väljakutse. 

 ASi Viimsi Vesi nõukogu tegi ja teeb jätkuvalt oma 
tavapärast tööd, mille raames asuti algselt otsima sisemisi 
reserve ja samaaegselt teostati ka nõukogu kontrollfunkt-
siooni juhatuse tegevuse üle. Kontrollimise käigus tekki-
sid nõukogul kahtlused ASi Viimsi Vesi  tütarettevõtte OÜ 
Viimsi Tehnoabi dokumentide ja kulutuste seaduslikkuse 
osas. Nõukogul tekkis hulk küsimusi, mille lahendamiseks 
pöörduti esmalt OÜ Viimsi Tehnoabi juhatuse liikme Raul 
Vaino, seejärel ASi Viimsi Vesi juhatuse liikme Toivo 
Eensalu poole. Nimetatud juhatuse liikmed aga küsimus-
tele rahuldavaid vastuseid anda ei suutnud, mistõttu soovis 
nõukogu lähemalt tutvuda  OÜ Viimsi Tehnoabi raama-
tupidamisdokumentidega. Kõnealused dokumendid esitati 
nõukogule tutvumiseks vaid aastate 2011-2012 osas, se-
dagi vaid osaliselt ning hilinenult, s.t nõukogu antud kor-
raldusi rikkudes. Nõukogu, tutvudes esitatud dokumenti-
dega ning hinnates nende esitamise puudusi (vaid osaline 
esitamine ning hilinenult esitamine), hakkas kahtlustama, 
et ka esitatud perioodide osas ei ole OÜ Viimsi Tehno-
abi tehingute osas  kõik seadusega kooskõlas. Selleks, et 
oma kahtlustele saada kinnitust või need ümber lükata, 
pöördus nõukogu  õigusbüroo OÜ Ratio Legis poole, et 
saada  professionaalne ja erapooletu hinnang OÜ Viimsi 
Tehnoabi tegevuse seaduslikkuse kohta. OÜ Ratio Legis 
tegi pärast materjalidega tutvumist esmase lühikokkuvõtte 
vallavalitsusele ja nõukogule, millega seoses algsed kaht-
lused veelgi süvenesid ning vajadus asja lähemalt uurida 
muutus möödapääsmatuks.

 Täna tegeletakse OÜ Viimsi Tehnoabi dokumenti-
de täiendava kontrollimisega. Nõukogu on tuvastanud 
mitmeid rikkumisi OÜ Viimsi Tehnoabi endise juhatuse 
liikme tööalases tegevuses ning tõendid kuriteokahtlus-
te osas on juba esitatud ka mitmes episoodis politseisse. 
Arusaadavatel põhjustel ei saa kuriteoteadete ja olemas-
olevate kahtlustuste sisu osas siinkohal täpsemaks minna, 
kuivõrd selle info avaldamine võib kahjustada kohtueelset 
uurimist. Uurimise ajaks on OÜ Viimsi Tehnoabi juhatuse 
liige Raul Vaino juhatusest tagasi kutsutud ning AS Viimsi 
Vesi juhatusse on valitud täiendavaks juhatuse liikmeks 
Raimo Tann. Nõukogu alustatud kontrolli jätkamiseks 
ning lõpuleviimiseks nimetas nõukogu ASi Viimsi Vesi  
prokuristiks OÜ Ratio Legis juristi Riho Friedrichsi.  

Nõukogu ja vallavalitsuse eesmärk on olla veendunud, 
et OÜs Viimsi Tehnoabi ja ASis Viimsi Vesi toimivad äri-
protsessid on selged, läbipaistvad ja korrektselt dokumen-
teeritud ning vastaksid seatud eesmärkidele. AS Viimsi 
Vesi ja OÜ Viimsi Tehnoabi eesmärgid on pakkuda viim-
silastele kvaliteetset joogivett ning olla igakülgselt hea 
partner kõikidele ASi Viimsi Vesi klientidele. 

Meelis Saluneem
AS Viimsi Vesi nõukogu esimees, vallavolikogu liige

Vaktsiinibuss peatub 
pühapäeval Viimsis
Pühapäeval, 21. aprillil, kell 12–17 peatub buss Viimsi Kau-
banduskeskuse juures.

Huvilistele pakutakse võimalust vaktsineerida puukentse-
faliidi, hepatiidi, emakaelavähi ning difteeria-teetanuse vastu.

Vaktsiinibussi graafik ja lisainfo Terviseagentuuri kodule-
hel www.terviseagentuur.ee, kontakt info@terviseagentuur.
ee, tel 525 9044.

Mullu peeti laste tantsupidu Viimsis. Foto Marit Karp.
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Maaleht ja Nordea Pank kutsuvad kampaania “Teeme 
Eesti korda“ raames mõtlema, mida saame oma koduko-
has või kogukonnas paremaks muuta. 

Üleskutse on suunatud nii eraisikutele kui ka kogukondade-
le, küla- ja noorteseltsidele ning sõpruskondadele, kelle ühine 
soov on midagi koos ära teha, korda saata. Kuna 2013 on pä-
randi aasta, on ka Maalehe ja Nordea Panga soov toetada ko-
dukoha arengut läbi paikkonnaga seotud (kultuuri)projektide. 

Parimad ideed ja projektid leiavad ka rahalist toetust. Kok-
ku panevad Maaleht ja Nordea Pank selleks välja 5000 eurot.

Kampaanias osalemiseks ootame hiljemalt 5. maiks täide-
tud ankeeti, mis asub aadressil maaleht.ee/eestikorda.

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

JURISTI 
(ajutiselt äraoleva ametniku asendamine),

kelle peamised ülesanded on riigihangete läbiviimine ja korraldamine 
sealhulgas riigihangetega seotud toimingute teostamine riiklikus riigihan-
gete registris, vallavalitsuse õigusaktide eelnõude ja muude dokumentide 
kehtivale seadusandlusele vastavuse kontrollimine ning arvamuste esi-
tamine ja koostamine õigusalastes küsimustes riigihangete ja lepingute 
valdkonnas, vallavalitsuse juhtkonna ja ametnike õigusalane konsulteeri-
mine vallavalitsuse tegevusega seotud küsimustes, lepingute koostamine 
ja õigusliku hinnangu andmine.

Edukal kandidaadil on:
• juriidiline kõrgharidus;
• riigihangete korraldamise kogemus;
• lepingute koostamise kogemus;
• eelnev töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse sektoris;
• tööks vajalike riigi ja Viimsi valla õigusaktide tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja 
koostööoskus;
• tööks vajalikud arvutikasutamise oskused.

Ametikohal pakutakse sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi, ene-
setäiendamise võimalusi, huvitavat ja vastutusrikast tööd. Pakutav palk 
ametikohal on 1150 eurot bruto. 

Kanditaatidel palume esitada avaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri, 
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koo-
piad 2. maiks 2013 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil helika@viimsivv.ee

Lisateave: Merit Saar tel 602 8870 või merit@viimsivv.ee ja Kristi To-
mingas 602 8803 või kristi@viimsivv.ee

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

MAA- JA PLANEERIMISAMETI 
JUHATAJAT,
kelle peamised ülesanded on maa- ja planeerimisameti töö juhtimine, 
valla üld- ja detailplaneeringute alase töö üldine korraldamine, osalemine 
valla üldplaneeringute ja arengukavade koostamises ning vastava eriala 
spetsialistide kaasamine planeeringute koostamisse, planeeringute me-
netlusega seotud materjalide ja eelnõude esitamine vallavalitsusele ja val-
lavolikogule ning vallavolikogu komisjonidele, vallale vajalike planeerin-
gute koostamise tagamine, osalemine planeeringute koostamise käigus 
tekkivate planeeringuvaidluste lahendamise korraldamises ja seisukoha 
esitamine vastuväidete kohta, planeeringute elluviimise järelevalve.

Edukal kandidaadil on:
• kõrgharidus (soovitavalt arhitektuuri või linnaplaneerimise erialal);
• eelnev töökogemus (soovitavalt omavalitsussüsteemis);
• valdkonna tööks vajalike riigi ja Viimsi valla õigusaktide tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja 
koostööoskus;
• hea analüütiline mõtlemine ja otsustusvõime;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• loovus, põhjalikkus ning vastutustundlikkus;
• tööks vajalikud arvutikasutamise oskused.

Ametikohal pakutakse sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi, ene-
setäiendamise võimalusi, huvitavat ja vastutusrikast tööd. Pakutav palk 
ametikohal on 1223 eurot bruto. 

Kandidaatidel palume esitada avaldus, elulookirjeldus, motivatsioonikiri, 
ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koo-
piad 2. maiks 2013 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil helika@viimsivv.ee

Lisateave: Anne Siitan, tel 602 8822 või anne@viimsivv.ee

Avati Kelvingi 
noortetuba
4. aprillil avati pidulikult Kelvingi noortetuba. 

Kelvingi külakeskuse teisel korrusel hakkas tegutsema 
noortele suunatud ja noorsootööd viljelev Kelvingi noor-
tetuba. Noortetuba on avatud kord nädalas, kolmapäeviti 
kella kahest kaheksani. 

Toa idee sai ellu viidud tänu Kelvingi küla aktiivsele 
kogukonnale, Viimsi vallavalitsusele, Viimsi huvikeskusele 
ja Viimsi noortekeskusele. “Umbes viis kuud tagasi helistas 
külavanem Ants Lindemann ning tegi ettepaneku koostöös 
rajada külaseltsi ruumidesse noortetuba. Tänaseks on esi-
mene samm astutud ja mõttest saanud tegelikkus. Kelvingi 
noortetoa avamine on väga hea stiilinäide külaliikumise ja 
valla koostööst,” ütles abivallavanem Jan Trei toa avami-
sel. “Tuleviku ideaalmudelis võikski Viimsi igas külas olla 
oma noortetuba, mis aitaks noortel omavahel tuttavaks ja 
sõbraks saada. Võib-olla sõlmitakse juba noortetubades elu-
aegsed sõprussidemed.” 

Viimsi noortekeskus organiseerib Kelvingi noortetoas 
vabaaja tegevusi, üritusi, infojagamist ja muud, mis toeta-
vad noore inimese arengut, lähtudes noorsootöö põhimõte-
test. Kelvingi noortetoas on alati kohal Viimsi noortekes-
kuse noorsootöötaja Erik, kelle juhendamisel ja kaasabil 
tegevus toimub.

Kelvingi noortetoa puhul saab välja tuua Eestis üha sü-
venevat noorsootöö kontseptsiooni, milleks on mobiilne 
noorsootöö. Selle eelduseks on noorsootöötaja jõudmine 
noorteni selles keskkonnas, kus noor tegutseb, ja nende 
noorteni, kellel puudub kontakt noortekeskuse või noorsoo-
töötajaga. Kuna Viimsi noortekeskuse ja Kelvingi noortetoa 
vahemaa on küllaltki suur, siis on nüüdsest noortetoa ümb-
ruses elavatel noortel ideaalne võimalus rakendada oma os-
kusi ja veeta kvaliteetset vaba aega kodu lähedal.

Lõpetuseks saab esile tõsta ja tunnustada tegusaid ja toe-
tavaid Viimsi valla elanikke, kes reageerisid üleskutsele an-
netada esemeid, mis aitaksid Kelvingi noortetoas igapäevaelu 
ja tegemisi hõlpsamalt ja mugavamalt ellu viia. Kogukonnalt 
saadi diivan, lauamänge, koroonalaud, vaip ja maal. Suur ait-
äh ja kummardus perekond Salurile, Merilynile ja Evelinile 
Dallas OÜst jaViimsi Kunstikoolile. Kui leidub veel inimesi, 
kellel on tahtmist ja võimalust pakkuda Kelvingi noortetoale 
sisustust, mänge või muud, mis kogub tolmu ja seisab ka-
sutult, siis on annetuste üleskutse endiselt jõus. Pakkumiste 
korral võtta ühendust Viimsi noortekeskuse juhataja Kristina 
Püiga kristiina@huvikeskus.ee või tel 5561 5413. 

Lisainfot Kelvingi noortetoa ja seal toimuvate ürituste 
ning tegevuste kohta on võimalik leida meie Facebooki le-
helt, kui trükkida otsingusse “Kelvingi Noortetuba”. Oot-
ame külla kõiki noori!

 Erik Kuldkepp
Viimsi Noortekeskuse noorsootöötaja

Maaleht ja Nordea Pank kutsuvad

Kelvingi noortetoa avavad noorsootöötaja Erik Kuldkepp ja 
abivallavanem Jan Trei.

6. aprillil tähistas Viimsi 
Pensionäride Ühendus 20 
tegevusaasta täitumist. 
Kui sünnipäeva esimene 
pool oli ametlik aruan-
dekoosolek, siis pärast 
vaheaega jätkus päev 
kontsertaktuse ning tore-
da peoga.

Viimsi Pensionäride Ühendu-
se esinaine Viiu Nurmela tegi 
kokkuvõtte 2012. aasta kohta: 
liikmeid 504, ühenduse eesot-
sas tegutsevad 32liikmeline vo-
likogu ja seitsmeliikmeline ju-
hatus ning seenioride nõukoda. 

Aktiivsed eakad, ühendu-
se liikmed tegutsevad viies 
ringis, need on foto- ja kä-
sitööring, matka- ja bowlin-
guklubi ning vesiaeroobika.  
Aastapäevaks tuli trükist n.ö 
ahjusoe valla eakate teatmik-
meelespea, mida sel päeval 
kõigile jagati. Meelespea sisu 
on VPÜ ajalugu loomisest ala-
tes, põhjalik info juhatuse ja 
volikogu kohta, mulluse aasta 
tegevusaruanne ja tänavuse 
aasta tööplaan. Tutvustatakse 
päevakeskusi ja valla sotsiaal-
ametit ning toetusi. Väike, 
kuid inforikas teatmik on lausa 
hädavajalik igale valla eakale, 
et kohaliku eluga kursis olla. 

Kui VPÜ esinaine Viiu 
Nurmela oli esitanud põhjaliku 
ülevaate ühenduse tegemistest 
20 aasta jooksul, sai sõna val-
lavolikogu esimees Priit Robas, 
kes tervitas eakaid vallavoliko-
gu ja Randvere küla poolt. 

Viimsi Pensionäride 
Ühendus 20-aastane

“Nakatage oma positiiv-
sust ka teistele eakatele,” soo-
vitas Robas. “Teil on teistele 
väga palju anda.” 

“Eakate roll on kasvanud 
Eestis ja Euroopas,” tõdes val-
lavanem Haldo Oravas. “Ea-
kaid tuleb üha rohkem kaasata, 
sest sündivus väheneb. Valla 
suurim väärtus on inimesed. 
Nad ei mõjuta ainult valla elu, 
nad mõjutavad Eesti majan-

dust, poliitikat ja toimetulekut.” 
“Teie oluline roll on hoida 

valla eakate vaim virge ja füüsis 
korras,” sõnas abivallavanem 
Jan Trei. “Olete selle ülesande-
ga väärikalt hakkama saanud. 
Olete olnud tõsine koostööpart-
ner vallaga, olete aidanud la-
hendada valla eakate muresid.” 
Vallavanem ja abivallavanem 
andsid VPÜ-le valla poolt  sa-
jaeurose kinkekaardi. 

Viimsi pensionäre oli pidu-
päeva puhul tulnud tervitama 
Pensionäride Liidu aseesimees 
Rein Kriis. Tema sõnul Ees-
tis teist nii head pensionäride 
ühendust polegi. 

Ametlikus õhkkonnas möö-
dunud koosolekule pakkusid 
vaheldust Püünsi kooli esimese 
klassi õpilased, kes tantsisid ja 
lugesid luuletusi.  

VPÜd tuli kontserdiga ter-
vitama Randvere pasunakoor, 
kellel oli samuti tähtpäev – 
möödus kaks aastat tegevuse 
alustamisest. Pidu jätkus Boris 
Lehtlaane ja Henn Rebase esi-
nemisega. 

Lauad kattis ja teenindas 
AS Tampe Haabneeme koh-
vik, kelle kohta öeldi kiidusõ-
nu 160 inimese kiire ja meel-
diva teenindamise eest. Reet 
Kurg oli kogu meeskonnaga 
tööd teinud selle heaks, et kõik 
sujuks nii hästi, nagu sujus. 

VT

Peolauas oli mõnus juttu puhuda, keha kinnitada ja esinejaid vaadata. Fotod Enn Teimann

Viimsi Pensionäride Ühenduse juhtkond valla kõrgeima autasu – 
Viimsi Vaalaga.
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Püünsi kooli uued juhid
Püünsi Koolil on uus juht. 
Konkursi tulemusena 
kinnitati kooli direktoriks 
TIIT TALI. Alljärgnevalt 
tutvustab ta ennast Viim-
si Teatajas vallarahvale. 

O len pärit väiksest metsa-
külast Põlendmaalt, va-

nemad olid metsavahid.  Alates 
esimesest klassist käisin kooli-
vaheaegadel metskonnas tööl: 
metsa istutamas (olen istutanud 
tuhandeid puid), hooldusraietel, 
sovhoosi lehmakarjas, heina-
teol jne. Keskkooli ajal läbisin 
traktoristikursused ja töötasin 
traktoristina. Alates keskkoo-
li lõpetamisest olen töötanud 
treenerina, nii palgalise kui va-
batahtlikuna. Selle kõrvalt olen 
töötanud Tartu Ülikoolis õppe-
jõuna, Tartu Ülikooli Kliiniku-
mis direktorina, Soomes pro-
jektijuhina, Võru I Põhikoolis 
direktorina ja Eesti Maaülikoo-
lis laborijuhatajana.

Koolis olen õppinud 22 
aastat, sellest 11 aastat Tartu 
Ülikoolis pedagoogikat, psüh-
holoogiat ja juhtimist.  

Erinevaid töid tehes koge-
sin, et koolijuhtimine on va-
heldusrikas tegevus, mis pakub 
pingutust nõudvaid väljakut-
seid ning võimaldab oskusi ja 
võimeid rakendada, on seetõttu 
motiveeriv. 

Tegelen spordiga, olen 
20kordne Eesti meister, ala-
deks raadiosport, suusatamine, 
jooksmine, orienteerumine jne.

Orienteeruja ja geograafia-
huvilisena teadsin Püünsi küla, 
nagu teisigi Eesti külasid, juba 
varem. Püünsi Koolist sain tea-
da valla arengukava lugedes, 
põhjalikumalt tutvusin pärast 
konkursikuulutuse avaldamist.  

Püünsi Kool on väike tore 
kool, mis asub metsa ja mere 
vahel. Kooli tugevus on turva-
line keskkond ja kompaktsus. 
Koolil on tugev kogukonna 
ja valla toetus. Väikesed klas-
sid (kuni 20 õpilast) annavad 
tublidele õpetajatele head või-
malused iga õpilasega tema 
vajadusi ja eripära arvestades 
tegeleda.

Koolis on tugikeskus, mille 
abil loome õpilastele hea aren-
gukeskkonna. Kooliga koos 
olev lasteaed võimaldab õige-
aegselt laste ja nende eripära-
dega tutvuda ja neid toetada. 
Koolis ja selle ümbruses on 
head sportimise ja vaba aja 
veetmise võimalused. Kooli 
kõrvale metsa on rajatud mäed 
ja suusa- ning jooksurajad, 
mille edasiarendamisega vald 
ja ettevõtjad tegelevad. See on 
hea keskkond ka orienteerumi-
se, mäesuusatamise ning teiste 
aladega tegelemiseks. 

Kooli kavandame huvi-
keskust, mis annab kohalikele 
noortele ja kõigile ümbruskon-
na elanikele võimaluse oma 
vaba aega meeldivalt ja kasuli-
kult veeta, tehes seda suheldes 
ja suhteid luues.

Kooli ja lasteaia põhitegevus 
– õppe- ja kasvatustöö on sea-

dustega sätestatud, seda teeme 
hästi, luues lastele tingimused, 
mis annavad neile võimaluse 
edasi õppida ja elus edukalt hak-
kama saada. Tänu võimalusele 
tegeleda lastega alates lasteaiast 
loome võimalused sujuvaks üle-
minekuks lasteaiast kooli. Püün-
si Koolis saab laps õppida 13 
aastat järjest.

Tänapäeval kasutame kir-
jutamiseks arvuteid, telefone 
ja teisi tehnilisi vahendeid. 
Pliiatsiga kirjutamine on iga-
päevaelust peaaegu kadunud. 
Et tulevikus efektiivsemalt te-
gutseda ja aega säästa, on vaja 
lastele õpetada erinevate teh-
niliste vahendite abil kirjuta-
mist, nn masinkirja. Tegeleme 
koolis võimaluste loomisega 
vajalike oskuste arendamiseks. 

Tänasel päeval on koolis 
vaja arendada koostööd nii si-
semiselt kui ka huvigruppidega.

Praegu elan teisel pool raud-
teed, s.o Pirital, välistatud ei ole 
ka püünsilaseks saamine.

Koolile on oluline kogukon-
na toetus. 

Püünsi koolis on ametisse 
asunud uus õppealajuha-
taja TIIA TASUJA, keda siin 
tutvustame.  

O len sündinud ja kasva-
nud Viljandimaal. Tööd 

alustasin pärast Tartu Ülikooli 
lõpetamist Tartus loodusainete 
õpetajana. 2006. aastal võtsin 
vastu väljakutse Jõgevamaal, 
kui alustasin tööd Sadala Põhi-
kooli direktorina. 

Kui suur on teie pere?

Mul on kaks poega. Mar-
kus õpib Viimsi Kooli 6. klas-
sis ja Villem alustab sügisest 
lasteaialapsena.

Mida teadsite Püünsist ja 
Püünsi koolist enne siin kan-
dideerimist? 

Paar aastat tagasi Viimsi 
valda kolides sõitime abikaasa-
ga Püünsi kooli vaatama ja siis 
tekkis salajane soov selles arm-
sas koolimajas töötada. Too-
kord sellega mõtted piirnesidki. 
Koolimaja jäi arhitektuuriliselt 
meelde väga kaunina ja koo-
li territoorium korras ümbrus 
puude-lillede ning lasteaianur-
ga mänguväljakuga. Üllatama 
panid mind kooli tennisevälja-
kud. Nüüd tean, et meie koolis 
on lastel tenniseõpetuse tunnid. 
Viimsi Teatajast lugesin valla 
koolide tegemistest. 

Mida arvate Püünsi koo-
list, mis on selle tugevused ja 
head küljed? 

Väike kool on nagu suur 
pere, kus märgatakse ja aida-
takse üksteist. Õpetajad on meil 
suure hingega pedagoogid, kel-
lel jätkub aega ja indu õpilaste 
individuaalsuse märkamiseks 
ning nende kuulamiseks. Väga 
head tööd teevad õpilastega 
meie tugikeskuse töötajad. 
Mulle väga meeldib, et Püünsi 
koolis on lasteaiarühmad. Väi-
kene laps vajab stabiilsust ja 
mis saab olla veel kindlam, kui 
jätkata kooliteed tuttavas majas 
ja sõpradest ümbritsetult. Õh-
tuti on koolimajas palju lapsi, 
kes osalevad ringide töös või 
suhtlevad sõpradega. Põhju-
seks võib olla, et lastel puudub 

Püünsi külas vaba aja veetmise 
koht. Kooli võimla on avatud 
õhtusteks treeninguteks ning 
bändiruumis teevad õpetaja 
juhendamisel proovi vanemate 
klasside õpilased.

Kooli akendest välja vaada-
tes näeme rohelust, kuigi oleme 
aleviku/küla keskel. Tundide 
läbiviimiseks pakuvad võima-
lusi mets ja mererannik. Keva-
de tulekuga hakkavad tärkama 
kooliõuel tulbid ja krookused. 

Mis võiks olla teisiti? 
Kool asub Rohuneeme teest 

umbes 800 m kaugusel, seetõttu 
ei jää märkamata remonttööde 
käigus üles kaevatud ja kevad-
vete poolt väga auklikuks muu-
tunud Kooli tee. Kuna meie 
koolis õpib lapsi ka Tallinna 
linnast, siis bussiga sõitjatel on 
probleeme bussigraafikute so-
bitamisega, mistõttu nii mõnigi 
kord jäädakse bussidest maha. 
Uue inimesena jääb koolis sil-
ma, et koolimaja on aegade 
jooksul remonditud võimaluste 
piires, kuid kaootiliselt. 

Mida oma töös oluliseks 
peate?

Kõige olulisemaks pean 
koostööd õpetajatega. Meie ühi-
ne eesmärk kooli kollektiiviga 
on õpetada lastele, kuidas tulla 
edukalt toime muutuvas ühis-
konnas, austades ja hoides inim-
likke väärtusi ning keskkonda. 
Mida rahulikumad suudavad 
olla täiskasvanud oma nõudmis-
te ja soovide esitamisega, seda 
rahulikumalt võtavad õpilased 
meie pakutavat vastu.  

Küsis 
Annika Poldre

Püünsi Kooli õppealajuhataja Tiia Tasuja ja direktor Tiit Tali kooli õuel.

Haridustöötajate 
palgad tõusevad
Selle aasta alguses astus vabariigi valitsus riigi-
meheliku sammu ning tegi algust paljuräägitud 
õpetajate palgatõusuga, kehtestades üldharidus-
koolide noorempedagoogi ning pedagoogi töö-
tasu alammääraks 715 eurot. 

Viimsi valla üldhariduskoolide õpetajate töötasu nähakse 
ette riigieelarvest. Noorempedagoogi ametijärguga õpe-
taja töötasu alammäär tõusis 608,18 eurolt 715 eurole 
(+17,6%) ja pedagoogi töötasu alammäär 644,04 eurolt 
715 eurole (+11%). Senised töötasu alammäärad säilitas 
riik vanempedagoogile ja pedagoog-metoodikule. 

Omavalitsuse omandis olevate lasteaedade ja huvikoo-
lide pedagoogide töötasud tasutakse omavalitsuse eelarvest. 
Oleme põhjalikult läbi analüüsinud valla haridusvaldkonna 
eelarvelised võimalused haridustöötajate palgatõusuks käes-
oleval aastal. Vaatamata Viimsi koolide, lasteaedade ja hu-
vikoolide pingelistele eelarvetele oleme leidnud vahendeid 
haridusvaldkonna personali palgatõusuks käesoleval aastal. 

Töötasude tõusu valguses on arvestatud vajadust hoi-
da konservatiivset valla eelarve joont ning võetud rangelt 
arvesse asjaolu, et riikliku haridustoetust seoses laste arvu 
suurenemisega Viimsi Koolis käesoleva aasta neljal viima-
sel kuul ei eraldata. 2013. aasta hariduse rahastamismudel 
ei näe ette hariduse reservfondi eraldisi seoses õpilaste arvu 
suurenemisega. 2013. aasta sügisest alustab Viimsi koolide 
I klassides kooliteed 281 õpilast, mis teeb üldiseks õpilas-
te arvu suurenemiseks Viimsi koolides, peamiselt Viimsi 
Koolis, 160 õpilast. See omakorda toob kaasa lisavahendi-
te vajaduse valla eelarvesse suurusjärgus ca 60 000 eurot, 
mida riik käesoleval sügisel ei rahasta. Haridusvaldkonna 
hallatavate asutuste palgatõusu arvestused oleme teinud ka 
lähtudes sellest, et tagada valla haridusasutuste töötajatele 
jõulupreemiate fond vähemalt 2012. aasta tasemel.

Valla haridusvaldkonna hallatavate asutuste eelarvevõi-
mekus sel aastal üldhariduskoolide tugispetsialistide palku 
tõsta on 11%. Läbi 11%-se palgatõusu ühtlustame need üld-
hariduskoolide pedagoogide alampalkadega. Viieprotsendine 
palgatõus on võimalik MLAs Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli 
lasteaias, Viimsi Kunstikoolis ja Viimsi Muusikakoolis.

Vallavalitsus esitas 9. aprillil vallavolikogule kinnitami-
seks uue määruse “Viimsi valla munitsipaalharidustöötajate 
töötasustamise alused”, millega kinnitatakse Viimsi üldhari-
duskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide pedagoo-
gide töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel antud ameti-
järkudele. Uue määrusega tagatakse ka vanempedagoogide ja 
pedagoog-metoodikute ja valla üldhariduskoolide tugispetsia-
listide töötasu tõus 11% ning valla lasteaedade ja huvikoolide 
pedagoogide palgatõus 5% võrra. Määrusega tagatakse riigi 
tasustatavad töötasu alammäärad alates 1. jaanuarist ning riik-
likust miinimumist kõrgemate töötasu alammäärade tasumine 
ning alushariduse ja huvihariduse pedagoogide töötasualam-
määrade tasumine alates 1. aprillist käesoleval aastal.

Üldhariduskoolide klassi- ja aineõpetaja ning õpiabi-
rühma õpetaja töötasu alammäärad on vastavalt atestee-
rimisel omistatud ametijärkudele kalendrikuus järgmised:

- noorempedagoogil ja pedagoogil 715 eurot (alates 1. 
jaanuarist)

- vanempedagoogil 820 eurot (alates 1. aprillist)
- pedagoog-metoodikul 990 eurot (alates 1. aprillist).
Klassijuhataja täiendava tasu alammäära arvutamisel 

võetakse aluseks klassijuhatamise baastasu 90 eurot, mil-
lele lisatakse õpilaste arvu ning pearaha korrutis vastavalt 
klassile (erinevates klassiastmetes on klassijuhatamise 
tasu erinev). Põhikooli ja gümnaasiumi tugipersonali (eri-
pedagoogi, psühholoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja 
huvijuhi) töötasu alammäär on 715 eurot, seega võrdsus-
tatud pedagoogi töötasu alammääraga.

Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide pedagoogide 
töötasu alammäärad kuus vastavalt atesteerimisel omista-
tud ametijärkudele on alates 1. aprillist järgmised:

- noorempedagoog 600 eurot (enne oli 575)
- pedagoog 680 eurot (enne oli 645)
- vanempedagoog 760 eurot (enne oli 736)
- pedagoog-metoodik 880 eurot (enne oli 861)
Õpetajaabide alampalgamääraks on 430 eurot kuus 

(enne oli 402). Kindlasti võetakse  haridusvaldkonna pal-
gapoliitika arutelu teemaks ka valla järgmise aasta eelarve 
koostamisel. Ootame huviga, milliseid samme astub vaba-
riigi valitsus pedagoogide palgatõusuks 2014. aastal.

Jan Trei
abivallavanem
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8. juunil toimub Lubja mäel esmakordselt Viimsi 
rannarahva piknik. Pidu on ellu kutsutud mõt-
tega kord aastas Viimsi paljud huvikollektiivid 
kokku tuua ja näidata rahvale, millega keegi 
tegeleb, samas kutsudes inimesi aktiivselt isete-
gevusgruppidega ühinema. 

Peole on oodatud kõik viimsilased ja nende sõbrad, kellele 
meeldib tants, laul ja nali. Võtke kaasa pere, pinikukorv 
ja tekike. Tulge ning veetke koos tore meeleolukas päev. 

Pidu algab kell 14 ja lõpeb 17 ning on kõigile tasuta. 
Lastele on avatud lõbustusnurk, kõhutäidet pakub Lubja 
kohvik ja põnevust lisab Rannarahva muuseumi tegelusala.  

Rannarahva pikniku korraldavad Pärnamäe ja Lubja kü-
laselts. Kahe küla ühisettevõtmine on järg ühisele jaanipeo 
traditsioonile ja hea algatus viimsilaste koostöö tugevdamise 
suunas. Lubja ja Pärnamäe küla vanemad usuvad, et koostöö 
ja kaasamine on võtmesõnad tugeva kogukonna loomisel ja 
arengul ning külaseltside jätkusuutlikul tegutsemisel. 

Teen siinkohal ka üleskutse Pärnamäe ja Lubja küla 
inimestele, kes soovivad vabatahtlikuna peole appi tulla: 
võtke oma külavanemaga ühendust ja räägime läbi, kus ja 
mis kell täpselt abi vaja on. 

Samuti on kõik Viimsi ettevõtjad, kes soovivad korral-
dusele tuge alla panna, oodatud meiega ühendust võtma. 
Eriti ootame toitlustusasutusi, kes soovivad esinejatele ke-
hakinnitust pakkuda, sest ega tühja kõhuga pikalt tantsu 
löö ega viisi üles võta.  

Rannarahva pikniku aitab teoks teha rahvusvaheline 
logistikaettevõte VOPAK E.O.S. Toetuse eest tänavad 
korraldajad veel Leader Põhja-Harju koostöökogu, koha-
liku omaalgatuse programmi ja juba abikäe andnud Lubja 
ja Pärnamäe küla elanikke. 

Rannarahva piknik kuulub Viimsi valgete ööde fes-
tivali programmi. Lisainformatsioon: Annika Vaikla tel 
5664 7630, Raimo Tann tel 517 2941. 

Annika Vaikla 

Rannarahval nüüd 
oma piknikupäev

Ümarmudila teabepäev
Rannarahva Muuseum koostöös Kalanduse teabekesku-
sega korraldab teisipäeval, 23. aprillil kell 14 Rannarahva 
Muuseumis Eesti vete üht agressiivsemat võõrliiki – ümar-
mudilat – käsitleva teabepäeva.

Lektorid on Henn Ojaveer ja Andres Jaanus TÜ Eesti Mere-
instituudist. Toimub ka ühisarutelu ümarmudila kui hõrgu liha-
ga söögikala propageerimisest

Teabepäev juhatab sisse 25. mail toimuva, ümarmudilale 
keskendunud taluturu päeva Rannarahva Muuseumis.

Lisateave ja registreerimine: Ilona Säälik, ilona@rannarah-
vamuuseum.ee, 5622 5061

14. veebruarist 14. märt-
sini toimus Viimsi Raama-
tukogus joonistus- ja 
jutuvõistlus teemal “Raa-
mat ja mina aastal 2063”.

Joonistus- ja jutuvõistluse kohta 
avaldasime info raamatukogu 
koduleheküljel, Viimsi Teatajas, 
Viimsi Raamatukogu Facebooki 
leheküljel, plakatid olid üleval 
suuremates Viimsi valla kau-
banduskeskustes.

Kokku laekus 16 juttu ja 19 
joonistust, lisaks suur ühistöö. 

Viimsi Raamatukogu töö-
tajad valisid parimateks töö-
deks Mark Šamarini joonistuse 
ja Luisa Klaari kirjutise, mõ-
lemad said auhinnaks Viimsi 
Spa saunakeskuse ja spordi-
klubi 1x külastuse kinkekaardi 
kahele. Teise koha vääriliseks 
osutusid Laura Gertrud Lil-
le jutt ja Nika Brett Udrase 
joonistus, neid ootas Tiimari 
kinkekaart 5 € väärtuses. Veel 
tunnustati Laura Veensalu jut-
tu, preemiaks raamat Terry 
Pratchetti sulest. Lisaks pea-
auhindadele sai toreda kooste-
gutsemise eest kringli Viimsi 
Kooli 5. d klass.

Jutuvõistluse töödes kujut-
leti raamatut lendavana või lau-
sa elusolendina, kes ise jutustab 

RAAMAT JA MINA AASTAL 2063
Aastal 2063 on raamat juba väga kõrgel tasemel. On loodud loo-
maraamat, millest ma kohe lähemalt räägin. Loomaraamat on 
nagu koduloom, keda saab lugeda. Kui koerad/kassid ei meeldi, 
või te ei saa neid mingil põhjusel pidada, hankige loomaraamat. 
Raamatuga saab jalutamas käia, ta on osav vestluskaaslane, te-
da saab lugeda nagu tavalist raamatut. Samuti saab uusi lugusid 
lindistada ja raamatu automaatlugemise peale panna. Ühte raa-
matusse saab lugusid tõmmata arvutiga või plaadi abil. Looma-
raamat sobib üksikutele inimestele, vanuritele, kirjanikele jne. 
Vajadusel saab raamatu lihtsalt välja lülitada. Kuna loomaraamat 
ei jaksa kõndida üle 10 km, on raamatule tehtud sangad, mille 
abil saab raamatu selga panna, nagu seljakotti. Peale pikemaid 
jalutuskäike oleks hea loomaraamatut laadida.

Luisa Klaar, Viimsi Kooli 5.d 

Minu nimi on Laura ja mulle meeldivad väga raamatud. Kohe 
kui mõni raamat välja tuleb, olen esimene, kes seda loeb. Isikli-
kult meeldivad mulle rohkem vanad raamatud, teate küll, need 
vanad raamatud, mis on meie esivanemate poolt säilitatud. 

Mul on ka vend Harri, kes istub päevad läbi arvuti taga ja 
mängib mänge. Ma sooviksin, et mu vend tahaks ka lugeda, 
siis ei kulutaks me nii palju raha arvutimängudele ja ostaksime 
raamatuid. Umbes kolm aastat tagasi, 25. veebruaril 2060, rää-
kis minu vanaema mulle väikese loo raamatust, mis on väike-
se kivi sees ja seda kivi on väga raske leida. Nii vanalt olin ma 
veel 9-aastane ja uskusin, et selline kivi on tõesti olemas ning 
tahtsin seda väga leida. Arvasin, et kivi leidmine paneb ka mu 
venna raamatuid lugema, sest talle väga meeldisid kivid. Rää-
kisin sellest imekivist ka oma ema Marile, kes tundis kivi ära. 
Mari oli väiksena kivi üles leidnud ja selle koju toonud. Ta andis 
kivi mulle ja mina oma vennale. Vend oli peale kivi seest leitud 
raamatu lugemist vaimustuses ja ei läinud enam kunagi arvu-
tisse, vaid luges raamatuid – koos minuga. 

Laura Gertrud Lill, Viimsi Kooli 5.d

Aastal 2063 olen mina juba üle kuuekümne aasta vana. Ilmsel-
gelt on mul siis juba prillid, kuna mu nägemine pole enam just 
kõige parem. Kui ma reisile lähen ja võtan raamatu kaasa, et 
seda rannas peesitades lugeda, ununevad mul prillid kindlas-
ti maha. Kuidas siis raamatuid lugeda? Seepärast võiksid raa-
matutel olla lehtedel suurendusklaasid, mis saab vajadusel ära 
võtta. Samuti võiksid raamatud olla päris pisikesed, siis võiks 
neid tasku pista ja neid saaks väga edukalt reisile kaasa võt-
ta, kuna need ei võtaks üldse ruumi. Kindlasti oleks raamatu-
tes hästi palju värvilisi pilte. Selleks, et raamat huvitavam ja 
arusaadavam oleks, need pildid ka liiguksid. Iga peatüki lõpus 
oleks peatükki kokkuvõttev klipp, mis aitab peatükist paremini 
aru saada. See on nagu lühifilm. Raamatul on ka erinevad hää-
led – nt kui autor on kirjutanud, et vesi vuliseb ja linnud laula-
vad, siis raamat hakkabki vulisema ja linnulaulu laulma. Aastal 
2063 on raamatutes selline programm, et sa saad raamatu dik-
teerima panna, nt heidad voodisse pikali ja raamat räägib sulle 
unejuttu. Umbes sellised on raamatud aastal 2063.

Laura Veensalu, Viimsi Kooli 5.d

Joonistus- ja jutuvõistluse “Raamat ja mina 
aastal 2063” tulemused selgunud

lugejale teksti ringi või teeb sel-
lest kokkuvõtte. Loomulikult 
võimaldab tulevikuraamat kuu-
lata teksti juurde veevulinat või 
linnulaulu. Lisaks on raamatu-
tes 17D liikuvad pildid, raamat 
põrnitseb lugejat, kui see ava-
da, ja suurendab ise vajadusel 
teksti. Veel jälgivad raamatud 
silmade liikumist ja järgmisel 
korral teavad täpselt, kus lugeja 
pooleli jäi ega lase midagi va-
hele jätta. Muidugi saab aastal 
2063 raamatus aset leidvates 
sündmustes ise osaleda. 

Töödega saab tutvuda raa-
matukogus. Joonistused on üle-
val fuajees ning lastenurgas. 

Suur tänu laste innustamise 
eest õpetajatele Maret Laiv ja 
Sigrid Lepp Viimsi Koolist ning 
Anne Soop-Tohverile Viimsi 
Kunstikoolist!

Viimsi Raamatukogu

Raamatukogu töötajad valisid parimaks Mark Šamarini joonistuse.

Joonistused ja raamatud koos.
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LASTE RATTARALLI 4. MAIL 2013
START AVATUD 10–13, 

Karulaugu lasteaia õuealal

Starti on oodatud kuni 10 aastased lapsed.

Peale võistlust leiab hoovilt vahvaid 
egemisi ning kõhtu saab kosutada supi ja 

pannkookidega.

Registreeri enda pere osalema aadressil: 
mare@viimsilasteaiad.ee 
(tähtaeg 2. Mai 2013.a.)

Tule koos perega ja naudi 
sportlikku perepäeva!

Muuga sadam kutsus 
Viimsi ja Jõelähtme valla 
ning Maardu linna esin-
dajad ümarlauale, et 
tutvustada sadama kohta 
tehtud uuringut. 

Viimsist olid kohal vallavo-
likogu esimees ja Randvere 
külavanem Priit Robas, Pär-
namäe külavanem Annika 
Valkna, Metsakasti külavanem 
Toivo Urva, Muuga külava-
nem Andrus Pihel, lisaks valla 
kommunikatsioonijuht ning 
arendusnõunik ja Viimsi Tea-
taja. Jõelähtme valda esindasid 
vallavanem ja kaks külava-
nemat. Kohal olid ka sadama 
ettevõte VOPAK, keskkonna-
uuringute keskuse, tehnilise 
järelevalve ameti, Päästeameti 
ja Eesti Raudtee esindajad.  

Plaanidest ja tehtust 
Plaanidest ja tehtust andis üle-
vaate AS Tallinna Sadam juhatu-
se liige Allan Kiil. Arendamisel 
on VOPAKi uus terminal ja uus 
mahutipark, mis asuvad Viimsi 
valla territooriumil, ning Jõeläht-
me vallas asuv väetise granulee-
rimistehas. Plaanides-projektides 
on pump-hüdroakumulatsiooni-
jaam, tootmis- ja laokompleks 
ja LPG-terminal. Teise, LNG-te-
minali kohta on otsustamata, kas 
see kerkib Muugale, Paldiskisse 
või Soome. 

Tallinna Sadam on täitnud 
talle esitatud nõuded, mis hõl-
mavad Randvere supelranna vee 
kvaliteedi mõõtmist ja müratõ-
ket. Muugal on kaks õhuseire-
jaama ning rajamisel on kolmas. 
Söeterminal, mis ebameeldivat 
lõhna eritas, on kaks aastat ol-
nud söeta. Uus IT-lahendus või-
maldab veebirakendusest näha 
tuule suundi ja kiirusi. Koostöös 
Muuga päästekomandoga on 
hangitud kaasaegsed tehnika-
vahendid suurõnnetuse puhuks. 
Sadam on sõlminud vastutus-
kindlustuslepingu 10 miljoni 

euro suurusele summale. “See 
katab sadama tegevusest või 
tegevusetusest põhjustatud kah-
jud kolmandatele isikutele,” 
sõnas Kiil. Sadama riskianalüüs 
valmib 2014. aastal. Sadam on 
seotud Euroopa Liidu program-
miga, mida kommenteeris Allan 
Kiil järgmiselt: “Püüame oma 
turvalisusstandardeid ühtlusta-
da. Oleme teinud rohkem kui 
teised sadamad.”

Kõigis Tallinna sadamaga 
seotud ettevõtetes on tööl kokku 

umbes 25 000 inimest. Muuga 
sadam maksab maamaksu kol-
mele omavalitsusele, kelle ter-
ritooriumil sadam asub. Viimsi 
vald saab Muuga sadamalt aas-
tas 1 052 000 €, Maardu linn 739 
000 € ja Jõelähtme vald 33 000 €. 

Faktum Ariko uuring 
Faktum Ariko viis läbi uuringu 
Muuga sadama mõjust lähipiir-
kondade elanike elukeskkonna 
kvaliteedile, mida tutvustas fir-
ma uuringutejuht Kalev Petti.

Küsitlus viidi läbi 2012. 
a novembris, küsitleti kokku 
300 inimest vanuses 18-74. 
Viimsist küsitleti seitsme küla 
– Muuga, Äigrumäe, Metsa-
kasti, Pärnamäe, Randvere, 
Laiaküla ja Lubja küla elanik-
ke.  Printsiibilt oli see juhuva-
lik, mille eesmärk oli selgita-
da, kuidas nende piirkondade 
elanikud hindavad, tajuvad või 
väärtustavad oma elukeskkon-
da ja millised on probleemid. 

Elukeskkonnale andsid po-
sitiivse hinnangu 65% vastaja-
test, negatiivse 9% ning kahe-
vahel ja negatiivse hinnangu 
andis 35%. Positiivsed aspektid 
olid looduslähedus, puhas õhk 
ja rahulik piirkond. Negatiiv-
seks peeti halba ja hõredat ühis-
transporti, ebameeldivat lõhna 
ja halbu teid.

Kui Maardu elanikele on 
Muuga sadam oluline tööand-
ja, siis Viimsi elanikele on sa-
dama peamine kuvanditunnus 
ebameeldiva lõhna levitaja. 
Muuga sadama mõju elanike 
igapäevaelule oli järgmine: 
ebameeldiv lõhn, müra, söe-
tolm, veereostus, ohtlike ainete 
käitlemise õnnetuste võimalus.

Kalev Petti ütles, et uur-
ingu eesmärk oli saada neut-
raalne pilt, kui palju Muuga 
sadam ümbruskonnas elavate 
inimeste igapäevaelu mõjutab. 
Petti nõustus, et selle uuringu 
eesmärk oli erinev keskkonna-
ministeeriumi tehtud uuringu 
eesmärgist. 

Metsakasti külavanem Toi-
vo Urva arvates oli uuring kal-
lutatud, sest kuigi seda nimetati 
Muuga sadama uuringuks, uur-
iti tegelikult elukeskkonda ja 
Muuga sadama mõju jäi selles 
väheseks. Sama meelt oli Priit 
Robas, et Muuga sadama väike 
osa oli uuringusse ära peidetud. 

“On tõsi, et sadamas tehakse 
töid, mis aeg-ajalt põhjustavad 
haisu,” nõustus Allan Kiil. Kuid 
söetolm on tema sõnul vaid 
meenutus ajaloost. Müütline ja 
hirmutav on tema arvates faktor, 
et Muuga sadam kohe plahva-
tab. “Lõhna püüame minimali-
seerida, müra on teatud määral 
ohjeldatav,” rääkis Kiil. “Kuid 
jätame ära müüdi plahvatusest.”

Metsakasti külavanem Toi-
vo Urva ütles: “Me ei tea täp-
selt, ja seepärast kardame. Te 
peate tõestama, et nii ei ole, et 
pauk võib käia. Uuritakse küll 
iga sadama ettevõtet eraldi, 
aga kes vastutab, kui kõik kor-
raga tuld võtab?”

“Uuringu mõte oli selgitada, 
kui tõsine on probleem. Selgus, 
et probleem on üsna tajutav, aga 
ei sunni midagi radikaalset ette 
võtma,” vastas Petti. Urva arva-
tes peaks sadam endalt küsima, 
kas saab midagi ette võtta või 
tuleb inimestel ära kolida.

“Muuga sadam jääb siia,” 
vastas Allan Kiil. “Küsimus on 
kaupades, muutuda võivad et-
tevõtlus ja spetsiifika.”

Kiil rääkis ka valmivast ris-
kiuuringust, mis valmib järgmi-
sel aastal. Selle lähteülesande 
konsultandid olid sisekaitseaka-
deemiast ning seda on tutvusta-
tud mõlemale naabervallale.  

“Põhja Päästekeskus (PPK) 
on Eestis kõige paremini mehi-
tatud ja varustatud päästekes-
kus. Muuga sadamas on PPK 
üks komando vajalike autode 
ja seadmetega,” rääkis Põhja 
Päästekeskuse Ida-Harju Pääs-
teosakonna juhataja Leho Lõiv. 

“Alates planeeringust pan-
nakse kirja kõik vajalikud kaitse-
meetmed,” selgitas Päästeameti 
kriisireguleerimise büroo juha-
taja Marek Danilson. “Õnne-
tuse tõenäosus on minimaalne. 
Signalisatsioonivahendite abil 
on tagatud tulekahju kiire avas-
tamine ja kustutamine. Olemas 
on ka vajalik kustutusaine varu.”

Jõelähtme vallavanem tun-
dis huvi, kui suur on naftatün-
nide plahvatuse oht. “Plahva-
tuse tõenäosus on väga väike. 
Kuna ammooniumnitraatväetis 
on seal granuleeritud kujul, on 
plahvatus välistatud, kui täide-
takse hoiustamise tingimusi.” 

Priit Robas küsis, kes teos-
tab järelevalvet ja kas seda ei 
võiks ka avalikustada. Vastus: 
“Suure õnnetusohuga ettevõt-
tes tehakse järelevalvet igal 
aastal. Tulekaitsesüsteemi kor-
rashoiuks on terminalil haldus-
leping. Naftarerminali kontrol-
li ei tehta fiktiivselt.” 

Tehnilise järelevalveameti 
esindaja Kaur Kajak rääkis, et 
Muuga sadama ehitusloa and-
sid kohalikud omavalitsused. 
Praegu oleks sadama ehituse 
tingimused hoopis teised. Siiski 
on tänane seis sadamas oluliselt 
parem kui oli kümme aastat ta-
gasi. “Kõik Muuga sadama ris-
kianalüüsid on nüüd hoopis pa-
remad,” rääkis Kajak. “Meil on 
kogu info ohtlike ainete kohta. 
Algfaasis õnnetusest jagusaa-
miseks on kõik valmis.” 

Allan Kiil tõdes lõpetuseks, 
et kohtumine oli rõõmustavalt 
rahumeelne ning selliseid tut-
vustavaid ümarlaudu võiks tu-
levikuski jätkata. 

VT

Muuga sadam kutsus kokku ümarlaua

Enno Selirand: Infopäeva eesmärk oli anda adekvaatne ja pro-
fessionaalne info Muuga sadama tegevustest. Kohale olid kut-
sutud kõige paremad  professionaalid.

Väga täpse ja selge ülevaate sadama reaalsetest ohtudest and-
sid Päästeameti kriisireguleerimise ja tehnilise järelevalve ameti 
tippametnikud. Faktidele ja konkreetsetele oludele toetudes pu-
rustasid nad palju külas ringlevaid valemüüte. Küsitlusest selgus, 
et Jõelähtme inimesi häirib kõige rohkem söetolm. Muuga sada-
ma esindaja kinnitas, et juba kaks aastat ei ole isegi tonni kivisütt 
Muuga sadamas käideldud.  Jääb vaid imestada, et vastanud pole 
ilmselt viimase kahe aasta jooksul kordagi õue astunud.  

Viimsi vallast tundsid kohtumise vastu huvi ainult Randvere, 
Pärnamäe, Metsakasti ja Muuga küla vanemad. Väga kahju, et 
teised sellel teemal sõna võtvad isikud ei pidanud oluliseks ot-
se ja täpset informatsiooni ammutada. Samas saame öelda, et 
Viimsi esindus oli päris suur võrreldes Maardu ja Jõelähtmega, 
viimasest olid kohal vaid vallavanem ja üks külavanem.

Muuga sadama ehitusloa andsid kohalikud omavalitsused. Praegu oleks tingimused teised.
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Turvafirma G4S on Viimsi 
vallas tegutsenud juba 
üle kümne aasta. 

“Patrullipäevikus on mitu rida, 
millele peame märkima Viimsi 
probleemseid või tähelepanu 
vajavaid kohti, paraku ei leidu 
selles ühtegi lahtrit, kus saak-
sime mainida, mis kiidusõnu 
vääriks,” viskab nalja pikaaeg-
ne G4Si Viimsi patrullekipaaži 
turvatöötaja Jaanus Raun. 

Üheksandat aastat Viimsi 
patrullis töötav Jaanus on ko-
halik mees, mistõttu koduvalla 
rõõmud ja mured on talle hästi 
teada. “Viimsi on hea rahulik 
koht elamiseks: mets, meri, 
loodusrajad – kõik on olemas. 
Noori peresid on palju – järe-
likult elukeskkond on peresõb-
ralik ja turvaline,” lisab staaži-
kas patrullimees. Samas tõdeb 
ta, et ka rahulikul Viimsil on 
omad paigad, kus patrullimisel 
alati terasemalt silma peal hoi-
takse. „Haigla juures olev par-
kimisala peaks olema paremini 
valgustatud, nii mõnelgi korral 
on seal hommikul avastatud 
telliskividel seisvaid autosid,” 
märgivad Viimsi patrullis sõit-
vad turvatöötajad. “Tühjalt 
seisva vana kooli aknaid on 
mitmel korral lõhutud, hea, 
et hoonel hoiavad silma peal 
ka naabruses elavad inime-
sed, kes helistavad meile, kui 
näevad teismelisi kooli juures 
kogunevat,” lisavad turvatöö-
tajad. Vana lasteaiahoone, kus 
“käime katuseid mööda” kõlab 
tuttava motiivina nii remonti 
vajava hoone katustel luusiva-
te teismeliste kui ka neid sealt 
minema ajavate turvatöötajate 
jaoks. “Talvel hüppavad otse 
katuselt lumehange, mõnikord 
oleme siin näinud ka väikseid 
lapsi,” kirjeldab laste mänge 
Jaanus Raun.

11 aastat koostööd
Koostöö turvalisuse tagami-
seks Viimsi vallas turvafirma 

G4S patrullimehe turvapilk Viimsile 

G4S Eesti ja valla vahel on 
hästi toiminud juba 11 aastat. 
Esimene turvateenuse osuta-
mist puudutav leping sõlmiti 
2002. aastal. Kokkulepet on 
asjaolude muutudes uuenda-
tud, kuid olulisemad punktid 
on jäänud alati samaks. 

Leping näeb ette, et valla 
territooriumil patrullib öö-
päev läbi üks G4Si logodega 
patrullauto, kindlaks on mää-
ratud ka patrullringide arv ja 
marsruudid. Laias laastus tä-
hendab selline koostöövorm, 
et turvafirma patrull hoiab 
tähelepanu all kohaliku elu 
keskpunktid: koolid, laste-
aiad, mänguväljakud ja muud 
vallarajatised; reageerib elani-
ke väljakutsetele ning edastab 
operatiivset infot kohalikule 
omavalitsusele ja politseile. 
Hea koostöö üheks olulise-
maks võtmeks on kohalike 
elanike aktiivsus info edasta-
misel. Siinkohal peab paraku 
tõdema, et Viimsi elanikud 
võiksid veelgi julgemalt jaga-
da valla turvapartneriga teavet 

tähelepanu vajavatest kohta-
dest-olukordadest. 

Tänu patrullimisele on 
vallas ka tänavu mitmeid kor-
rarikkumisi ära hoitud, aeg-
sasti avastatud ning ennetatud. 
Turvatöötaja kohalolekust on 
abi ka äsja toimunud korra-
rikkumise tagajärgede kiirel 
likvideerimisel. Vajadusel kaa-
satakse jõustruktuure, nagu po-
litsei, tuletõrje ja kiirabi. Oma 
tegevustest ja tähelepanekutest 
informeerib G4S iganädalaselt 
nii valla juhte kui politseid. 

Statistikat
2012. aastal kandis G4S Eesti 
vallale ette 2201 tähelepane-
kust või sündmusest. Neist 33 
korral oli tegu erakorraliste ja 
avaliku korra rikkumistega, 
tänavavalgustust ja liiklusohu-
tust puudutavaid tähelepane-
kuid tehti 49 korral, lõhkumisi 
ja vara kahjustamisi oli kokku 
1215, heakorda ja prügi puu-
dutavat teavet edastati 559 
korda. Valesti parkimisi fiksee-
riti 38 ning muid sündmusi – 
info väljavahetamist vajavate 
liiklusmärkide, langenud puu-
de ja muude kiiret sekkumist 
vajavate olukordade kohta – 
kajastati 307 korral.

Mullu juulis pidasid G4Si 

turvatöötajad kinni ja andsid 
politseile üle vanas koolihoo-
nes loata viibinud kõrvalised 
isikud, keda oli alust kahtlus-
tada metallivarguses. Kordu-
valt on G4Si patrulliekipaa-
žid aidanud lahendada joobes 
isikute põhjustatud olukordi, 
samuti on patrull edastanud 
politseile infot ärandamiskaht-
lusega sõidukitest ning liiklus-
ohtlikult käituvatest autojuh-
tidest. Samuti on turvafirma 
mitmel korral juhtinud oma et-
tekannetes tähelepanu faktile, 
et tühjana seisvad vana laste-
aia ja kooli hooned tõmbavad 
noori ligi. Peale lõhkumiste 
on remonti vajavad hooned 
ohtlikud neid kogunemispai-
kadena kasutavate teismeliste 
jaoks. Turvafirma paneb lap-
sevanematele südamele: tehke 
kodus selgeks, et tühjana seis-
vates hoonetes viibimine ei ole 
ohutu, need on valve all ning 
kõrvalistel isikutel on sisse-
pääs neisse keelatud. Ühtlasi 
tuletab G4S Viimsi elanikele 
meelde, et nad annaks endiselt 
teada õigusrikkumistest vallas 
või ohtudest valla varale AS-
le G4S Eesti juhtimiskeskuse 
numbril 1911 või politseile 
numbril 110. 

Julia Garanža
Tühjalt seisev vana kool meelitab teismelisi, paraku ka aknaid 
lõhkuma.

Rannas ärkab elu sooja saabumisega. Siis vahetab oma baseerumiskohta ka turvafirma patrull – 
rahvarohkemad kohad nõuavad rohkem tähelepanu.

“Noored käivad tihti vana lasteaia hoone katusel, talvel hüppavad 
otse katuselt lumehange,“ kirjeldab laste ohtlikke mänge Jaanus 
Raun.

Lume sulades ja kevad-
ilmade saabudes on taas 
tänavapildis näha roh-
kem jalgrattureid. Jalg-
ratturitele jätkub rõõmu 
ja sõidulusti kauemaks, 
kui oma kaherattalise 
sõbra eest hoolt kanda, 
liigelda ohutult ja mitte 
ratast järelevalveta jätta.

Statistika kohaselt teavitati 
eelmisel aastal politseid kuue-
teistkümnest jalgratta varguse 
juhtumist Viimsi vallas. Mär-
kimisväärne on asjaolu, et 
nendest üle poole ehk üheksa 
jalgaratast olid lukustamata. 
Vargused pandi peamiselt toi-
me kaupluse eest, kui omanik 
korra poodi läks ja otsustas 
jalgratta lukustamata jätta. 
Teised üksikud vargused pan-
di toime trepikojast, maja rõdu 
alt, koduhoovist, kooli terri-

tooriumilt ning ka kinnistest 
ruumidest (keldriboksist, ga-
raažist). Varguste toimepane-
mise aegades tõusid esile ap-
rillikuu lõpp ja maikuu algus, 

mil omanikuta jäi seitse ratast 
ning augustikuu keskpaik, kui 
varastati kuus jalgratast.

Seetõttu palub politsei 
jalgratturitel mitte jätta oma 

jalgratast avalikus kohas jä-
relevalveta ega mingil juhul 
lukustamata. Mõelda tasub 
sellele, et näiteks korterma-
ja trepikotta võib pääseda ka 
võõras, seega võimalusel tasub 
viia ratas hoopis tuppa. Politsei 
juhib tähelepanu, et jalgrattaid 
lukustades tuleb lukk kinnita-
da kindlasti ümber rattaraami 
ja posti vms nii, et jalgratast ei 
saaks kergelt kätte. Kui jalgra-
tas on teile väärtuslik, tuleks 
kindlasti investeerida ka kor-
ralikku lukku.

Liigelge ohutult ja kand-
ke kaitsekiivrit. Viimsi vallas 
ja ka mujal on mitmeid kerg-
liiklus- ja jalgrattateid, mis on 
eraldatud sõiduteest ja kus on 
ohutum sõita. Võimalusel ka-
sutage liiklemiseks neid teid. 
Ülekäigurada tohib küll ületa-
da jalgrattal sõites, kuid seda 
ületavad ka jalakäijad ning 

seetõttu tasub seda teha jalgra-
tas käekõrval kõndides. Ratta-
ga ülekäigurajal teed ületades 
tuleb kindlasti oma sõidukii-
rust vähendada, mis on ohu-
tum jalakäijatele ning nii on 
sõidukijuhtidel rohkem aega 
teie märkamiseks ja reageeri-
miseks. Jalgrattur saab endast 
varakult märku anda kasutades 
jalgrattakella, et mitte ehmata-
da ootamatult jalakäijaid nen-
dest mööda sõites või ülekäi-
gurada ületades.

Politsei palub kinnirihma-
tud kaitsekiivrit kanda kõiki-
del jalgratturitel, sest see on 
vähim, mida  igaüks saab teha 
oma ohutuse tagamiseks. Las-
te ohutust silmas pidades on 
liiklusseadusega kehtestatud 
nõue, et alla 16aastased lapsed 
peavad teel jalgrattaga sõites 
nii juhi kui ka sõitjana kandma 
kinnirihmatud jalgratturikiiv-

rit. Samuti peab sobiv kiiver 
olema näiteks jalgrattaistmel 
või -haagises sõidutatavatel 
väikelastel.

Kontrollige üle ka oma 
jalgrataste seisukord ja komp-
lektsus. Jalgrattal peab olema 
töökorras pidur, signaalkell 
ning ees valge ja taga punane 
ning vähemalt ühe ratta mõ-
lemal küljel kollane või valge 
helkur. Lisaks peab jalgrattal 
põlema pimeda ajal või halva 
nähtavuse korral sõites ees val-
ge ja taga punane tuli. Pimedal 
ajal olete veel paremini nähtav, 
kui kannate helkurvesti. Polit-
sei soovib kõigile ratturitele ja 
teistele liiklejaile ohutut liikle-
mist ja tähelepanelikkust ning 
teineteisega arvestamist teedel 
ja tänavatel. Kena kevadet!

Steven Rehelem
piirkonnapolitseinik

Kevadine meeldetuletus jalgratturitele
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Mis saab siis, kui... enam toime ei tule
Mu pere ei tule igapäevaste kulutuste-
ga enam toime. Perede ja üksikisikute 
majanduslikku toimetulekut mõjutavad 
mitmed faktorid. 

Esmalt vajame toimetulekuvahendeid ehk sisse-
tulekut. Sissetuleku tagab tavaliselt kas palga-
töö või ettevõtlustulu. Vastavalt sissetulekutele 
ja meie otsustele kujuneb välja pere elatustase. 
Juhul kui mingil põhjusel jääb ära sissetulek 
– kas töökaotuse või mõne muu asjaolu tõttu, 
siis kõigepealt tuleks vaadata üle, kas ja kuidas 
saaks vähendada oma igapäevaseid kulutusi. 

Kriitiliselt tuleks üle vaadata mitte-esmava-
jadused – kommunikatsioonikulud (tv-, telefo-
nipaketid jms), auto kulud, vähendada elektri ja 
vee tarbimist majapidamises jne. Lõpuks tuleks 
mõelda ka liisingulepingute lõpetamisele, pike-
mas perspektiivis ka väiksema ja odavama elu-
aseme muretsemisele.

Loomulikult ei toimu sellised asjad kiirelt ja 
igapäevased kulud tuleb katta ka järgmisel ka-
lendrikuul. Kui on kaotatud töö, siis tuleks kii-
relt võtta ennast arvele Töötukassas, kes maksab 
Töötuskindlustuse seaduse alusel kolme liiki 
hüvitisi: töötukindlustushüvitist, kindlustushü-
vitist koondamise korral, tööandaja maksejõe-
tuse hüvitist või töötutoetust. Töötukassa asub 
Tallinnas Pärnu mnt 139 / Kohila 8, koduleht 
tootukassa.ee info 15501 või 610 4060.

Toimetulekutoetus
Kui pere on enda aitamiseks teinud kõik võima-
liku, kuid vältimatud arved ootavad ikka maks-
mist, siis on vallavalitsusest võimalik taotleda 
riiklikku toimetulekutoetust. Toimetulekutoetust 
on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekon-
nal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad 
kehtivat elamisluba ja kelle elukohana on Eesti 
rahvastikuregistris määratletud Viimsi vald. 

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi 
elaval isikul või perekonnal, kelle kuu neto-
sissetulek pärast eluruumi alaliste kulude ma-
haarvamist kohaliku omavalitsuse volikogu 
kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses on alla 
kehtestatud toimetulekupiiri. 

Toimetulekupiir on 76,70 € esimese pere-
liikme ja 61,36 € iga järgmise pereliikme kohta. 
Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse mini-
maalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele 
ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja tee-
nustele esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetu-
lekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliik-
meteks abielus või abielulistes suhetes olevad 
samas eluruumis elavad isikud, nende abi vaja-
vad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat 
tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapida-
misega isikud. 

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse pe-
rekonna koosseisu perekonnast ajutiselt eemal 
viibivad Eesti Vabariigi riiklike või haridus- ja 
teadusministeeriumi poolt välja antud koolitus-
lubasid omavate õppeasutuste päevases õppe-
vormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, 
kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
aadressiandmed langevad kokku perekonna elu-
koha aadressiandmetega. Õpilasel ja üliõpilasel, 
kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku 
perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, 
on õigus saada toimetulekutoetust oma rahvasti-
kuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsu-
sest, kui tema perekond oli toimetulekutoetuse 
saaja eelmisel kuul. 

Toimetulekutoetuse esmakordsel taotlemisel 
või andmete muutumise korral esitab taotle-
ja lisaks avaldusele kirjaliku loetelu, milles on 
nimetatud järgmised taotleja enda ja tema pere-
konna kasutuses või omandis olevad esemed: 1. 
kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid; 2. sõi-
dukid liiklusseaduse tähenduses; 3. väärtpaberid 
väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on:  
üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete 

eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasu-
misele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud 
ning kehtestatud toimetulekupiir. 

Toimetulekutoetuse suurus arvutatakse järg-
mise valemi järgi: TT=(EK+TP)–S, kus TT – 
toimetulekutoetus, EK – eluasemekulud kulude 
piirmäärade ja normpinna ulatuses, TP – pere-
konna arvestuslik toimetulekupiir, S – perekonna 
sissetulek (tulud). Igakuist regulaarset sissetule-
kut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arves-
tamise aluseks võetakse toimetulekutoetuse taot-
lemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek.

Perekonna sissetulek 
Perekonna sissetulekute hulka arvatakse töötasu; 
vanemahüvitis; elatisraha (alimendid); töövõi-
metuslehe alusel makstav hüvitis; pension (kõik 
pensioni liigid, k.a toitjakaotuspension); ametli-
ku hooldaja toetus; üksi last kasvatava puudega 
vanema toetus; riiklike peretoetuste seaduse alu-
sel makstavad toetused; töötu abiraha; tulu ette-
võtlusest ja individuaalsest tööalasest tegevusest 
(k.a tulu ettevõtlusest omandiõiguse alusel); tulu 
kinnis- ja vallasvara müügist ja rentimisest; tulu 
väärtpaberite ja erastamisväärtpaberite müügist; 
stipendiumid, välja arvatud tööturuteenuste ja 
-toetuste seaduse alusel tööturukoolitusel osale-
mise korral makstav stipendium; õppetoetus; ho-
norarid; intressid krediidiasutustelt ja hüvitusfon-
didelt; muud sissetulekud, tuludeklaratsiooniga 
tagastatav tulumaks. 

Sissetulekute hulka ei arvata ühekordseid 
toetusi, mida on üksi elavale isikule või pere-
konnale või selle liikmetele makstud riigi- või 
kohaliku eelarve vahenditest; puuetega inimes-
te sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid 
toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus 
ja hooldajatoetus; riigi tagatisel antud õppelae-
nu; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel 
tööturukoolituses osalemise korral makstavat 
stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning 
tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- 
ja majutustoetust. 

Toimetulekutoetuse määramisel on alalise 
eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks oman-
diõigus eluruumile; liikmelisus elamuühistus 
(-kooperatiivis); leping, mille alusel isikul tekib 
õigus kasutada eluruumi või ühte osa eluruumi 
kasutusele andja enda poolt kasutatavatest elu-
ruumidest, välja arvatud sotsiaalhoolekande sea-
duse § 22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi 
vahel sõlmitud leping; leping, mille esemeks on 
eluruum või elamiseks kasutatav muu ruum ja 
mille riik, kohaliku omavalitsuse üksus või muu 
avalik-õiguslik juriidiline isik või nende poolt 
elamu haldamiseks asutatud eraõiguslik juriidi-
line isik on oma seadusest tulenevate ülesannete 
täitmiseks andnud kasutamiseks elamispinda 
hädasti vajavale isikule või haridust omandava-
le isikule, samuti eraõigusliku juriidilise isiku 
eluruumis või muus ruumis elamiseks sõlmitud 
leping; asjaõiguslik leping elamispinna kasuta-
miseks (isiklik servituut), välja arvatud leping, 
mis on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse § 
22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute endi vahel.

Toimetulekutoetuse määramisel ei ole eluruu-
mi kasutamise õiguslikuks aluseks hotellitüüpi 
majutusettevõtte ruumi, puhkamiseks mõeldud 
ruumi või hoolekandeasutuse ruumi, välja arva-
tud toetatud elamise teenuse osutamise käigus 
teenust saama õigustatud isikuga sõlmitud hoole-
kandeasutuse ruumi kasutamise leping.

Alalise eluasemega seotud alalised kulud 
võetakse toimetulekutoetuse määramisel arves-
se eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks 
loetakse 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja 
täiendavalt 15 m2 perekonna kohta. Juhul, kui 
korteri tubade arv võrdub seal alaliselt elavate 
elanike arvuga, kuid korteri üldpind on norm-
pinnast suurem, võetakse aluseks korteri üld-
pind. Kui korteri üldpind on normpinnast väik-
sem, võetakse aluseks tegelik pind. Eluruumis 
üksinda elavatele pensionäridele võib toimetu-

lekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks 
kuni 51 m2. 

Toimetulekutoetuse arvestamine
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse vas-
tavalt kohaliku omavalitsuse volikogu poolt 
kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses arvesse 
järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad 
alalise eluruumi alalised kulud: 

1. Tegelik korteriüür või hooldustasu – kuni 
6,39 €  1 m2 kohta kuus

2. kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud 
soojaenergia või kütuse maksumus:

– kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum 
– kuni 3 € 1 m2 kohta kuus

– kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) 
eluruum – kuni 2,23 € 1 m2 kohta kuus

3. tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste mak-
sumus – kuni 5 m³ üheliikmelise pere kohta 
kuus ning kuni 4 m³ iga järgneva pereliikme 
kohta kuus

4. tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 
22,37 €  üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 
9,59 € iga järgneva pereliikme kohta kuus

5. tarbitud majapidamisgaasi maksumus – 
kuni 6,39 € liikmelise pere kohta kuus ning kuni 
4,79 € iga järgneva pereliikme kohta kuus

6. maamaksukulud, mille arvestamise alu-
seks on kolmekordne elamualune pind – kuni 
0,19 € 1 m2 kohta kuus

7. hoone kindlustuse kulud, mis on arvesta-
tud kasutatavale eluruumile – kuni 0,03 € 1 m2 

kohta kuus
8. tegelik olmejäätmete veotasu – kuni 7,03 

€ üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 3,83 
€ iga järgneva pereliikme kohta kuus.

Alalise eluruumi alaliste kulude tasumisel 
varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetule-
kutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele 
kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka 
ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse va-
hendite arvelt.

Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks 
kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust 
tagasiulatuvalt ei määrata. 

Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse 
määramata: 1. töövõimelisele 18aastasele kuni 
vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega 
õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva 
põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või 
osalemast tööturuteenuses või valla- või linna-
valitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule 
suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis; 2. 
isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on 
õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saa-
mise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse 
nõudmast; 3. kui valla- või linnavalitsuse vastav 
komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või 
tema perekonna kasutuses või omandis olevad 
vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või pere-
konnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid. 

Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva 
kuu eest tuleb taotlejal või tema perekonnaliik-
mel isiklikult pöörduda hiljemalt 20. kuupäevaks 
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu-
ametisse, kus taotlejal tuleb täita vormikohane 
avaldus, milles ta märgib ära toimetulekutoetuse 
määramisel arvesse võetavate isikute andmed.

Toimetulekutoetuse taotlemisel 
Esmakordsel taotluse vormistamisel ja andmete 
muutumisel esitatakse piirkondlikule sotsiaaltöö-
tajale: alalise eluruumi omandust tõendav doku-
ment ja koopia sellest; alalise eluruumi kasutamise 
õiguslikuks aluseks olev üürileping ja koopia sel-
lest; pereliikmete isikut tõendav dokument ja koo-
pia sellest; alaealiste pereliikmete sünnitunnistus  
ja koopia sellest; üle 16aastastel õpilastel kehtiv 
õpilaspilet või koolitõend; arveldusarve number. 
Vajadusel võib sotsiaaltöötaja nõuda muid abi 
andmiseks vajalikke andmeid ja dokumente, s.h 
pensioniameti tõendit pensioni väljamaksete, lap-
sehooldustasu ja lastetoetuste saamise kohta. 

Toimetulekutoetuse taotlemisel esitatakse 
igakuiselt järgmised dokumendid: elamuvaldaja 
poolt väljastatud makseteatis üüri ja kommunaal-
kulude kohta (koopiad); kviitungid elektri ja gaa-
si tasumise kohta (koopiad); nõuetekohased kvii-
tungid kütte ostmise kohta; töökohast palgatõend 
taotlusele eelnenud kuul saadud töötasusummade 
ja neist mahaarvatud tulumaksu, töötuskindlus-
tusmaksu ja makstud elatisraha suuruse kohta; 
haiguslehel viibimisel Haigekassast tõend maks-
tud hüvitise kohta; tõend elatisraha saamise koh-
ta või kohtutäituri tõend elatisraha mittesaamise 
kohta; üliõpilastel koolitõend stipendiumi/õppe-
toetuse saamise või mittesaamise kohta; töötutel 
koopia Töötukassa poolt välja antud töötu indivi-
duaalsest tööotsimiskavast; tõestus, et taotleja on 
ise tasunud oma arved (pangaülekandekviitun-
gid) ehk taotlemisele eelneva kuu üüri ja kom-
munaalkulude maksekviitungid.

Toetust arvestaval sotsiaaltöötajal on õigus 
saada isiku kohta talle abi andmiseks vajalikke 
täiendavaid andmeid teistelt juriidilistelt ja füü-
silistelt isikutelt, kui nende andmete avaldamine 
ei ole seadusega keelatud. Kahtluse korral sis-
setulekuid tõendavate dokumentide ja elukoha 
andmete õigsuse suhtes esitatakse need kontrol-
limiseks maksuametile ja rahvastikuregistrile. 

Juhul kui taotleja jätab koos taotlusega esi-
tamata nõutud andmed või dokumendid või kui 
taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaaltöö-
taja taotluse esitajale esimesel võimalusel täht-
aja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puu-
duste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi 
vaatamata. 

Toetuse taotleja on kohustatud informeerima 
sotsiaalabi osakonda kõigist muutustest, mis puu-
dutavad perekonna koosseisu, perekonnaliikmete 
isikuandmeid, sotsiaalset seisundit, haridust, sis-
setulekuid, eluaset ja arveldusarve numbrit (mil-
lele toetus kantakse). Toetuse taotleja vastutab 
esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest ja 
tõendab seda oma allkirjaga taotlusel. 

Taotlus vaadatakse läbi ja toetus kantakse 
taotleja arveldusarvele taotluse esitamisega sa-
mal kuul. Andmete teadliku varjamise või vale-
andmete esitamise korral toetust ei maksta. Juhul 
kui liigselt makstud toetussummad on tingitud 
toetuse saaja kuritarvitusest, hüvitab toetuse saaja 
saadu vabatahtlikult, keeldumise korral nõutakse 
liigselt makstud summad tagasi kohtu korras. 

Alates juunist 2013 on võimalik 
taotleda vajaduspõhist peretoetust
Vajaduspõhist peretoetust makstakse järgmiste-
le perekondadele, kus on vähemalt üks riiklikku 
lapsetoetust saav laps ja perekonna netosissetu-
lek on ühes kuus alla vajaduspõhise peretoetuse 
sissetulekupiiri (mis on suhteline vaesuspiir – 
2013. aastal 280 € esimese pereliikme kohta). 
Iga järgneva 14aastase ja vanema pereliikme 
sissetulekupiiri suurus on 50% (140 €) ja iga 
alla 14aastase pereliikme sissetulekupiiri suu-
rus 30% (84 €) esimese pereliikme sissetuleku-
piirist. Aluseks võetakse taotlemisele eelnenud 
kolme kuu sissetulek ning arvestatakse nende 
põhjal keskmine kuine sissetulek. 

Toetuse suurus alates 1.07.2013–31.12.2014  
on ühe lapsega perele 9,59 € kuus ning kahe ja 
enama lapsega perele 19,18 € kuus. Taotlusi toe-
tuse saamiseks on võimalik esitada alates juunist 
2013 ning saada alates juulist 2013. Sissetuleku-
te ja väljaminekute arvestamise üldpõhimõtted 
on samad mis eelkirjeldatud toimetulekutoetuse 
puhul. 

Täpsemad vajaduspõhise peretoetuse maks-
mise tingimused esitame maikuu Viimsi Teatajas.  

Täiendav informatsioon sotsiaaltööspetsialist 
Eldi Pärdilt, eldi@viimsivv.ee, tel 602 8825.

Järgmises lehes on sama teema all Viimsi 
valla eelarvest makstavate toimetulekut paran-
davate toetuste ülevaade.

Reet Aljas
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 09.04.2013 
ISTUNGI ÕIGUSAKTID

09.04.2013 ISTUNGI OTSUSED

nr 19 Eelläbirääkimistega pakkumise korras 
Viimsi vallas Prangli kaupluse kinnistu kasu-
tusse andmine – eduka pakkuja kinnitamine
 
nr 20 Kelnase sadama kaitsemuulide pereme-
hetuks ehitiseks tunnistamine

21 Randvere külas asuva Mikusaun-Lepa-
mäe kinnistu teemaa omandamine
 
22 Detailplaneeringu algatamine ja lähteüles-
ande kinnitamine: Prangli saar, Lääneotsa 
küla, osaliselt kinnistu Tihiko

23 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avali-
kule väljapanekule esitamine: Randvere küla, 
Kaevuaia tee 23

24 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avali-
kule väljapanekule esitamine: Pärnamäe küla, 
kinnistu Kuremarja tee 14 (endise maaüksu-
se Niine osa)

25 Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja 
küla, maaüksused Tammiku, Lubja IV ja 
Lubja V

09. aprill 2013 nr 22
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesan-
de kinnitamine: Prangli saar, Lääneotsa küla, 
osaliselt kinnistu Tihiko

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
kinnistu lõunapoolse osa jagamine kaheks, et 
moodustada kaks suvilakrunti ning määrata 
krundi ehitusõigus kummalegi krundile ühe su-
vemaja ja abihoone ehitamiseks. Detailplanee-
ringuga on kavas teha ettepanek Prangli saare 
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstar-
be osaliseks muutmiseks ja taotlus ehituskeelu-
vööndi vähendamiseks.

Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse” § 3 punktist 1, § 6 lõikest 1, § 
30 lõike 1 punktist 2, “Planeerimisseaduse” § 10 
lõigetest 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse 
§ 2 punktist 2 ja lähtudes OÜ Solving (esindaja 
Allan Martinson) detailplaneeringu algatamise 
taotlusest (registreeritud valla dokumendiregist-
ris 21.02.2013.a numbriga 10-10/923), Viimsi 
Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Prangli saa-

rel Lääneotsa külas osaliselt kinnistul Tihiko, 
kinnistu jagamiseks ja kahe suvilakrundi moo-
dustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks 
krundile ühe üksikelamu ja vajadusel abihoone 
ehitamiseks.

2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vas-
tavalt otsuse lisale 1.

3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esi-
tada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt 
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande 
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus 
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada de-
tailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus de-
tailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks 
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailpla-
neeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui de-
tailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab 
detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

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

5. Otsuse ja sellega seotud dokumentidega 
on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi Val-
lavalitsuses.

6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 

Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või 

esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuse punktis 2 nimetatud lisaga 1 
(planeeringu lähteülesanne) on võimalik tutvu-
da Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

09. aprill 2013 nr 23
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku-
le väljapanekule esitamine: Randvere küla, 
Kaevuaia tee 23

Detailplaneering algatati Viimsi Vallavoli-
kogu 12.04.2011 otsusega nr 18 Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse 
juhtotstarbe osaliseks muutmiseks maatulun-
dusmaast elamumaaks, eesmärgiga moodustada 
kaks elamukrunti ja määrata kruntide ehitusõigus 
üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Pla-
neeritav hoonestamisele kuuluv ala asub Muuga 
lahe ääres ja piirneb elamukruntidega. 8462 m² 
suurusele planeeringualale moodustatakse kaks 
üksikelamukrunti, transpordimaa krunt ja üld-
maa sihtotstarbega maaüksus. Ühel planeeritaval 
üksikelamu krundil asuvad olemasolevad hoo-
ned, kokku võib krundil paikneda kolm hoonet, 
üks üksikelamu ja kaks abihoonet, maksimaalne 
hoonete alune pind krundil kokku on 400 m² ning 
kõrgus 8,5 meetrit. Teisele planeeritavale üksike-
lamukrundile määratakse ehitusõigus üksikela-
mu ja kahe abihoone ehitamiseks, maksimaalne 
hoonete alune pind kokku on 280 m² ning kõrgus 
8,5 meetrit. Abihoonete suurim lubatud kõrgus 
on 5,0 meetrit. Üldmaa sihtotstarbega maaüksu-
sele määratakse avaliku kasutuse ettepanek.

Detailplaneering koostati koostöös kinnisas-
ja omanikuga ja tehnotrasside valdajatega ning 
detailplaneeringu koostamisel arvestati Harju 
maavanema 6.02.2013 kirjas nr 6-7/2013/336 
esitatud ettepanekutega. Detailplaneering koos-
kõlastati Päästeameti Põhja Päästekeskuse Inse-
nertehnilise bürooga.

Eeltoodu alusel ning lähtudes “Planeerimis-
seaduse” § 18 lõikest 1 ja Viimsi Vallavolikogu 
12. aprilli 2005 määruse nr 19 “Viimsi valla ehi-
tusmääruse” (muudetud volikogu 14.10.2008 
määrusega nr 21) § 2 punktist 5 ning arvesta-
des, et detailplaneering on koostatud seaduste 
ja muude õigusaktide alusel ning vastab Viim-
si valla ruumilise arengu eesmärkidele, samuti 
lähtudes Vallavolikogu maa- ja planeerimisko-
misjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohta-
dest, Viimsi Vallavolikogu

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

kule Viimsi vallas Randvere külas kinnistu Kae-
vuaia tee 23 detailplaneering (TS-Projektbüroo 
OÜ töö nr 15-12DP), millega tehakse ettepanek 
üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe 
osaliseks muutmiseks maatulundusmaast väi-
keelamumaaks ja määratakse ehitusõigus kahele 
üksikelamule (koos olemasolevate elamutega) 
ja abihoonetele.

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

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

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

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

09. aprill 2013 nr 24
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku-
le väljapanekule esitamine: Pärnamäe küla, 
kinnistu Kuremarja tee 14 (endise maaüksu-
se Niine osa)

Detailplaneering algatati Viimsi Vallavoli-
kogu 14.09.2004.a otsusega nr 88 Viimsi valla 

mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutu-
se juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast 
osaliselt väikeelamumaaks ja osaliselt kaitse-
aluseks maaks, eesmärgiga moodustada kõrg-
haljastuseta alale (endisele põllumaale) ela-
mukrundid ja määrata kruntide ehitusõigus 
üksikelamute ja abihoonete ehitamiseks ning 
määrata Soosepa rabale jäävale osale eraldi 
kaitsealuse maa sihtotstarbega katastriüksus. 
Detailplaneering koostati koostöös tehnovõr-
kude valdajatega ning kooskõlastati Tallinna 
Tervisekaitseametiga, Harjumaa Päästeteenis-
tusega, Harju Maaparandusbürooga, Harjumaa 
Keskkonnateenistusega ja     Maaametiga ning 
pärast vastuvõtmist avalikustati ajavahemikul 
12.07.2005.a – 26.07.2005.a. Pärast avalikku 
väljapanekut esitati detailplaneering Harju maa-
vanemale järelevalve teostamiseks, et taotleda 
nõusolekut üldisema planeeringu muutmiseks. 
Harju maavanem andis heakskiidu detailplanee-
ringu kehtestamiseks üksnes osalisele alale, kui-
võrd kinnistu lõunapoolne ala oli hõlmatud Har-
ju maakonna teemaplaneeringuga “Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ 
rohevõrgustiku alasse, mis ei kuulunud hoones-
tamisele, ja planeerimisseaduse kohaselt pole 
võimalik detailplaneeringuga teha ettepanekut 
maakonna tasandi planeeringu muutmiseks. 
Seetõttu ei saanud maavanem anda heakskii-
tu detailplaneeringu kehtestamiseks kogu selle 
ulatuses.

Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009.a määru-
sega nr 22 kehtestati Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringu teemaplaneering “Miljööväär-
tuslikud alad ja rohevõrgustik”, millega tehti 
muuhulgas ettepanek maakonnaplaneeringu 
muutmiseks Pärnamäe külas ja rohekoridori asu-
koha nihutamiseks lõuna poole – raudtee-äärse-
le alale. Käesoleval hetkel on vastav muudatus 
jõustunud ning puuduvad takistused kinnistule 
Niine planeeritud elamukruntide ja spordiplatsi 
ning laste mänguväljakute maa-ala kehtestami-
seks. Kuivõrd viimasest avalikust väljapanekust 
on aga möödunud kaua aega (üle seitsme aas-
ta), palus Harju maavanem, viidates asjaomase-
le riigikohtu lahendile (Riigikohtu 9.06.2004.a 
otsus nr 3-3-1-28-4), detailplaneeringut enne 
selle heakskiidu saamiseks esitamist, uuesti 
avalikustada. Arvestades, et tänaseks on endine 
Niine kinnistu kehtiva detailplaneeringu alusel 
jagatud ja selle toimingu tulemusel on kehtes-
tamata planeeringu osast moodustatud iseseisev 
kinnisasi, millele on määratud aadressiks Ku-
remarja tee 14, ja arvestades, et planeeringuala 
lõunapoolsele piirile kavandati täiendavalt jalg-
tee, mis ühendab Pärnamäe teed Soosepa rabaga 
ja korrigeeritud varem planeeritud sõidutee asu-
koht selliselt, et maa-alal kasvavad kaks tamme 
säiliksid, on seni kehtestamata planeeringu osa 
kohta koostatud eraldi köide.

Eeltoodu alusel ning lähtudes “Planeerimis-
seaduse” § 18 lõikest 1 ja “Viimsi valla ehi-
tusmääruse” § 2 punktist 5 ning arvestades, et 
detailplaneering on koostatud seaduste ja muu-
de õigusaktide alusel ning vastab Viimsi valla 
ruumilise arengu eesmärkidele, samuti lähtudes 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ja keskkonnakomisjoni seisukohtadest, Viimsi 
Vallavolikogu

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

nekule Viimsi vallas Pärnamäe külas kinnistu 
Kuremarja tee 14 (endise maaüksuse Niine osa-
line) detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskes-
kus OÜ projekt nr 05-13), osas, mis jäi Viimsi 
Vallavolikogu 27.06.2006.a otsusega nr 69 keh-
testamata.

2. Detailplaneering avalikustada Viimsi val-
lamajas ja võimalusel Pärnamäe külas asuva 
lasteaia “Väike Päike” ruumides.

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

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

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

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

09. aprill 2013 nr 25
Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, 
maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V

Kinnistute Tammiku, Lubja IV ja Lubja V 
detailplaneeringuga hõlmatud ala suurus on 6,5 
ha ja see asub Lubja külas, Lubja teega läänes 
piirneval klindipealsel platool, hõlmab Lubja 
koopa maa-ala ja selle ümbrust ning osaliselt 
klindialust ala, mis piirneb Randvere teega. 
Planeeritavale alale jääb ka osa klindist Lubja 
tee ja Lubja tuletorni vahelises lõigus. Planeeri-
tava ala piirinaabriteks on järgmised kinnistud: 
Lubja-Nurme, Lubja tee, Uuetoa, Papli, Viimsi 
Tulepaak 232 ja Riigimaantee 11250 Viimsi-
Randvere.

Planeeritava ala maastik on unikaalne seal 
asuva loodusliku suurvormi – klindi tõttu, mis 
kuulub osaliselt kohalikul tasandil kaitstava 
Lubja klindiastangu maastikukaitseala koossei-
su, klindi pealne ala on Lubja küla klindiastangu 
piirkonna üldplaneeringu (Üldplaneering) koha-
selt miljööväärtuslik piirkond – maastikumiljöö 
ala, mis planeeritava ala ulatuses on valvavalt 
hoonestuseta, vaid kinnistul Lubja V paikneb 
üks hoone, mis on detailplaneeringuga kavas 
säilitada ning kinnistul Lubja IV asub endise 
Viimsi mõisa hoonetekompleksi kuulunud lam-
mutatud abihoone vundament. Kontaktvööndi 
hoonestuses domineerivad endised taluhoonete 
kompleksid, paiknedes üksteise suhtes hajusalt, 
veidi eemale, üle Lubja tee, jääb suhteliselt ti-
heda krundijaotus-struktuuriga, kaasaegse ar-
hitektuuriga uus elamukvartal, teenindussfäär 
piirkonnas puudub.

Kinnistu Tammiku sihtotstarve on maatulun-
dusmaa, Lubja IV on osaliselt maatulundus- ja 
osaliselt elamumaa, kinnistu Lubja V on elamu-
maa, planeeritava ala Üldplaneeringu kohane 
maakasutuse juhtotstarve on nõlvapealsel alal pe-
reelamumaa, klindinõlv on olemasoleva kõrghal-
jastusega roheala, kuhu on ette nähtud perspek-
tiivsed laskumisnõlvad ning suusa- ja jooksurada. 
Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Rohevõrgus-
tik ja miljööväärtuslikud alad” kohaselt asub ala 
Klindiastangu miljööväärtusliku ala nr 5 koossei-
sus ja puhveralas, kus maa-ala hoonestamine on 
lubatud vastavalt Üldplaneeringule ja üldplanee-
ringu teemaplaneeringule “Viimsi valla üldiste 
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põ-
himõtted” (Elamuehituse teemaplaneering), piki 
klinti läbib maa-ala rohevõrgustiku koridor. Ela-
muehituse teemaplaneeringu kohaselt on elamu-
kruntide vähim lubatud suurus 1500 m², millega 
on detailplaneeringu koostamisel arvestatud. De-
tailplaneering vastab üldisemate planeeringutega 
määratud tingimustele.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on klindipealsel alal kaheksa üksikelamukrundi 
moodustamine ja avaliku kasutusega tervises-
pordiraja ning laskumisnõlvade asukoha määra-
mine. Detailplaneeringu ülesandeks on kruntide 
piiride, sihtotstarvete ja ehitusõiguse määrami-
ne, tehnovõrkude asukoha määramine ning tee-
devõrgu ja liikluskorralduse lahendamine, vas-
tavalt “Planeerimisseaduse” (PlanS) § 9 lõigetes 
1–6, 8 ja 9 sätestatule.

Detailplaneering algatati “Viimsi valla ehi-
tusmääruse” (Ehitusmäärus) § 3 lõike 1 punk-
ti 1 ja § 9 lõike 7 alusel Viimsi Vallavalitsuse 
26.09.2008.a korraldusega nr 579 (kinnistu 
Tammiku) ja Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2008.a 
korraldusega nr 678 (kinnistud Lubja IV ja 
Lubja V) ning võeti vastu Ehitusmääruse § 3 
lõike 1 punkti 6 alusel Viimsi Vallavalitsuse 
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11.01.2013.a korraldusega nr 31, kuivõrd detail-
planeering ei tee ettepanekut liigilt üldisemate 
planeeringute muutmiseks. Detailplaneering 
koostati koostöös planeeritava maa-ala kinni-
sasjade omanikega, olemasolevate ja kavan-
datavate tehnotrasside valdajatega ning koos-
kõlastati Põhja Regionaalse Maanteeametiga, 
Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga, 
Maa-ametiga, Põhja-Eesti Päästekeskusega ja 
Terviseameti Põhja Talitusega. Detailplaneering 
oli avalikul väljapanekul vallamajas, perioodil 
4.02.2013.a – 17.02.2013.a. Teated avaliku väl-
japaneku kohta avaldati ajalehtedes Viimsi Tea-
taja (25.01.2013.a) ja Harju Elu (18.01.2013.a), 
lisaks avaldati informatsioon koos detailpla-
neeringuga valla veebilehel ning tähtkirjadega 
teavitati puudutatud isikuid. Detailplaneeringu 
koostamise korraldajaks ja tellijaks oli PlanS § 
10 lõike 6¹ punkti 3 alusel kohalik omavalitsus 
– vallavalitsus.

Avalikul väljapanekul esitas naaberkinnisas-
ja Lubja-Nurme volitatud esindaja detailplanee-
ringu kohta kirjaliku vastuväite (registreeritud 
vallavaltisuse dokumendiregistris 18.02.2013. a 
numbriga 10-10/334-1), milles asus seisukoha-
le, et naaberkinnistu omanikke ei ole planeerin-
gu menetlusse piisavalt kaasatud, ning et tema 
esindatava kinnistu osale, mis Üldplaneeringu-
ga on määratud ärimaaks, on kavandatud osa 
laskumisnõlvast, mis seab kinnistule ebapro-
portsionaalsed piirangud ning takistab omani-
ku ärihuvide realiseerimist. Detailplaneeringus 
korrigeeriti laskumisnõlva koridori, nii et see 
jääb ärimaast välja, ning vastuväite esitaja loo-
bus kirjalikult oma vastuväitest (registreeritud 
vallavalitsuse dokumendiregistris 1.04.2013.a 
numbriga 10-10/334-2). Seega, kuivõrd detail-
planeeringu menetluses ei jäänud lahendamata 
planeeringuvaidlust ja detailplaneering on koos-
tatud vastavuses üldplaneeringuga, pole PlanS § 
23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanema järele-
valve teostamine detailplaneeringu koostamise 
üle vajalik.

Detailplaneeringu menetlust kajastav doku-
mentatsioon, sealhulgas koopiad ajalehtedes il-
munud kuulutustest, tähtkirjad puudutatud isiku-
tele, kirjavahetus vastuväiteid esitanud isikutega, 
haldusaktid ja kooskõlastused on köidetud detail-
planeeringusse, mis asub Viimsi Vallavalitsuse 
arhiivis ja on huvilistele kättesaadav aadressil: 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 74001.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlu-
si ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33 ja 
“Planeerimisseaduse” § 24 lõike 3, Viimsi Val-
lavolikogu

o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Lubja külas 

kinnistute Tammiku, Lubja IV ja Lubja V de-
tailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskuse 
OÜ projekt nr 23-08, 05-09), millega jagatakse 
kinnistud viieteistkümneks üksuseks: kaheksaks 
elamukrundiks, suurusega vahemikus 1500 m² 
- 3101 m², kaheks transpordimaa krundiks, ka-
heks kaitsehaljastuse maa ja kaheks loodusliku 
haljasmaa katastriüksuseks ning trafoalajaama 
maa katastriüksuseks, ja määratakse kruntide 
ehitusõigus kaheksa üksikelamu ja kuni kümne 
abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga, 
sõltuvalt krundi suurusest, vahemikus 250 m² 
- 350 m² ja kõrgusega põhihoonel 8,5 meet-
rit, abihoonel 5,0 meetrit. Detailplaneeringuga 
määratakse lisaks avaliku kasutusega tervises-
pordiraja, kõnniteede, sõiduteede ja laskumis-
nõlvade asukohad.

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

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

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

09.04.2013 ISTUNGI MÄÄRUSED

nr 9 Viimsi Vallavolikogu ja Viimsi Vallavalit-
suse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

nr 10 Viimsi valla munitsipaalharidusasutus-
te töötajate töötasustamise alused

NB! Kõikide ülalnimetatud vallavolikogu 
õigusaktidega on võimalik tutvuda Viimsi valla 
veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Val-
lavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

Viimsi Vallavalitsus võttis vastu 18.01.2013. 
a korralduse nr 36 “Detailplaneeringu al-
gatamine ja lähteülesande kinnitamine ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise mitte-
algatamine: Tammneeme küla, kinnistu Vana-
Lutika” juhindudes “Kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punktist 
2, “Planeerimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7, 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 1 punk-
tist 1, § 9 lõikest 7, “Keskkonnamõju hindami-
se ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 
35 ja arvestades Urmas Kiviselg’i 24.09.2012. 
a taotlust nr 10-10/4593 ning tuginedes järg-
nevale. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
kinnistu maakasutuse sihtotstarvete määramine 
väikeelamumaaks ja looduslikuks haljasmaaks, 
arvestades looduslikke tingimusi ja väljakuju-
nenud hoonestuse paiknemist, ning ehitusõiguse 
määramine ühe üksikelamu ehitamiseks.

Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus 
on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 
1 punktis 3 nimetatud detailplaneering, so de-
tailplaneering, mille alusel kavandatakse KeHJS 
§ 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav 
tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõju-
ga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, 
on koostatud järgnev analüüs. Kavandatav te-
gevuse ei kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6 lõikes 
1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav te-
gevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute 
hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas ka-
vandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 
nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul 
kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 
punkti 10 nimetatud tegevuse alla, so tegemist 
on infrastruktuuri ehitamine ja hilisema kasuta-
misega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse 
nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb 
kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise 
vajalikkust, täpsustatud loetelu“ (VV määrus) § 
13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hin-
damise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 
6 lõikes 1 ning VV määruses nimetamata juhul 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja auto-
parkide, elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-, 
vangla- ning muude samalaadsete projektide 
arendamisel. Antud juhul ei ole tegemist elamu-
rajooni ehitamisega vaid kinnistu Vana-Lutika ja-
gamisega kaheks – elamukrundiks ja loodusliku 
haljasmaa  sihtotstarbega katastriüksuseks ning 
ehitusõiguse määramisega ühele üksikelamule.

KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH 
algatamist ja KSH algatamata jätmist regu-
leerivate sätete täpsustamiseks on AS Maves 
koostanud Keskkonnaministeeriumi tellimusel 
juhendmaterjali “Keskkonnamõju strateegilise 
hindamise juhend”, mille kohaselt, kui tegevus 
kajastub KeHJS § 6 lõikes 2, aga mitte VV mää-
ruses, siis ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda. 
Eeltoodule tuginedes ei viida läbi KSH eel-
hindamist. Samuti ei ole vajalik algatada KSH 
menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda 

olulist mõju ega põhjusta keskkonnas pöördu-
matuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, hea-
olu, kultuuripärandit ega vara.

Korraldusega ja sellega seotud dokumenti-
dega saab tutvuda etteteatamisel Viimsi Valla-
valitsuses.

Viimsi Vallavalitsus võttis vastu 22. veebruar 
2013 korralduse nr 255 “Detailplaneerin-
gu algatamine ja lähteülesande kinnitamine 
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine: Viimsi alevik, kinnistu 
Kristjani” juhindudes “Kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punktist 
2, “Planeerimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7, 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 1 punk-
tist 1, § 9 lõikest 7, “Keskkonnamõju hindami-
se ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 
35, arvestades Hillar Pappeli 9.04.2012. a taot-
lust nr 10-10/1495 ning arvestades järgnevat. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
kinnistu maakasutuse sihtotstarbe määramine 
väikeelamumaaks, vastavalt Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringuga määratud maakasutuse 
juhtotstarbele ja ehitusõiguse määramine ühe 
üksikelamu ja vajadusel abihoone ehitamiseks. 
Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus on 
“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuh-
timissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1 
punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detail-
planeering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 
6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav 
tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõju-
ga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, 
on koostatud järgnev analüüs. Kavandatav te-
gevuse ei kuulu “Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 6 lõikes 
1 nimetatud tegevuste nimistusse, mille korral 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
läbiviimine on kohustuslik. Kui kavandatav te-
gevus ei kuulu KeHJS § 6 lõikes 1 nimetatute 
hulka, peab otsustaja selgitama välja, kas ka-
vandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõikes 2 
nimetatud valdkondade hulka. Käesoleval juhul 
kavandatav tegevus kuulub KeHJS § 6 lõike 2 
punkti 10 nimetatud tegevuse alla, so tegemist 
on infrastruktuuri ehitamine ja hilisema kasuta-
misega. Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse 
nr 224 “Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb 
kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise 
vajalikkust, täpsustatud loetelu” (VV määrus) § 
13 punkti 2 kohaselt tuleb keskkonnamõju hin-
damise algatamise vajalikkust kaaluda KeHJS § 
6 lõikes 1 ning VV määruses nimetamata juhul 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, bussi- ja auto-
parkide, elurajooni, staadioni, haigla-, ülikooli-, 
vangla- ning muude samalaadsete projektide 
arendamisel. Antud juhul ei ole tegemist ela-
murajooni ehitamisega vaid kinnistule Kristjani 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase 
elamumaa sihtotstarbe määramisega ning ehi-
tusõiguse määramisega ühele üksikelamule. 
KeHJS-is toodud KSH eelhindamist, KSH alga-
tamist ja KSH algatamata jätmist reguleerivate 
sätete täpsustamiseks on AS Maves koostanud 
Keskkonnaministeeriumi tellimusel juhendma-
terjali “Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
juhend”, mille kohaselt, kui tegevus kajastub 
KeHJS § 6 lõikes 2, aga mitte VV määruses, siis 
ei ole vaja KSH vajalikkust kaaluda. 

Eeltoodule tuginedes ei viida läbi KSH eel-
hindamist. Samuti ei ole vajalik algatada KSH 
menetlust, kuna kavandatud tegevus ei avalda 
olulist mõju ega põhjusta keskkonnas pöördu-
matuid muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, hea-
olu, kultuuripärandit ega vara.

Korraldusega ja sellega seotud dokumenti-
dega on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi 
Vallavalitsuses.

Viimsi Vallavalitsus võttis vastu 15.03.2013. 
a korralduse nr 337 “Viimsi vallas Prang-

li saarel Kelnase külas Loo-otsa vaatetorni 
kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine” 
aluseks võttes “Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 31 
punkti 1, § 33 lõike 2 punkti 2, § 35 lõike 1 
ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 1 
punkti 1 ning arvestades järgnevat. 

Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012. a otsusega 
nr 28 algatati detailplaneering ja kinnitati detail-
planeeringu lähteülesanne Viimsi vallas Prangli 
saarel Kelnase külas Loo-otsa vaatetorni katast-
riüksusele. Detailplaneeringu eesmärk on ole-
masolevate piirivalve ehitiste rekonstrueerimine 
suvilaks koos abihoonetega. Detailplaneeringu-
ala asub Prangli hoiuala territooriumil. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eel-
hinnang on antud tulenevalt “Keskkonnamõju 
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi sea-
duse” § 33 lõike 2 punktist 2, kuna tegemist 
on üldplaneeringut muutva detailplaneeringu-
ga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
eelhinnang (korralduse lisa) on antud lähtudes 
“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhti-
missüsteemi seaduse” § 33 lõigetes 3 – 6 sätes-
tatud kriteeriumitest ning arvestades AS-i Ma-
ves koostatud juhendmaterjali “Keskkonnamõju 
strateegilise hindamise eelhindamise metoodika 
täpsustamine”.

Viimsi Vallavalitsus küsis 29.06.2012. a 
kirjaga nr 15-3/2975 Keskkonnaameti Harju-
Järva-Rapla regioonilt “Keskkonnamõju hinda-
mise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 
33 lõike 6 alusel KSH algatamise vajalikkuse 
osas seisukohta. Keskkonnaameti Harju-Jär-
va-Rapla regioon 31.07.2012. a kirja nr HJR 
14-4/12/16712-2 kohaselt Keskkonnaamet on 
seisukohal, et olemasolevate ehitiste rekonst-
rueerimine ei ole vastuolus LKS § 32 sätestatud 
hoiuala kaitsekorraga ning antud juhul on vähe-
tõenäoline, et konkreetse ala eelnevalt hoones-
tatud osal paiknevate, varasemalt riigikaitselist 
funktsiooni täitnud ehitiste rekonstrueerimise 
järgne kasutusele võtmine suvilana põhjustaks 
otseselt kahjulikke ja rekonstrueerimist välis-
tavaid mõjutusi ümbruskonna loodusväärtuste-
le. Seetõttu on Keskkonnaamet seisukohal, et 
Loo-otsa vaatetorni katastriüksusel inimtegevu-
sest juba mõjutatud osale KSH teostamisega ei 
kaasne eeldatavalt sellist keskkonnaalast lisain-
formatsiooni võimalike kahjulike mõjude osas, 
mida planeeringu korraldajal või Keskkonna-
ametil ei ole võimalik eelhinnangu käigus ette 
näha. Keskkonnaamet leiab, et KSH võib detail-
planeeringule algatamata jätta. Keskkonnaamet 
soovitab kaasata planeerimismenetlusesse kesk-
konnaeksperdi, et minimeerida mõjusid kaitsta-
vatele elupaigatüüpidele. OÜ Hendrikosn & Ko 
on koostanud töö nr 1803/12 “Loo-otsa vaatetor-
ni katastriüksuse detailplaneeringu  keskkonna-
konsultatsioon”, milles on esitanud ettepanekud 
kavandatava tegevuse mõjude minimeerimiseks 
kaitstavatele elupaigatüüpidele ning jõudnud 
järeldusele, et kui järgitakse eksperthinnangus 
toodud leevendavaid meetmeid ja soovitusi, 
siis ei põhjusta kavandatav tegevus olulist kesk-
konnamõju. Detailplaneeringus on arvestatud 
OÜ Hendrikosn & Ko töös nr 1803/12 “Loo-
otsa vaatetorni katastriüksuse detailplaneeringu  
keskkonnakonsultatsioon” toodud ettepanekute-
ga kavandatava tegevuse mõjude minimeerimi-
seks kaitstavatele elupaigatüüpidele.  

Kavandatud tegevus ei avalda olulist kesk-
konnamõju ning ei põhjusta keskkonnas pöör-
dumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, 
heaolu, kultuuripärandit ega vara. Tuginedes  
KSH eelhindamisele ei ole KSH algatamine va-
jalik. 

Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on 
Viimsi Vallavolikogu, koostamise korraldaja 
Viimsi Vallavalitsus (mõlema aadress Nelgi tee 
1, Viimsi vald) ning detailplaneeringu koostaja 
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on K-Projekt (aadress Ahtri 6a, Tallinn).
Korraldusega ja sellega seotud dokumenti-

dega on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi 
Vallavalitsuses.

Viimsi Vallavalitsus võttis vastu 15.03.2013. a 
korralduse nr 338 “Viimsi vallas Viimsi alevi-
kus Mõisa tee 3, 4, 5, 7, 9 ning Aiandi tee 11 ja 
osaliselt Viimsi mõisa pargi detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise alga-
tamata jätmine” aluseks võttes “Keskkonna-
mõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüstee-
mi seaduse” § 31 punkti 1, § 35 lõike 1 ja lõike 
5 ning arvestades järgnevat. Viimsi Vallava-
litsus võttis vastu 16.03.2012. a korralduse nr 
159 “Detailplaneeringu algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine: Viimsi alevik, maaük-
sused Mõisa tee 3, 4, 5, 7 ja 9 ning Aiandi tee 
11 ja osaliselt Viimsi mõisa park”. 

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse 
määramine koolimaja ehitamiseks ja teedevõr-
gu korrastamiseks. Detailplaneering on Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu kohane. Selgi-
tamaks välja, kas kavandatav tegevus on “Kesk-
konnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüs-
teemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 
nimetatud detailplaneering, so detailplaneering, 
mille alusel kavandatakse KeHJS § 6 lõikes 1 
nimetatud tegevust või kavandatav tegevus on 
eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes 
KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, on koostatud 
keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhin-
nang (korralduse lisa). Eelhinnang on koostatud 
arvestades AS-i Maves koostatud juhendmater-
jali “Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
eelhindamise metoodika täpsustamine”. 

Asutustelt ja isikutelt seisukohta küsitud ei 
ole. Nimelt KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt KeHJS 

§ 33 lõikes 2 nimetatud strateegilise planeeri-
misdokumendi elluviimisega kaasneva kesk-
konnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse 
üle otsustamisel tuleb enne otsuse tegemist kü-
sida seisukohta asjaomastelt asutustelt ja isiku-
telt. Käesoleval juhul antakse eelhinnang KeH-
JS § 33 lõike 1 punktis 3 nimetatud strateegilise 
planeerimisdokumendile.

Kavandatud tegevus ise ei avalda olulist 
keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese 
tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara, kuid 
on suurõnnetusohuga ja ohtlike ettevõtete ohu-
alas. “Planeerimisseadus” annab võimaluse 
planeerimismenetluses seada tingimused detail-
planeeritava maa-ala osas. Seega menetletava 
detailplaneeringu menetluse raames ei ole või-
malik seada tingimusi väljaspool menetletavat 
detailplaneeringuala asuvatele objektidele ja 
ettevõtetele. Hoonete projekteerimisel tuleb ar-
vestada ohtlikest objektidest tulenevate ohtude-
ga (suur)õnnetuse korral. Tuginedes ennekõike 
detailplaneeringu seletuskirjale ja joonistele, 
detailplaneeringu kooskõlastanud ametiasutuste 
seisukohtadele ning KSH eelhindamisele ei ole 
KSH algatamine vajalik.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja 
korraldaja on Viimsi Vallavalitsus ning kehtes-
taja on Viimsi Vallavolikogu (mõlema aadress 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald) ning 
koostaja Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 
141, Tallinn). 

Korraldusega ja sellega seotud dokumenti-
dega on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi 
Vallavalitsuses.

Viimsi Vallavalitsus võttis vastu 19.03.2013. a 
korralduse nr 363 “Detailplaneeringu algata-

mine, lähteülesande kinnitamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine: Tammneeme küla, kinnistu Tamm-
neeme ranna-ala ja sellega külgnev mere-ala” 
juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse” § 30 lõike 1 punktist 2, “Planee-
rimisseaduse” § 10 lõigetest 5 ja 7 ja “Viimsi 
valla ehitusmääruse” § 3 lõike 1 punktist 1 
ja § 9 lõikest 7, “Keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” § 31 
lõikest 1, § 35 lõigetest 1 ja 5 ning arvestades 
Tammneeme Sadam MTÜ 8.02.2013. a taot-
lust nr 10-10/680 ja järgnevat. 

Detailplaneeringu taotluse esitas Tammnee-
me Sadam MTÜ ja detailplaneeringu koostami-
se eesmärk on kinnistu Tammneeme ranna-ala 
jagamine kaheks kinnistuks, millest ühele on 
külasadama taastamise rahastamiseks kavas 
seada hoonestusõigus Tammneeme Sadam 
MTÜ kasuks. Kuivõrd tegu on üldplaneeringule 
vastava detailplaneeringu algatamise taotlusega, 
kuulub “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 
1 punkti 1 kohaselt niisuguse detailplaneeringu 
algatamine vallavalitsuse pädevusse. 

Selgitamaks välja, kas kavandatav tegevus 
on “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1 
punktis 3 nimetatud detailplaneering, so detail-
planeering, mille alusel kavandatakse KeHJS § 
6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav 
tegevus on eeldatavalt olulise keskkonnamõju-
ga, lähtudes KeHJS § 6 lõigetes 2–4 sätestatust, 
on koostatud keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) eelhinnang (korralduse lisa 2). 
Eelhinnangu koostamisel on arvestades AS-i 
Maves koostatud juhendmaterjali “Keskkonna-
mõju strateegilise hindamise eelhindamise me-
toodika täpsustamine”. KSH eelhinnangus jõuti 

järeldusele, et kavandatud tegevus ei avalda olu-
list keskkonnamõju ning ei põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese 
tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara juhul, 
kui vee erikasutusloas seatakse vajalikud tingi-
mused (ennekõike kalastiku kaitseks). KeHJS § 
7 punkti 2, § 9 ja § 11 lõike 2 kohaselt tuleb 
Keskkonnaametil otsustajana vee erikasutus-
loa menetluses koostada samuti keskkonnamõ-
ju hindamise (KMH) eelhinnang selgitamaks 
välja, kas kavandatav tegevus võib eeldatavalt 
kaasa tuua olulise keskkonnamõju või mitte 
ning otsustada KMH algatamise vajalikkuse 
üle. Vee-erikasutusloale tuleb seada tingimused 
olulise negatiivse mõju vältimiseks ja/või lee-
vendamiseks. 

Tuginedes KSH eelhindamisele ei ole KSH 
algatamine vajalik. 

Asutustelt ja isikutelt seisukohta küsitud ei 
ole. KeHJS § 33 lõike 6 kohaselt KeHJS § 33 
lõikes 2 nimetatud strateegilise planeerimisdo-
kumendi elluviimisega kaasneva keskkonna-
mõju strateegilise hindamise vajalikkuse üle 
otsustamisel tuleb enne otsuse tegemist küsida 
seisukohta asjaomastelt asutustelt ja isikutelt. 
Käesoleval juhul antakse eelhinnang KeHJS § 
33 lõike 1 punktis 3 nimetatud strateegilise pla-
neerimisdokumendile.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise 
korraldaja on Viimsi Vallavalitsus, kehtestaja 
on Viimsi Vallavolikogu (aadress Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, Viimsi vald). Detailplaneeringu 
koostaja ei ole veel hetkel teada. 

Korraldusega ja sellega seotud dokumenti-
dega on võimalik tutvuda etteteatamisel Viimsi 
Vallavalitsuses.

PÜÜNSI KOOLI lahtiste uste päev 
1. klassi tulevatele õpilastele ja lastevanematele 

toimub 
kolmapäeval,15. mail algusega kell 16.30

PäEVAKORD:
Väike eeskava õpilastelt

Õppetund lastele
Infotund vanematele

Lisainfo pyynsi@pyynsi.edu.ee

Tule omadele kaasa 
elama!
Viimsi valla esindusvõistkond, käsipalli-
klubi HC Viimsi/Tööriistamarket edenes 
2012/2013 aasta meistrivõistlustel vee-
randfinaali, kus kohtub vana rivaali SK 
Tapa esindusega.

Viimsi käsipalliklubi 
ootab kõiki huvilisi Viimsi 
KK spordihoonesse oma-
dele poistele kaasa ela- 
ma – esimene mäng ju-
ba eeloleval pühapäeval 
kell 18.

Pileti hind 1 € ja kõigi piletiostjate vahel 
loositakse välja auhindu klubi toetajatelt –
ole kindlasti pühapäeval kohal ja võtta sõ-
ber kaasa ning aita Viimsi võita!

HC Viimsi/Tööriistamarket
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Kiisu, kes kõnnib oma-
pead, võib põhjustada 
omanikule kuni 200 eurot 
trahvi.

Viimsi valla lemmikloomade 
pidamise eeskiri jõustus valla-
volikogu määrusega 1.07.2012. 
Vastavalt selle määruse § 3 lõi-
kele 10 on alates 1. jaanuarist 
2013 kohustuslik ka kasside 
kiibistamine ja registreerimine 
valla registrisse. 

Vaatamata sellele, et eeski-
ri hakkas kehtima 1.07.2012, 
ei ole paljud lemmikloomapi-
dajad selle üksikasjadest veel 
teadlikud. Samuti ei tea paljud 
kassiomanikud, et kassidele ja 
koertele kehtivad nüüd sarnased 
nõuded. Nii mõnigi kassi- või 
koeraomanik võis eeskirja uues-
ti üle vaadata siis, kui “Viimsi 
Teatajas” 11.01.2013 avaldati 
Viimsi valla heakorraspetsialisti 
Anne Talvari artikkel, milles tu-
letati meelde, et koera viibimine 
avalikus ruumis ilma järeleval-
veta toob kaasa väärteomenetlu-
se ja kuni 200 euro suuruse ra-
hatrahvi. Sama reeglistik kehtib 
ka kasside suhtes. 

Lemmikloomade pidamise 
eeskiri on mõeldud selleks, et 
ära hoida ja ennetada võima-
likku kahju, mis võib tekkida 
nii inimestele, nende varale, 
loodusele kui ka lemmikutele 
enestele. Kui inimesed soovi-
vad võtta või on juba võtnud 
endale kassi või koera, siis on 
vaja teada, et Viimsi valla lem-
miklooma pidamise eeskiri ko-
hustab loomaomanikku tagama 
looma viibimise oma kinnisel 
territooriumil igal aastaajal. 
Lemmikloom tohib viibida 
avalikus ruumis ainult koos 
peremehe või tema eest hoolit-
seva inimesega. 

Selgituseks lemmik-
looma omanikele 
Loodame, et vastused mõnede-
le küsimustele, mille on andnud 
Viimsi valla heakorraspetsialist 
Anne Talvari, aitavad olukorda 
selgitada ja on lemmikloomapi-
dajatele abiks.

Viimsi vallas on kasside 
kiibistamine ja valla registrisse 
kandmine alates 1.01.2013 ko-
hustuslik. Kuidas saab Viimsi 
vald kaasa aidata, et see in-
formatsioon kassiomanikeni 
jõuaks? Kuidas on kassipida-
jad määrusele reageerinud?

Informatsiooni jagab vald 
Viimsi Teataja kaudu. Info on 
meie kodulehel, samuti oleme 
valmis alati kodanike küsi-
mustele vastama. Kassiomani-
ke erilist reageeringut pole me 
täheldanud. Vähemalt pole see 
meieni jõudnud. 

Kuidas peaks käituma ini-
mene, kes näeb, et lemmik-
loom (kass või koer) on oma-
nikuta avalikus ruumis, näi-
teks tänaval? Mida ta peaks 
tegema juhul, kui selle lem-
miklooma omanik on teada 
(elukoht, telefoni number, 
meiliaadress), ja mida siis, 
kui omanik on teadmata?

Kiisu toob omanikule trahvi

Paljudel juhtudel võtab tä-
helepanelik ja vastutustundlik 
vallakodanik meiega ühen-
dust ja annab juhtumist teada. 
Reageerime siis nii, nagu olu-
kord nõuab: kutsume loomade 
hoiupaigast välja loomapüüdja 
või püüame tuvastada looma-
omanikku, mõnel juhul saame 
kontrollida ka kiibi olemasolu. 
Kui loomaomanik on teada, tu-
leks samuti valda teavitada, te-
geleme siis eeskirja rikkujaga.

Mida soovitate nendele 
kassipidajatele, kelle kiisud on 
seni ööpäevaringselt jalutada 
saanud?

Täita eeskirja.
Lemmikloomade pida-

mise eeskiri hakkas kehtima 
1. juulil 2012. Kas eeskir-
ja nõuete eiramise tõttu on 
Viimsi valla mõnda lemmik-
loomapidajat ka trahvitud?

Varem kehtis eeskirja eel-
mine variant, mille alusel on 
loomaomanikke ka trahvitud. 
Uue redaktsiooni järgi ei ole 
trahve tehtud, küll aga hoia-
tusi. Lähiajal kavandame te-
ravdada tähelepanu kasside 
kiibistamise nõude täitmisele.

Kuidas kutsub Viimsi vald 
korrale lemmiklooma oma-
nikku, kes ei järgi eeskirja ja 
laseb jätkuvalt oma lemmikut 
hulkuma avalikku ruumi ja 
teiste inimeste aedadesse?

Juhtumi tuvastamisel järgi-
me menetluskorda: suuline või 
kirjalik hoiatamine, väärteo-
menetluse alustamine ja sellest 
tulenevate sanktsioonide raken-
damine.

Määrus ütleb, et lemmik-
loomapidaja on kohustatud 
oma looma väljaheited kohe 
ära koristama. Kas seda tu-
leb teha igal pool, sealhulgas 
ka vabas looduses (näiteks 
heinamaal väljaspool elamu-
rajooni)? Kuidas toimida, kui 
näeme, et keegi oma looma 
väljaheiteid nõuetekohaselt 
ei korista? Kas vald trahvib 
selliseid loomaomanikke, kes 
ei korista oma lemmiklooma 
väljaheiteid?  

Viimsi valla lemmiklooma-
de pidamise eeskirja § 4 lõige 4 
ütleb: Lemmikloomapidaja on 
kohustatud oma lemmiklooma 
väljaheited koheselt koristama. 
Lemmikloomapidaja peab ära 
hoidma lemmiklooma poolt 
tekitatava reostuse võõrale va-
rale, s.h sõidukitele ja ehitiste-
le urineerimise. Ka väljaspool 
elamurajooni asuv heinamaa on 

“võõras vara”. Kui eeskirja rik-
kujat on võimalik tuvastada, siis 
loomulikult saab ka trahvida.

Kas on mõeldav, et Viim-
si vallas rajatakse kassidele 
mõeldud jalutusaed? Kas vald 
koostöös kassisõprade aktiiv-
rühmaga saaks sellele kaasa 
aidata?

Lemmikloomade jalutus-
väljak on meil tõepoolest puu-
du. Tavaliselt tehakse see koer-
te jaoks, kuid kui karmistuvad 
nõuded ei luba kasse enam va-
badust nautima, siis, miks mitte: 
ka kassid rihma otsa ja jalutus-
väljakule.

Täiendavate küsimustega 
lemmikloomade pidamise ees-
kirja kohta saab pöörduda Anne 
Talvari poole tel 602 8853, e-
post talvari@viimsivv.ee.

Kindlasti võiksid kassioma-
nikud veel kord teadvustada, 
et lemmikloomade pidamise 
eeskirja järgimine on vajalik 
nii ümbritsevale loodusele, ini-
mestele kui ka kassidele endile, 
et vältida mitmesuguseid prob-
leeme, millest mõned on järg-
nevalt kirjeldatud.

Probleemid, mida tekita-
vad avalikus ruumis vabalt 
jalutavad kassid 

Looduskaitse seisukohalt on 
kass ohtlik lindudele, eriti nen-
de pesitsemishooajal. Kass võib 
tappa linde ja murda maha lin-
nupojad pesas. 

Kuna kassid kõnnivad uudis-
himust ringi üsna suurel ter-
ritooriumil, siis võivad neid 
pureda marutaudi nakatunud 
loomad. Nakatunud kass, keda 
pole eelnevalt vaktsineeritud, 
võib muutuda ise ohuks teis-
tele loomadele ja ka inimestele 
(eeskätt oma pere liikmetele). 

Kassipidajad ei pruugi teada, 
et tema lemmik võib kokkupuu-
test teiste kasside väljaheidete 
ja eritistega nakatuda kasside 
leukeemiasse ning muutuda ka 
ise nakkuse kandjaks, ohustades 
terveid kasse. Emakass võib pii-
ma kaudu nakatada leukeemias-
se ka oma pojad.  

Kassid võivad levitada seen-
haigust, mida tuntakse nn kassi-
haiguse nime all ja mis on nak-
kav ka inimestele. Haigus võib 
jääda alguses märkamatuks, 
kuna selle nähud on peidus 
kassi karvkatte all. 

Hulkuvad kassid võivad 
reostada laste liivakaste ja 
peenraid. Kassid võivad levita-
da oma väljaheidetega ohtlikke 
parasiite, näiteks võivad need 

sisaldada solkmeussi mune. 
Kassid võivad kahjustada teis-
te inimeste aedades hinnalisi 
okaspuid või põõsaid.

Ohud hulkuvatele 
kassidele
Toakass võib elada kõrge vää-
rika vanuseni. Vabalt jalutav 
kass võib jääda auto alla, saada 
viga kakluses teiste kassidega 
või langeda huligaanide ohv-
riks. Hulkuvat kassi võivad 
pureda koerad. Kassid võivad 
langeda ka metsloomade, ees-
kätt rebase ohvriks. Hulkuv 
kass võib suurema tõenäosuse-
ga saada puugid, kirbud, ussid 
või muud parasiidid, mis kõik 
tuuakse ka koju oma pere kes-
kele. Hulkuv kass võib saada 
teistelt hulkuvatelt kassidelt 
mitmesuguseid nakkushaigu-
si. Toakassi tervis ja heaolu on 
rohkem omaniku kontrolli all.

Soomes ja mujal 
Soomes ja teisteski riikides 
on näiteid, kus kassidele ehi-
tatakse koduaeda spetsiaalne 
jalutusaed. Kasside jalutusaed 
on nii külgedelt kui ka pealt 
traatvõrguga kaetud. Mingi osa 
jalutusaiast võib olla kaetud ka-
tusega, kuhu kiisu saab vihma 
eest varjule minna. Samuti on 
aed varustatud kassile mõeldud 
pesakastiga, kuhu loom saab 
soovi korral puhkama minna. 

Jalutusaed varustatakse ro-
nimispuude ja mänguasjadega 
ning kõige muu vajalikuga, et 
loom seal end hästi tunneks. Ja-
lutusaeda saab lemmik minna 
võimaluse korral otse maja uk-
sest või aknast, kui kasside ja-
lutusaed on vastavalt ehitatud. 
On võimalik ehitada kassidele 
majast eraldi asuv aed. Kass tu-
leb siis omanikul endal jalutus-
aeda viia ja sealt ära tuua.

Oma kassi armastav oma-
nik võiks kindlasti kasside ja-
lutusaia rajamise peale mõelda, 
kui selleks on vastavad võima-
lused. Kassidega saab jalutada 
tänaval ja oma aias ka jalutus-
rihma otsas.

Missugune kass on siis kok-
kuvõttes õnnelikum – kas see, 
kes saab vabalt ringi jalutada 
avalikus ruumis ja naabriaias, 
või toakass? Või hoopis kiisu, 
kes saab jalutada õues rihma 
otsas või olla kasside jalutus-
aias? Arvatavasti sõltub vastus 
iga kassiomaniku mõtteviisist, 
vastutustundest ja ka teadlikku-
sest. Kuid üks on selge: kassid ei 
tea seadustest midagi ja nemad 
ei ole süüdi, kui omanikud neid 
järelevalveta avalikku ruumi ja-
lutama lasevad. Ärge pahandage 
kasside peale, kui need teie aias 
pahandust teevad, vaid pöördu-
ge võimaluse korral omaniku 
poole ja tuletage talle meelde 
Viimsi valla lemmikloomapi-
damise eeskirja ja sellest tulene-
vaid omaniku kohustusi.

Anne Talvari
Viimsi valla heakorraspetsialist

Inga Kuus
Linnase tee Naabrivalve sektori 

vanem

Muutused 
Fertilitases
Valla rahvast üllatas hiljutine uudis, et erahaigla 
Fertilitas lõpetab sünnitusabi osutamise. 

“2007. a saadik pole me suutnud seda struktuuriüksust 
majandada,” selgitas Fertilitase juht Ivo Saarma, kellel on 
paarikümneaastane sünnitusosakonna juhtimise kogemus. 
Teiseks põhjuseks on demograafiline langustrend, kus tõu-
su pole näha. 

Erahaiglas Fertilitas, mille Saarma tõi Nõmmelt Viim-
sisse, sündis parematel aastatel üle 500 lapse (tipp oli 670 
sündi aastas). Fertilitas eristus alguses teistest omataolis-
test perekeskse sünnitusabi, vettesünnituse ja vertikaala-
sendis sünnituse poolest, olles eestvedajaks. “Mul on hea 
meel, et praegu pole sünnitusmaja, kes selliseid teenuseid 
ei pakuks,” lausus Saarma. Kuid olud on muutnud: n.ö 
arengukavahaiglad on olnud eelisseisus, sest on saanud 
valveteenistuse ülalpidamiseks lisatasu, erahaigla mitte. 
Kuigi sünnitusraha saadi haigekassalt, olid peresünnitusel 
lisakulud. Kui teised haiglad parandasid oma tingimusi abi-
rahadega, sai erahaigla seda teha vaid laenurahaga. Kolmas 
lõpetamise põhjus on mure personaliga, keda pole piisavalt.

Eesti sünnitusabi on Saarma sõnul väga heal tasemel 
ning võrreldav Soomega, kes on sellel alal maailma tipus. 
“Sellise maksumaksja raha eest, nagu meil, pakutakse 
Eestis superteenust,” tõdeb Saarma. 

Fertilitases jääb alles sünnitusabi teenus, kus pakutaks 
personaalset raseduse jälgimist. “Sobib neile, kes hindavad 
aega,” ütleb Saarma. Sel teenusel puudub haigekassa leping 
ja tasuda tuleb kliendil. Pakutakse teisigi lisateenuseid: rase-
da võimlemist ja massaaži, perekooli ning sünnitusjärgset ja 
rinnapiima nõustamist. Jätkuvad lastearstide vastuvõtud, mis 
on väga nõutud ja järjekord vaid nädal (Tallinnas mitu kuud). 

Lisaks senistele võimalustele on haigla uued väljakut-
sed seotud sisehaiguste, taastus- ja järelraviga. Rehabili-
tatsiooni alal teeb haigla tihedat koostööd Viimsi vallaga. 
Neid teenuseid tutvustame maikuus. 

VT

Detailplaneeringutest
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad detail-
planeeringute algatamise korraldused:

1. Viimsi alevik, kinnistu Kristjani (planeeritava ala suurus 
on ca 0,1 ha, asub Nelgi tee ääres ning piirneb Nelgi tee 23, 
27 kinnistutega ja reformimata maaga, planeeringu koostami-
se eesmärk on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe määramine 
elamumaaks ja ühe üksikelamu ning vajadusel abihoone ehi-
tamine);

2. Laiaküla küla, kinnistud Pärnamäe tee 6, Pärnamäe tee 
4a, Pärnamäe tee 4, Lilleoru A-94 ja osaliselt Pärnamäe tee 2 
(planeeritava ala suurus on ca 2 ha ja piirneb Lilleoru ja Pär-
namäe teedega, Väike-Käspre tee 2, 4, 6, 8, 10, Narva maan-
tee T12 kinnistutega ning reformimata maaga, planeeringu 
eesmärk on kaubandus- ja ärikeskusele ehitusõiguse ning 
Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üld-
planeeringu järgse avalikus kasutuses haljasala määramine, 
lisaks juurdepääsuteede ning servituudi-alade määramine 
planeeritavale ärikeskusele);

3. Lubja küla, kinnistu Lubja-Nurme (planeeritava ala suurus 
on ca 2,6 ha ja piirneb Randvere ja Lubja teega ning Tammiku 
ja Lubja IV kinnistutega, planeeringu koostamise eesmärk on 
suusakeskuse (suusarajad, laskumisnõlvad, teenindavad hoo-
ned, parkimine jmt) toimimiseks vajalike hoonete ja rajatiste 
ehitamine ja Lubja küla klindiastangu üldplaneeringust tulene-
va maakasutuse realiseerimine multifunktsionaalse ärihoone 
püstitamiseks ning vastava krundijaotuskava planeerimine);

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad de-
tailplaneeringute kehtestamise korraldused: 

1. Lubja küla, Uus-Pärtle maaüksus (detailplaneeringu-
ga jagatakse kinnistu neljaks katastriüksuseks ja määratakse 
nendele järgmised sihtotstarbed: lasteaia krundile ühiskond-
like hoonete maa sihtotstarve (3651 m²), parklale trans-
pordimaa sihtotstarve (1198 m²) ja kahele katastriüksusele 
loodusliku haljasmaa – üldmaa sihtotstarve (5283 m² ja 448 
m²). Ühtlasi määratakse detailplaneeringuga ehitusõigus ühe 
munitsipaallasteaia ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kuni 
2000 m² ja kõrgusega 8,5 meetrit);

2. Randvere küla, Veehoidla tee 7 (detailplaneeringuga moo-
dustatakse 2652 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ja 
määratakse ehitusõigus ühe nelja sektsiooniga ridaelamu ehi-
tamiseks. Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 600 
m² ja kõrgus 8,0 meetrit (kaks korrust).

Kass ei või kõndida omapead. 
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4. mail saab Viimsi 
Kool taas muusikat täis 
– toimub IV Viimsi Jazz-
PopFest. Sama kaua kui 
festivali on korraldatud, 
on sellel osalenud ka 
Püünsi kooli mudilaskoor 
The Musical Robbers. Lap-
si juhendab kooli muusi-
kaõpetaja Arvo Luik. 

Kes festivalil on käinud, tea-
vad, et see koor toob lavale 
alati midagi põnevat, olgu sel-
leks Stevie Wonderi 70ndatel 
loodud “Sir Duke”, Justin Bie-
beri “Baby” või James Bon-
di filmi teemalugu. Ei tohiks 
unustada, et laule esitavad 1.-
5. klassi lapsed! Võib tunduda, 
et selline repertuaar pole nii 
noortele lastele ea- või jõuko-
hane, aga kui neid laval näha, 
hajuvad igasugused kahtlused, 
sest lapsed teevad muusikat 
suure mõnuga. 

Rääkisime Püünsi kooli 
muusikaõpetaja Arvo Luige-
ga muusikast, muusikaõpetaja 
tööst, mudilaskoorist The Mu-
sical Robbers ja koori plaani-
dest.

Muusikaõpetaja mit-
mekülgne koolitee
Arvo Luik on pärit Ida-Vi-
rumaalt Narvast, kus ta käis 
venekeelses koolis. Tema isa 
on vedurijuht ning ema raud-
teejaama direktori asetäitja, 
seega muusikaga nad seotud 
ei ole. Küll aga oskab Arvo 
isa akordioni mängida ning 
ema laulab. “Kui olin 9. klas-

Püünsi kooli koor läheb taas festivalile

sis, kutsuti mind kultuurimaja 
diskoõhtutele DJks. Kord kuus 
toimusid ka elava muusikaga 

tantsuõhtud täiskasvanutele. 
Kohalikku bändi juhatas Jüri 
Kisseljov, kelle tegevusest sain 
suurt inspiratsiooni ja hakka-
sin koguma džässmuusika vi-
nüülplaate. CDsid sel ajal veel 
saada polnud,” meenutab Arvo 
Luik. Ta asus Narva muusi-
kakooli klaverit õppima ning 
juba nelja aasta pärast astus 
Georg Otsa nimelisse Tallinna 
Muusikakooli klaveri erialale. 
Mõnda aega õppis Arvo ka 
Eesti Muusikakadeemias, kuid 
pöördus siis tagasi Otsa kooli 
džässklaveri erialale (õp Aldo 
Meristo). Samal ajal hakkas ta 
mängima bändis. Paralleelselt 
õppis ka Tallinna Ülikoolis, 

kus omandas magistrikraadi 
muusikaõpetaja erialal. 

Aastast 2006 on Arvo Luik 
Jäneda kooli ja aastast 2008 
Püünsi kooli muusikaõpeta-
ja ning aastast 2012  Tallinna 
Ülikooli Kunstide Instituudi 
õppejõud. Küsimuse peale, 
mis teda muusikaõpetaja töös 
rõõmustab, vastab Arvo: “Kui 
muusika toob lastele rõõmu, 
siis olen õnnelik, sel juhul on 
minu eesmärk täidetud.” Ta ar-
vab, et kui õpetaja ja lapsed on 
avatud, siis tuleb sellest välja 
tore koostöö. “Lisaks õpeta-
misele saan realiseerida kõiki 
oma oskusi – jõulukontsertidel 
kasutan alati live-bändi, arran-

žeerin lastelaule, teen fono-
gramme, noodigraafikat, loon 
muusikat ja veel palju muud,” 
loetleb Arvo oma tegevusi. 

Musikaalsed röövlid 
Initsiatiiv ja eksperimenteeri-
mine võib mõnikord ka keeru-
lisi olukordi tekitada. “Näiteks 
Viimsi JazzPopFestiks on alati 
soov kavasse panna midagi 
vahvat ja mõnusat, kuid mõni-
kord peab tunnistama, et laul 
on mudilastele kas rütmiliselt, 
keeleliselt või mitmehäälsuse 
poolest liiga keeruline.” Arvol 
on kahju, et koorilaulu enam 
tunniplaanis pole. Seetõttu tu-
leb festivaliks valmistudes koo-
riproove teha hommikul enne 
tundide algust. 

Kui küsida, kuidas Püün-
si kooli koor endale nime sai, 
vastab Arvo, et lapsed ise pak-
kusid. Nimeks sai The Mu-
sical Robbers, mis eesti keeles 
võiks tähendada musikaalseid 
röövleid. 

Koor on pidanud oluliseks 
JazzPopFestil osalemist, kuna 
tegemist on kodupaiga festiva-
liga, mille sarnast mujal Eestis 
pole. Repertuaari valib Arvo, 
lähtudes lihtsast põhimõttest, 
et kavas oleks üks lugu, mis 
lapsi vaimustaks. Lõplik valik 
tehakse laste ja muusikaõpe-
taja koostöös, arvestatakse, 
kas laul on sobiv lastele ning 
kas laulust saab seadet teha. 
“Selline laulude valik teebki 
Püünsi kooli koori eriliseks – 
repertuaar on tõsiseltvõetav ja 
kõrgetasemeline ning kavas 

The Musical Robbers Viimsi JazzPopFestil 2012. aastal. Foto Aime Estna

on maailma muusikahitid,” 
usub Arvo. Viimsi festivaliks 
harjutab koor tõsisemalt veeb-
ruarikuust saadik ning kui kõik 
õnnestub, võib seada ka kõrge-
maid sihte – näiteks turnee.

Eriline festival 
Arvo Luige sõnul on Jazz-
PopFest väga eriline festival, 
kus saab bändi saatel esine-
mas kuulata erinevaid koori- ja 
vokaalansamblite koosseise. 
“See on tõeline perekontsert, 
kus lapsevanemal on võimalus 
vaadata ja kuulata, kuidas tema 
laps esimese suure lavakoge-
muse saab, samuti on võimalik 
kuulata professionaalsemaid 
kollektiive. Esinemised on alati 
huvitavad ning kõrgel tasemel,” 
räägib Arvo Luik oma kolme-
aastasest festivalikogemusest. 
Hoiame tema mudilaskoorile 
The Musical Robbers pöialt!

Viimsi JazzPopFest toimub 
laupäeval, 4. mail Viimsi Koo-
lis. Kell 12 algab kaheosaline 
koguperekontsert, mis on kõi-
gile tasuta, kell 17 algab vo-
kaalmuusika kontsert ja kell 
19 astub lavale JazzPopFesti 
2011. aasta võitja Nuku koor 
ning saab kuulata festiva-
li parimaid. Piletid Piletilevi 
eelmüügist on soodsamad, 
müügil on ka kahe tasulise 
kontserdi komplektpilet. Pile-
teid müüakse festivalipäeval 
ka kohapeal. Lisainfo www.
viimsivald.ee/viimsi-popjaz-
zfestival/. 

Kristel Pedak
JazzPopFesti projektijuht

Kas teie teate, kui suur 
on juuksekarva elastsus? 
Viimsi Koolis tegutseb 
Nutilabori huviring “Eks-
perimentaalne loodustea-
dus”, kus teadushuvilised 
õpilased just selliste 
uurimuslike katsete ja 
eksperimentide abil uusi 
teadmisi omandavad.

Loodusteaduste huviringi ju-
hendaja on entusiastlik Peeter 
Sipelgas, kes pälvis 2012. aas-
ta Harjumaa aasta õpetaja tiitli. 
Sipelga sõnul tegeleb huviring 
peamiselt uurimuslike katse-
tega, mille käigus on õpilastel 
võimalik asetada end teadlase 
rolli. 

Huviring õpetab noortele 
nägema probleeme, sõnastama 
uurimisküsimusi ja hüpotee-
se, planeerima ja läbi viima 
eksperimenti hüpoteesi kont-
rollimiseks, andmeid töötlema 
ja analüüsima ning järeldusi 
tegema. Üheskoos määratakse 
fosforhappe sisaldus karastus-
jookides, mõõdetakse juukse-
karva elastsust, uuritakse suhk-
ru pärmkäärimist ja valguse 
intensiivsust ning tehakse palju 
muid põnevaid elulisi katseid. 

“Tundi alustan alati väike-
se teoreetilise sissejuhatuse-

Viimsi Nutilabor õpetab eksperimentidega maailma uurima

ga, kus annan ülevaate, mida 
tegema hakkame, ja mis kat-
sega on tegu. Nende teooriate 
põhjal üritavad lapsed ise hü-
poteesi püstitada – mis nemad 
arvavad, kuidas üks või teine 
asi võiks välja tulla. Samuti 
annan igas tunnis töölehed, 
mida õpilased tunni ajal või 
hiljem kodus täidavad. Olen 
praktika ühendanud teooria-

ga,” räägib keemiaõpetajast 
ja Viimsi kooli õpilasteaduste 
koordinaatorist ringijuht Si-
pelgas, kes püüab mingil alal 
andekamatele õpilastele leida 
väljundeid, et nad saaksid oma 
andeid koolis kasutada.

Uurides ringiskäijatelt, mis 
eelise Nutilabori annab, on 
poisid ja tüdrukud ühte meelt. 
“Siin on põnevad katsed, kui-

das üks või teine asi toimub. 7. 
ja 8. klassis läheb lihtsamalt, 
sest kui õpetaja küsib midagi, 
siis tean kohe vastust ja saan 
õpetajalt kiita, et olen tubli. 
Siin käimine annab eelise, et 
tean teistest natuke rohkem,” 
räägib 6. klassi õpilane Meri-
li. Temaga jagavad sama ar-
vamust 4. ja 5. klassi poisid: 
“Nutilabor annab paremad 

teadmised tulevikuks, samuti 
kerge eelise tulevaseks füüsi-
kaks ja keemiaks. Kas või edu-
maa teiste õpilaste ees katsete 
tegemisel.”

Siinkohal lisab õpetaja, et 
lastele on oluline olla teistest 
lastest teadmiste poolest sam-
mukese võrra ees.

Õpetaja Sipelgale valmis-
tab suurt rõõmu, et lastel on 
huvi loodusteaduste, katsete 
ja eksperimentide vastu. Kuid 
samal ajal teeb talle muret, et 
teadmiste põhist huviharidust 
on vähevõitu. Tema sõnul on 
koolis palju muusika-, tantsu- 
ja kunstiringe, kuid puudust 
tuntakse loodus- ja täppistea-
dustest ning tehnoloogiast. 
“Lisaks sellele, et vahendid on 
kallid, puuduvad ka inimesed, 
kes selliseid huvialaringe läbi 
viiksid,” ütleb Sipelgas. 

Eksperimentaalne loodus-
teadus tegutseb Viimsi koolis 

alates 4. oktoobrist 2012 ning 
on rahastatud SA Vaata Maail-
ma poolt ja kuulub Nutilabori 
projekti. Ent juba enne amet-
likku koostööd Nutilaboriga 
oli õpetaja Sipelga juhendada 
teadusring Taibu, kus 2.–5. 
klassi teadushimulised õpi-
lased otsivad üheskoos vas-
tuseid teadust puudutavatele 
küsimustele. 

Nutilabori projekt, mis või-
maldab noortel üle Eesti osale-
da tehnoloogia huviringides, 
andis ka väikestele loodustea-
duste teaduritele hoogu juurde, 
et arendada noorte infotehno-
loogia-alast huvitegevust ning 
kasvatada nende huvi ja tead-
likkust loodus- ja täppistea-
duste õppimise vastu. 

Projektiga Nutilabor on 
Vaata Maailma SA koos EMT, 
Elioni ja Microsoftiga võtnud 
eesmärgiks soodustada uute 
infotehnoloogia-alaste huvirin-
gide tekkimist, et selle abil suu-
rendada noorte teadlikkust ning 
tõsta infotehnoloogiat õppima 
asujate arvu pärast gümnaasiu-
mi lõpetamist. Käesoleval õp-
peaastal toetati 36 tehnoloogia 
huviringi käivitamist.

Kadri Järve 
Nutilabori 

kommunikatsioonipraktikant

Nutilaboris saavad teadmishimulised lapsed ise katseid teha.

Juhendab õpetaja Peeter 
Sipelgas. 

Muusikaõpetaja Arvo Luik.
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Fotonäitus “Iseseisvuspäeva 
paraadid“. Väljapanek on koos-
tatud Eesti Filmiarhiivi, Kaitse-
väe Peastaabi ja Eesti Sõja-
muuseumi fotokogude baasil 
ning tutvustab vabariigi aasta-
päeva paraade
Eesti Piirivalve 90. aastapäe-
vaks valminud näitus “Piirivalve 
lugu – inimese lugu” Avatud 
K–L k 11–18. Sissepääs tasuta
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elu-olust, näitused kalapüügi-
vahenditest, hülgeküttimisest 
Näitus “Naissaare Naised“
Näitus “Kirovist Kuulini“ 
Muuseum ja kingipood avatud 
E–R k 10–17; L–P k 12–17 
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Vaba-
õhumuuseumisse
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
K–R k 12–17; L–P 10–17; 
E, T – suletud
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva Muuseumi 
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare 
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941
Jälgi sündmuseid ja näitusekava 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

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

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

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse 
lõpetajate fotonäitus
Viimsi Huvikeskuse 
aatriumi II korrusel

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

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:
Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Vallamajas
Viimsi Koolis
NB! UUS – EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus (N, P)

Kuni 30. aprill
Kairit Orgusaare maalinäitus 
“Jalutuskäik aastaaegadega“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Maitsev aed“

Lastele “Miki, Donald jt 
koomiksid“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Kevad looduses“
Prangli Raamatukogus

Kuni 23. aprill 
Raamatunäitus 
“Aimeè Beekman 80 ja 
Arvo Kruusement 85”
Kuni 1. mai
Raamatunäitus “2013. a eesti 
lastekirjanduse raamatujuube-
lid 50–125“
Viimsi Raamatukogus 

19. aprill k 19
Tantsuõhtu Viimsis
Muusikat Andrus Kalvetilt
Osavõtutasu 10 €
Reg raimo@paemurru.ee, 
tel 517 2941
Viimsi Kooli Karulaugu 
õppehoones 

21. aprill k 11.15
Jalgsimatk ja kepikõnd 
Kelvingi küla lähistel, 6 km
k 10.50 buss V5 väljub Viimsi 
Haigla juurest
Info tel 601 2354 Volli Kallion
Kogunemine Kelvingi küla 
keskuse ees

21. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. aprill k 12
Emadepäeva meisterdamine
Käsitööseebi ja keraamilise 
seebialuse meisterdamine
Hind 11 €
Eelregistreerimine 
tel 510 4400 või e-mailil 
loovustuba@gmail.com
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

21. aprill k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

21. aprill k 15
Emadepäeva meisterdamine
Siidisalli värvimise töötuba
Hind 9 €
Eelregistreerimine 
tel 510 4400 või e-mailil 
loovustuba@gmail.com
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

21. aprill k 17
Muusikaline legend 
“Hamelini vilepillimees“
Viimsi Harrastusteatri esituses
Pilet 5/3 € müügil enne 
etendust kohapeal
Viimsi Huvikeskuses

23. aprill k 14–18 
Ümarmudilat käsitlev teabepäev
Korraldab Rannarahva 
Muuseum koostöös Kalanduse 
teabekeskusega
Osalema on oodatud Harjumaa 
rannakalurid, kalandusette-
võtjad jt kalandushuvilised
Teabepäev on osalustasuta
Lisateave Ilona Säälik, 
ilona@rannarahvamuuseum.ee, 
5622 5061
Rannarahva Muuseumis

23. aprill k 16.30
Muusikaline legend “Hamelini 

vilepillimees“ (reserveeritud)
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses

23. aprill k 19–21
Püünsi Kooli Jüripäev
Spordivõistlused ja rongkäik
Rongkäigu marsruut: Kooli tee 
– Rohuneeme tee – Pääsukese 
tee – Merikotka tee – Kooli tee 
Püünsi Kooli territooriumil ja 
Püünsi külas

24. aprill – 1. mai 
Raamatunäitus 
“Terry Pratchett 65”
Viimsi Raamatukogus

25. aprill k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

26. aprill k 18
Kooride kontsert
Esinevad Prinsdal Sangeri 
segakoor Norrast ja ViiKerKoor
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

27. aprill k 10–18
28. aprill k 10–16
Aprillilaat
Korraldaja KG Kaubandus OÜ
Haabneemes, Kaluri tee 5 

27. aprill k 16
Kontsert oreli toetuseks: 
ETV tütarlastekoor Aarne Salu-
veeri juhatusel
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. aprill k 11
Jumalateenistus armulauaga
Jutlustab Virpi Nyman Soomest
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

28. aprill k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

29. aprill k 19
Jazzirütmid muuseumi
muusikasalongis
Üles astuvad Mihkel Metsala 
trompetil, Henri Peipman 
klaveril ja Taavo Remmel 
kontrabassil.
Sissepääs muuseumipiletiga (3 €)
Kohtade broneerimine 
anu@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

1. mai
Prangli Rahvamaja sünnipäev
Prangli Rahvamajas

1. mai k 15
Kevadkontsert “Vaike Sarn 60“
Segakoorid “Viimsi“ ja “Videvik“
Ansamblid “Miraaž“, “Liivalaia“, 
“Vanaisad“
Orkestrid “LiivaBand“, Avinurme 
Puhkpilliorkester jt.
Salme Kultuurikeskuses

2. mai – 31. mai 
Raamatunäitus “Kevad tuli, 
lume viis“
Lastele “Loeme koos emaga“
2. mai – 15. mai 
Raamatunäitus “Lugemist 
emadele“
2. mai – 13. mai 
Raamatunäitus “Tunne naab-
reid ja Euroopat“
Viimsi Raamatukogus

2. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. mai k 19
Vana Baskini Teatri etendus 
“Ootamatu ettepanek“
Piletid hinnaga 12/10 € 
müügil Viimsi Huvikeskuse 
kontoris ning
Viimsi ja Randvere Päeva-
keskustes
Piletite broneerimine 
tel 602 8838 või 
e-mailil viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

3. mai k 18
Kontsert: Viimsi Muusikakool
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. mai
Teeme ära – koristustalgud
Viimsi poolsaarel

4. mai k 11.30–13
Pärnamäe küla talgupäev 
Talgujuht Kärol Tohver
Lisainfo www.parnamaekula.ee 
Korraldaja MTÜ Pärnamäe 
Külaselts
Kogunemine Lageda teel

4. mai k 12–16
Teeme ära! Talgupäev 
Plaanis on igakevadised tööd 
värskes õhus 
Töö, see ongi ju puhkus!
Lisainfo anu@rannarahva-
muuseum.ee
Reg www.teemeara.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

4. mai k 10–14
Perespordisari “Koos teeme 
kõike“ – Rattaralli
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
Viimsi Terviserajal ja Viimsi 
Lasteaiad Karulaugu maja 
õuealal

4. mai k 12–20.30
IV Viimsi JazzPopFest
k 12 Koguperekontsert (tasuta)
Pühendusega Raimond Valgre 
100, Uno Naissoo 85 ja Valter 
Ojakäär 90 
k 17 Vokaalmuusika konkurss
Pilet 4/3 € Piletilevis
k 19 Festivali lõppkontsert 
(NUKU koor)
Pilet 4/3 €, kahe kontserdi 
pääse 6 € Piletilevis
Korraldaja Viimsi Vallavalitsus
Lisainfo www.viimsivald.ee/
jazzpopfest
Viimsi Koolis

5. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. mai k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

5. mai k 14.30
Jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

5. mai k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. mai k 18
Kevadkontsert
Esinevad Viimsi Kooli õpilased
Viimsi Kooli Karulaugu 
Õppehoones

10. mai k 14
Emadepäeva kontsert
Viimsi päevakeskuses

10. mai k 18
Rahvatantsijate kevadkontsert
Osalevad vilistlaste rühm, 
õpetajate rühm ja C segarühm 
gümnaasiumist
Korraldajad Margit Praks ja 
Maido Saar
Viimsi Koolis

11. mai k 10–20
Viimsi sünnipäev
Kogupere pidu – päev täis 
sportlikke ja meeleolukaid 
üritusi
k 11 XXVII Viimsi Jooks, laste 
stardid
(Viimsi Kooli õuealal)
k 12.30 XXVII Viimsi Jooks, 
10 km jooksu  ja kepikõnni 
start (vastavalt skeemile 
vt www.viimsivald.ee)
k 13 Viimsi Skatepargi avamine, 
võistlused ja õpitoad
k 15 koguperemuusikal 
“Hamelini vilepillimees“
(Viimsi Kooli saalis)
k 18 Kontsert – peaesineja 
“Outloudz“ 
Viimsi Kooli õuealal

12. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. mai k 12
Emadepäeva kontsert
Esinevad Ita-Riina Muusika-
stuudio laululapsed ja 
Viimsi Huvikeskuse laste 
tantsuklubi
Sissepääs tasuta!
Viimsi Huvikeskuses

12. mai k 12 
Emadepäeva kontsert
Prangli Rahvamajas

12. mai k 12
Viimsi 3:3 korvpall
Korraldaja MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi
Reg ja info kkviimsi@kkviimsi.
ee, tel 504 8422
Viimsi Kooli Spordikompleksis

12. mai k 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

15. mai – 24. mai
Raamatunäitus 
“Jaan Tangsoo 85“

16. mai – 24. mai
Raamatunäitus 
“Leida Tigane 105“
Viimsi Raamatukogus

15. mai – 25. august
Suvine võistulugemine 
1.–9. kl. lastele
Viimsi Raamatukogus

16. mai k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. mai k 18
Kevadkontsert
Esinevad Viimsi Kooli õpilased
Viimsi Koolis

18. mai k 18–22
MuuseumiÖÖ
Muuseumiööl interaktiivse 
näituse “STOPP! Piiritsoon.“ 
avamine koos mereäärse 
piiritsooni kehtestamise ning 
Kalurimissaga
Tasuta!
Rannarahva Muuseumis

19. mai k 11
Jumalateenistus armulauaga
Toimub pühapäevakool lastele
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

19. mai k 14.30
I Nelipüha jumalateenistus 
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

19. mai k 17
Kontsert: Indrek Kalda ja 
Toomas Lunge “Lugusid ja 
laule laiast maailmast“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
tel 606 6866, 

e-post marje@viimsivv.ee

Viimsi valla kultuurikalender
19. aprill – 19. mai
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Karatekate edu 
7. aprillil toimusid kimura shukokai karate 
Eesti meistrivõistlused, kus Viimsi poisid võitsid 
13 medalit. 

Puhta töö tegime 11–12aastaste kumites ja katas, kus fi-
naalis kohtusid Jakob Haud ja Carl Christjan Bogoslovski. 
Katas jäi peale Jakob ning kumites Carl Christjan. Katas 
võitis kolmanda koha Markus Oliver Hirv ning kumites 
Krevon Alet-Märtson. Nendes klassides olidki esikolmi-
kus ainult Viimsi poisid. Võime öelda, et võitsime meda-
leid igas klassis, v.a 10. kumite.

Viimsi poiste tulemused on järgmised: Kendar Nigro, 
9a kata 2. koht, 9a kumite 3. koht, Mart Varik 10a kata 
1. koht, Jan Rain Laansalu 10a kata 3. koht, Jakob Haud 
11–12a kata 1. koht, 11–12a kumite 2. koht, Carl Christjan 
Bogoslovski 11–12a kata 2. koht, kumite 1. koht, Markus 
Oliver Hirv 11–12a kata 3. koht, Krevon Alet-Märtson 
11–12a kumite 3. koht, Marti Himbek 13–15a kata 3. koht, 
kumite 2. koht, Sten Aru 21a. kumite 1. koht.

Kätlin Kivirand
SK Impact treener

Viimsi võidukad poisid.

Viimsi on hetkel Eesti 
Terviseradade üks priori-
teete. Just sellise sõnumi-
ga tuli mullu meie valla 
juhtidega kohtuma SA 
Eesti Terviserajad (ETR) 
tegevjuht Jaak Teppan. 

Kui Eestis juba ligi 90 kesku-
se rajamist toetanud ja nõus-
tanud ETR arutas oma lähe-
mate aastate tegevuskavasid, 
olid kaalumisel Eesti mitmete 
piirkondade arendused. Viimsi 
puhul leiti: kahju, et nii arvuka 
elanikkonnaga piirkond pole 
piisavalt suutnud just liikumis-
radasid rajada, ehkki keskkond 
selleks on igati soodne. Enne 
arupidamist oli ETR tegevjuht 
käinud tutvumas veel Karu-
laugu valgustatud rajaga, põi-
ganud Rohuneeme ja liikunud 
ringi Viimsi metsades. See an-
dis suurte kogemustega asja-
tundjale kindlustunde, et nähtu 
põhjal võib ETR juhatus Viim-
si piirkonna arendused toetata-
vate hulka arvata. Nii see meie 
jaoks positiivne otsus tuligi.

Nüüd, eelmisel nädalal oli 
Jaak Teppan taas Viimsis. Eesti 
Terviseradade toetust saanud 
Karulaugu n.ö teisel rajal tehta-
vaid töid vaadates oli ta äärmi-
selt rahul, et juba lähiajal, pin-

nase sulamise järel, saab sellele 
päris tõsist tööd nõudnud rajale 
lõpliku viimistluse anda. “Tea-
des olemasoleva, esimese  raja 
kasutamise intensiivsust sel tal-
vel, on igati hea, et just siiasa-
masse koolide juurde lisandub 
uus osa,” sõnas ta tunnustavalt. 
“Ja muidugi on tähtis, et just 
koolidele annavad need rajad 
ühe täiendava väljas liikumise 
võimaluse, samas leiavad need 
kindlasti agarat kasutamist ka 
piirkonna elanike poolt.” 

Äärmiselt positiivse mulje 
jätsid talle ka Rohuneeme ra-
jad. Seda sai seekord teha koos 
radade rajaja Kaido Metsmaga 
kõiki, veel lume all olevaid ra-
jalõike rajamasinaga läbi sõites. 

“Teil on äärmiselt hästi tehtud, 
korralike profileeritud kallete 
ja väljajooksudega rajad, igal 
pool on tunda Kaido Metsma 
asjatundja kätt,” jäi Teppan ra-
hule. Tema sõnul on Eesti Ter-
viserajad valmis toetama nüüd 
nende radade valgustuse ehi-
tamisega seotud kulusid. Nii-
moodi saaks eelolevaks talveks 
vähemalt Püünsi poolt valgus-
tamisega alustada ning olene-
valt võimalustest siis ka kesku-
se enda radadel mõned ringid 
valgeks muuta. “Mulle tundub, 
et Rohuneeme radadega saate 
kõiki plaane teoks tehes ühed 
Põhja-Eesti parimad tervisera-
jad, mille suurimaks kasutajaks 
saab ju teie oma kandi rahvas,” 

tuli Teppanilt perspektiivi tun-
netav kokkuvõte.

Veel põikas ETR tegevjuht 
ka Tammneeme ja Randvere 
vahele jäävale liikumisrajale, 
kuhu Märt Vooglaid on raja-
nud pea kahe kilomeetri pik-
kuse metsaraja. Nädalapäevad 
tagasi lisandus seal uus lõik, 
mis välistab nüüdsest sõiduteel 
liikumise ja on pärast lõplikku 
korrastamist äärmiselt vahel-
dusrikas ja muidugi suurepä-
raste merevaadetega. 

Seekord jäid läbi vaatamata 
Randvere uue kooliga piirne-
vad võimalused, aga kuna Eesti 
Terviseradade koostööpartner 
on riigimetsi haldav RMK, 
saab just nende abi kasutades 
ka uue kooli juurde mõned 
huvitavad ja korrastatud rajad. 
Samuti lubas Teppan, et suve 
jooksul saaks abi ka metsatee-
de märgistamine, mis Viimsi 
erinevaid asumeid ühendaks. 
Metsateed tuleb liikumiseks 
korrastada ja talvel saab neil lii-
kudes ka erinevate piirkondade 
suusarajad korras hoida.

Seega veendus ETR tegev-
juht, et prioriteediks arvatud 
Viimsi on liikumisradade tege-
mised korralikult käsile võtnud.

Kaarel Zilmer
kultuuri- ja spordikomisjoni liige

Valla terviserajad edenevad

Vaadatakse üle Karulaugu terviserajal tehtavaid töid.

Alati kui lapsed saavad 
vanemaks, ütlevad vane-
mad inimesed – issand, 
kuidas see aeg ikka len-
dab, nüüd oled juba nii 
suureks kasvanud. Kui va-
nemad inimesed saavad 
vanemaks, räägitakse 
ajast ja aastatest, mis 
kaovad nii kiiresti. Sama 
võib öelda ka meie Viimsi 
valla kohta. Taasisiseseis-
vumisajast on ta kasva-
nud nii kiiresti, samas 
Viimsi valla asutamisest 
möödub juba 94 aastat.

Päev täis põnevaid 
sündmuseid ja elamusi
Sel aastal kutsub Viimsi kõiki 
viimsilasi ja oma sõpru 11. mail 
koos sünnipäevapidu tähistama 
– olles planeerinud päeva, kus  
meeldejäävaid sündmusi paku-
takse kõikidele külalistele.

Päev algab Viimsi Jooksu 
üritusega. Viimsi Jooks toi-
mub juba 28. korda, sel kor-
ral oleme ette valmistanud 
10kilomeetilise raja, mis läbib 
mitmeid Viimsi kauneid kohti. 
Joosta ja kõndida saab nii met-
sas kui kergliiklusteel, mäe-
pealsel kui mäealusel Viimsil.

Loomulikult on oodatud 
jooksma ka kõik väikesed 
viimsilased, kes saavad kiireid 
jooksuringe teha Viimsi Kooli 
hoovis.

Selleks ajaks kui vanemad 
lähevad jookusrajale sporti te-
gema, hoolitseb laste hoidmise 
eest Viimsi Spa lastekeskus 
Rõõmupisik, kes on selleks 

päevaks kooli hoovis ennast 
mõnusalt sisse seadnud.

Juhul kui jooksurajale ei ole 
soovi minna, saab harjutusi teha 
ka kooli hoovis. Rühmatreenin-
gute klubi Viimsi Sport on sel-
leks ette valmistanud ühe mõ-
nusa vabaõhutreeningu.

Kell 13 avame uue skate-
pargi hooaja. Skatepargis näi-
tavad oma oskusi mitmed oma 
ala spetsialistid, toimuvad eri-
nevad võistlused ja samuti saa-
vad kõik soovijad ka proffidelt 
uusi trikke õppida.

Teatrisõpradele pakume 
vaatamiseks etendust “Hame-
lini Vilepillimees”, mis algab 
Viimsi Kooli aulas kell 15.

Terve päev on palju mee-
leolukaid tegevusi nii Viimsi 
Kooli hoovis kui ka meie Muu-
seumis. Rannarahva Muuseumi 
buss sõidutab külalisi nii Ta-
luturule kui Vabaõhumuuseu-
mi hoovi. Räägitakse Viimsi 
ajaloost ning põnevatest sünd-

mustest ja inimestest, kes on 
kuulunud ja endiselt kuuluvad 
Viimsi ellu.

Igal sünnipäeval peab ju saa-
ma nii süüa kui tantsida. Söögi-
poolise eest hoolitseb meie küla-
restoran Roots ja tantuks laulab 
meile menubänd Outloudz.

Kes tervest päevast veel 
väsinud ei ole ja jaksab edasi 
pidutseda. Neid ootame pärast 
kontserti Rootsu Rannaresto-
rani (Haabneeme rannas) af-
terpartyle.

Lisainformatsiooni sünni-
päevapeost saab meie kodule-
helt www.viimsi.ee. Ära unus-
ta ka jooksule ja kepikõnnile 
ennast eelregistreerimast aad-
ressil http://www.sportinfo.ee/
sportevent/task/detail/id/1302/. 
Osalusasu eelregistreerimisel 
on 5 eurot ja kohapeal 8 eurot.

Kohtumiseni 11. mail.
Mailis Alt

kommunikatsiooni- ja 
arendusjuht

Suur sünnipäevapidu

Sünnipäeval olgu lusti ja rõõmu. Foto Fotolia
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KRÄKEL REHVITööD
Uued ja kasutatud 

suverehvid
Viimsi kaubanduskeskuse kõrval

Randvere tee 6, tel 5649 1535
www.krakelrehvid.ee

Uued rehvid: 175-65-14 al 38 €, 
195-65-15 al 42 €, 285-55-16 al. 54 €

Kalleid vanemaid
HALJA ja MATI LAANSALU

õnnitlevad kuldpulmapäeval
Terje ja Tarvi peredega

Aiahuvilistele!
20. aprillil k 15.00 

“Suvelilled ja väetised koduaeda”.
Esinevad Mall Kaldas ja Eneli Käger. 

Pirita kloostri seminariruumis, 
Merivälja tee 18.

Lisainfo: www.piritaselts.ee

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
OOTAB OMA KOLLEKTIIVI 
• ASENDUSÕPETAJAT 
(vastavus kvalifikatsioonile) 
• ÕPETAJA ABI
(sobib ka lastesõbralikule pensionärile)
Kandideerimiseks palume saata CV 
e-postile paasupoeg@yahoo.com
INFO tel 551 2055

Viimsi Kirbuturg 
Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme 
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müüjatele iga neljas nädal müügikoht tasuta!
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

Püünsi Kool otsib alates 
uuest õppeaastast oma 
kollektiivi matemaatika-

õpetajat (ajutiselt äraoleva 
töötaja asendamiseks 

1,0 ak) ja klassiõpetajat.
Avaldus ja CV saata hilje-
malt 26. aprilliks aadres-
sile Püünsi Kool, Kooli tee 

33, Püünsi küla, Viimsi 
vald 74013 või e-posti 
aadressile jekaterina@

pyynsi.edu.ee .

KEVADISED HALJASTUS- JA  AIATÖÖD

ÄRATA OMA AED
TALVEUNEST!!!       

Ära maga maha, nüüd on õige aeg puude hooldus- 
ja kujunduslõikuseks! Ja et suvel muru aias haljen-
daks, tuleb pinnas planeerida ja muru rajada!

Meie aitame! 
Tel. 5624 3297, info@laurifer.ee, www.laurifer.ee

Poes 

“Riietering” 
Viimsi Comarketis, 

II korrusel.
Ainult meilt laias valikus 

ja soodsa hinnaga 
madratseid ja voodipesu. 

Veel hea hinnaga UUSI 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatusedJ

AVAtUd 
õmbLUSSALOng

Heki tee 6-61

tel: 529 8020
tel: 609 1490

- õmblusteenused
- parandustööd.

Paigaldame tänava-
ja äärekive ning 

lippe, võrkaedade 
ehitus, haljastus-

tööd.

Tel 5803 7100 
email: 

urmas088@hot.ee

l Viimars OÜ võtab tööle bussijuhte, eelistatavalt 
elukohaga Viimsi vallas. Tel 610 9310, info@
viimars.ee.
l Müüa toorest kasepuud, halu pikkus vastavalt 
kliendi soovile. Tel 512 0593. 
l Restaureerin täispuit antiikmööblit Tallinnas, 
Nõmmel. Tel 5568 3629.
l Otsime töötajaid! Hiina restoran Haabneemes 
vajab abikokka (poole kohaga) ning koristajat (6 tun-
di nädalas). Kirjuta merintal@hot.ee, tel 525 4570. 
l Hiina restoran Haabneemes otsib suveks klien-
diteenindajat! Vanus alates 19. Kirjuta merintal@
hot.ee, tel 525 4570. 
l Pakun kitarrimänguõpet kas sinu või minu kodus 
Viimsis. Tingimused kokkuleppel. Tel 5685 5509.
l Akende pesu, (sammaldunud katuste) surve
pesu, katuste süvapesu, ohtlike puude lõikus, vee-
rennide puhastus, koristustööd. Tel 5638 8994.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa 
liiva, mulda, killustikku, asfaldipuru, kruusa, sõnni-
kut ja täitepinnast. Tel 509 2936. 
l Kiirtoidukiosk Eldurburger pakub tööd müüjale-
klienditeenindajale. Töö vahetustega, sobib ka üli-
õpilasele. Asume Haabneemes, Viimsis, Ravi tee 
1 (bussipeatuse 1A vastas, Viimsi Haigla kõrval). 
Info 529 6876.
l Rohimine, istutamine, kaevamine, niitmine jt 
aiatööd. Tel 5599 4659, Heidi.
l Pakun koristusteenust, tel 5683 3838.
l Abiks Alati Raamatupidaja OÜ koostab aasta-
aruandeid, aitab firmadel sisse seada raamatu-
pidamisarvestust ja osutab raamatupidamise täis-
teenust. Täiendav info http://aaraamat.weebly.
com, kontakt aaraamat@gmail.com, tel 503 7487.
l Ripsmepikenduste paigaldus ja hooldus Viimsis 
Mereranna teel. Oman vastavat sertifikaati ja 
kvaliteetseid töövahendeid. Lisainfo tel 526 7237, 
k.ripsmed@gmail.com.
l Pikaajalise töökogemusega põrandakatete pai-
galduse brigaad teostab parketi, laminaadi, pvc-, 
linoleumi, epo-, polüuretaankatete paigaldus-
töid. Tegeleme ka põrandate tasanduse ja kallete 
viimstlusega. Aitame nii tootevalikul kui ka trans-
pordiga. Tel 517 5261. 
l Kvalifitseeritud 3. kat. pottsepp teostab ahjude, 
pliitide, kaminate, soojamüüride ja korstnate ehi-
tust. Samas vanade küttekehade remont ja puhas-
tus. Töödele garantii ja teostusakt. Tel 501 5320.
l Müüa uus ilus korras nurgadiivan. Tel 5626 5951. 
l Litsenseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka 
sundventilatsiooni puhastust. e-mail margus@kor-
vent.ee,  tel 552 6281.
l Teeme: puitfassaadid, akende, uste vahetus, 
puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, 
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste 
ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 551 7825, eva-
ron@hot.ee, www.evaron.ee
l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, lahti-
selt ja võrgus, kütteklotsid, tulehakatus ning sae-
puru kotis, al 1,8 € võrk (koos toomisega). Tel 501 
8594.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud 
ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist: 
www.ennustus.ee.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine. Töö kiire 
ja korralik. Garantii! Tel 5346 8228.

l Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puu-
de raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku 
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, info@arbormen.ee, 
www.arbormen.ee.
l Vanametalli tasuta koristus, lõikamine ja ärave-
du Viimsist ja lähiümbrusest! Pakkuda võib kõiki 
metalle ja kõike, mis on metallist. Kõik vahendid 
olemas tööde teostamiseks ja äraveoks. Suure-
mate koguste eest võimalik tasu kokkuleppel! 
Tel 5833 3586.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 511 0992.
l Klassikaline massaaž koos reiki energiaga teie 
kodus. Pärast massaaži pole vaja kuhugi kiirustada 
ja nii saate massaažist maksimaalse lõõgastava 
toime. Massöör tuleb teie koju teile sobival ajal koos 
massaažilauaga. Tund aega 18 €. Massööri tellimi-
ne tel 509 2550 või reedu48@hotmail.com, Reet.
l Arvutite hooldus ja remont. Arvutipank OÜ, 
Kaluri tee 5 I k, tel 609 6166, 507 4222, info@
arvutipank.ee.
 l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepp 
30 cm 2,2 €, kask 30 cm 2,6 €. Alates 50 kotist on 
transport Kiili, Raeja  Viimsi valda tasuta. Tellimine 
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.united-
expo.ee.
l Ostan teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda 
võib kõike. Lugupidamisega Mart 5674 0940.   
l Keeleõpe – inglise, soome, rootsi! Individuaal-
tundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t/ al 17 €. 
Proovitund soodushinnaga 2 ak t/ 2 x 16 €. Mi-
nigrupi kursused (2–3 õpil) 20 ak t, 1 ak/ t hind 
9 €, kursuse hind 180 € tunniplaaniga: E  9–10.30 
-rootsi keel algajatele; N 9–10.30 soome keel 
algajatele; N 17.30–19 inglise keel algajatele; 
R 9–10.30 inglise keel kesktasemele.
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süstee-
miga. Lisaks liiva, killustiku ja haljastusmulla trans-
port, ekskavaatoriteenused, geodeetilised mõõt-
mised ja mahamärkimised ning santehnilised sise-
tööd. Tel 5850 4300.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, 
ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib 
pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi 
lisainfot tel 5399 6098, Rene.
l Korstnapühkija-pottsepp. Küttekehade remont. 
info@potipoiss.ee, tel 5807 2581.
l Korstnapühkija litsenseeritud teenused, kütte-
kollete kontroll, remont ja ehitus. Akti väljasta-
mine kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 0686.
l Fassaadide soojustamine, krohvimine, värvi-
mine. Piirdeaedade ehitus ja üldehitustööd. 
www.fassaadimeister.ee, tel 5196 9314.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided 
jm, mis on korralikud ja kasutuskõlbulikud, kuid 
teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame kesk-
konnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad 
uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-
jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõhku-
mine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-
haljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja 
hooldus. Väiksed remonttööd majapidamises. 
Tel 5563 7666. www.ifhaljastus.ee. 
l Otsime põetajat esmaspäevast reedeni kl 9–17. 
Tel 5666 6512
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Kiirtoidukiosk

ELDURBURGER  
Asume Ravi tee 1 

(bussi 1A lõpp-peatuse vastas, Viimsi 
Haigla kõrval)

  
  
 

l Burgerid l Friikartulid l Kebabid 
l Pelmeenid l Tortillad l Nuggetid jpm

 www.eldurburger.ee
tel 537 000 77

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
füsio- ja tegevusteraapia, logopeed, psühho-
loog, ravimassaaž paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

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

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

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

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

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
15.03 saabus uut kaupa.

l LUMEKORISTUS KATUSTELT JA HOOVIDEST
l BOBCATI RENT
l TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
l ASFALTEERIMINE
l ÄÄREKIVIDE JA TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS
l HALJASTUSE RAJAMINE

TEL: 5399 0245
INFO@INFRAROAD.EE

Alates 20. aprillist k 10.00–16.00 
igal laupäeval toimub Viimsi siseturul 
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

KIRBULAAT
Müüa ja osta saab kõike.
Sulle – vana, teisele – uus!
Info ja eelregistreerimine:
info@viimsiturg.ee ja tel.5855 7003

27. aprill k 10.00–18.00 ja 28. aprill 
k 10.00-16.00 toimub Viimsi Turul 
(Kaluri tee 5, Haabneeme)

APRILLILAAT
Oodatud on aia-, käsitöö-, riide-, 
toidu- ja tööstuskauba müüjad.
Eelregistreerimine ja info: 
nfo@viimsiturg.ee ja tel. 5855 7003

Viimsi Tervisepood otsib 
klienditeenindajat-juhatajat
Töö kirjeldus 
Tööülesandeks on tervisepoe külastajate nõusta-
mine ja teenindamine.

Nõudmised kandidaadile 
• hea suhtlemisoskus
• positiivne ellusuhtumine
• tahe aidata inimesi  
• soovitavalt meditsiiniline haridus

Ettevõte pakub 
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• konkurentsivõimelist töötasu
• stabiilset tööd 
• täiendõpet
• paindlikku töögraafikut  

CV koos palgasooviga 
palume saata aadressile 
piret.rand@ya.ee
Kontaktisik: Piret Rand
Lisainfo: tel 521 8148

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Laste ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Üldarst
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia-rasvtõvekirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Toitumisspetsialist
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool
terviseaudit
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Tallinna uus Maxima X (Viimsi, Pargi tee 22) 
kauplus ootab oma meeskonda:

- PEAKASSAPIDAJAID
- KASSAPIDAJA-MÜÜJAID
- LETITEENINDAJAID
- MÜÜJAID
- KORISTAJAID

Ettevõte garanteerib:                                    
- stabiilse palga                          
- sotsiaalsed garantiid                 
- tasuta lõunasöögid
- erinevad motivatsioonipaketid
- tööalase tasuta koolituse

Tööd alustame aprillis-mais! 
Pakume tööd ka suveks täis-ja osalise koormusega!

Täitke tööotsija ankeet meie kodulehel:  www.maxima.ee  või 
saatke CV: radda.peterson@maxima.ee   

Info telefonil: 602 3147
 


