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Kui mälu tuhmub, on tulevik tume >> Loe lk 13

Taaslavastuslahing tuleb 
taas 19. veebruaril. Interv-
juud peakorraldaja Margus 
Sinimetsaga loe lk 9.

Tiraaz 9970

Võeti kokku Viimsi 
kultuuri- ja spordiaasta

26. jaanuaril jagati Viimsi 
Koolis toimunud traditsioo-
nilisel tänuüritusel Viimsi 
valla kultuuri- ja spordiaasta 
preemiaid ning tunnustati 
möödunud aasta säravai-
maid tähti. 

Kokku laekus tunnustamiseks 35 
ettepanekut, mille hulgast tegi val-
lavolikogu kultuuri- ja spordiko-
misjon valiku ning esitas ettepa-
nekud vallavalitsusele kinnitami-
seks. 

Kokku anti välja 6 kultuuri- ja 
7 spordivaldkonna aastapreemiat 
ning 2 elutööpreemiat. 

Preemiad andsid üle Viimsi val-
lavolikogu esimees Toomas Tõ-
niste ja abivallavanem Jan Trei.

Abivallavanem tänas oma ter-
vituskõnes kõiki valla kultuuri- ja 
spordivaldkonda panustajaid. “Meie 
vallal on vedanud, et meil on nii 
palju kultuuri- ja spordielu rikas-
tajaid! Viimsilased on tänu tubli-
dele inimestele ja eestvedajatele 
esindatud pea kõikides valdkonda-
des – alates akordionimängimisest 
kuni Rio olümpiamängudeni,” sõ-
nas Trei.

Kultuuri- ja spordiaasta 2016 pi-
dulikul tänuüritusel esinesid Viimsi 

kooliteater Eksperiment etenduse-
ga “Inimeseks…?” (juhendaja Külli 
Täht; 2015. aasta kultuurikollek-
tiivi aastapreemia), Maire Eliste 
Muusikakooli lastekoor Mariel, 
võimlemis- ja tantsuklubi Keeris, 
Viimsi Muusikakooli õpilane Mat-
tis Johan Mere, Ita Riina Muusika-
stuudio laulja Liina Ariadne Pedanik.

AASTAPREEMIAD
Viimsi valla kultuuri ja spordi 
aastapreemia eesmärk on tunnus-
tada ja innustada Viimsiga seotud 
isikut või organisatsiooni, kes on 
aasta jooksul kultuuri- ja spordi-
valdkonnas silma paistnud ning 
kes on panustanud oluliste sünd-
muste arengusse või saavutanud 
oma tegevuses kõrge taseme. Val-
lavalitsuse otsusega on ühe aasta-
preemia suuruseks 400 eurot.

Aasta muusik 2016: Mikk 
Langeproon
Mikk on pärit Viimsi vallast ning 
teda on olnud näha Eesti akordio-
nimaastikul tegutsemas juba esi-
mestest õpinguaastatest alates, kui 
ta saavutas juba 10-aastaselt vaba-
riiklikul konkursil esikoha. Praegu-
sed õpingud Sibeliuse Akadeemias
aitavad tal veelgi areneda ning 

oma muusikaliste ideaalide poole 
püüelda. 2016. aastal oli ta ETV 
telekonkursi “Klassikatähed” fina-
list. Viimastel aastatel on Mikk ak-
tiivselt korraldanud Viimsi vallas 
kammerkontserte ning samuti osa-
lenud Viimsi valla teistel kultuuri-
sündmustel akordionisolistina.  

Aasta väikemuuseumi 
edendaja 2016: Prangli 
saare talurahvamuuseumi 
selts
Aastapreemia antakse aktiivse muu-
seumitegevuse edendamise eest. Ala-
tes 2006. aastast on Prangli saare 
talurahvamuuseum tegutsenud era-
muuseumina. Tal on oluline roll 
Prangli saare ajaloo-, kultuuri- ning 
looduspärandi tutvustamisel. Talu-
rahvamuuseum on üks saare turis-
mialastest külastusekohtadest. Muu-
seum on saanud mitmeid tunnus-
tusi, nende hulgas päästeteenistuse 
ning keskkonnaministeeriumi tun-
nustused. Muuseumi on teiste seas 
külastanud EV presidendid Arnold 
Rüütel ja Toomas Hendrik Ilves. 

Aasta raamatukogu 
edendaja 2016: Tuuli 
Klaas 
Aastapreemia antakse aktiivse ja tu-

lemusliku kooli- ja rahvaraamatu-
kogutegevuse eest Randveres. Tuuli 
Klaas on loonud nii sisult kui ka 
vormilt kooli- ja rahvaraamatuko-
gu parima sümbioosi. Suhteliselt lü-
hikese ajaga on ta suutnud luua ta-
sakaalustatud, lugejate vajadustele 
vastava kogu, arendada häid koos-
töösuhteid asutuste ja organisat-
sioonidega ning huvitavate üritus-
tega arendanud laste lugemishuvi.

Tuuli Klaas pälvis hiljuti Kul-
tuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi 
preemia 2016. aasta tegevuse eest. 
Ta on esitatud ka Eesti 2016. aasta 
maaraamatukogutöötaja nominen-
diks.

Aasta kultuurikollektiiv 
2016: Viimsi kooliteater 
Eksperiment 
Autasu antakse eduka osalemise 
eest rahvusvahelisel ja Eesti teat-
rifestivalidel 2016. aastal. Ekspe-
riment pälvib kultuurikollektiivi 
aastapreemia juba teist aastat jär-
jest.

2016. aastal osales Eksperiment 
maailma lasteteatrite festivalil World 
Festival of Children’s Theatre Ka-
nadas lavastusega “Maailma avas-
tamine”.

Palju õnne! (I rida) Merike Hindreus, Tuuli Klaas, Anli Soosaar, Külli Täht, (II rida) Valdo Lips, Külli Talmar, Urvi Haasma, Elle Soop, Tae Laurand, 
(III rida) Carmen Ott, Annika Prangli, Mai Riin Salumaa. Foto Kristjan Rosin
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Metsakasti küla 
üldkoosolek
15. veebruaril kell 18.30 toimub Rand-
vere Koolis Metsakasti küla üldkoosolek.

Päevakorras: 1. ülevaade eelmisel aas-
tal tehtust ja uue aasta plaanid; 2. kohtu-
mine valla esindajatega – kohal on abivalla-
vanem Oliver Liidemann (kommunaalkü-
simused – tänavavalgustus, teede korras-
hoid) ning keskkonna- ja planeerimisameti 
juhataja Erik Vest. Kõik küsimused palume 
eelnevalt saata küla e-posti aadressile metsa-
kastikyla@gmail.com (ootame küsimusi hil-
jemalt 13. veebruariks); 3. jooksvad küsi-
mused.

Ühtlasi ootame kõigilt külaelanikelt et-
tepanekuid külaseltsi tegevuseks e-posti aad-
ressile metsakastikyla@gmail.com.

Kaia-Leena Pino
Metsakasti küla külavanem

Püünsi küla 
üldkooslek
15. veebruaril algusega kell 18 toimub 
Püünsi Koolis küla üldkoosolek.

Päevakord: 1. külavanema aastaaruanne; 
2. küla arengukava muudatuste arutelu ja 
vastuvõtmine;  3. MTÜ Püünsi Külaselts aas-
taaruanne; 4. tööstuspiirkonna müra- ja saas-
teprobleemid (MTÜ Roheline Poolsaar); 5. 
jooksvad küsimused.

Koosolekule tulles võtke kaasa pildiga 
dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba).

Jüri Kruusvee
külavanem

Internet Püünsi külas
Pärast pikemaid läbirääkimisi on nii Star-
man, Telia kui ka Levikom nõus pakku-
ma kiiret (kuni 500 MB/500 MB) inter-
netiühendust Püünsi külas. 

Elanikke, keda see teema huvitab, pa-
lun osaleda küla üldkoosolekul, mis toimub 
15. veebruaril kell 18 Püünsi Koolis. 

Telia, Levikomi ja Starmani esindajad on 
valmis selgitama oma nägemust Püünsi kü-
la kiire internetiga liitumise võimalikkusest. 

Jüri Kruusvee
Püünsi külavanem 

Infotund 
lapsevanematele
Teisipäeval, 21. veebruaril kell 18 toi-
mub Viimsi Kooli aulas (Randvere tee 
8, Haabneeme alevik) infotund kõigile 
neile lapsevanematele, kelle laps peaks 
minema septembris Viimsi valla koolis 1. 
klassi.

Infotunnis selgitavad Viimsi vallavalitsu-
se haridus- ja kultuuriameti esindajad, kui-
das uues infosüsteemis ARNO esitada aval-
dusi 1. klassi astumiseks. Taotlusi saavad 
vanemad esitada 1. märtsist kuni 31. märt-
sini. Infotunni lõpus on küsimuste ja vas-
tuste voor. Kõik huvilised on oodatud! 

Haridus- ja kultuuriamet
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil 
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
õi saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides 
toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@
viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@
viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 6177 717, tellimine@
expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 25. veebruaril.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt 
www.viimsivald.ee ja sotsiaalmeediast www.face-
book.com/ViimsiVald

2016. aasta kokkuvõte: Ehitusamet
n 2016. aastal sai ehitusloa 388 hoonet ja 288 rajatist. 
n Ehitusteatisi esitati 81 hoonele ja 45 rajatisele. 
n Kasutusloa sai 343 hoonet ja 211 rajatist. 
n Kasutusteatisi esitati 37 hoone ja 16 rajatise kohta. 
n Projekteerimistingimusi koostati hoonetele 35, sellest avatud 
menetlusena 7 ja rajatistele 36.
n Kokku laekus riigilõivu ehituslubade, kasutuslubade ja projek-
teerimistingimuste taotlemisel 61 000 eurot.

Olulisemateks märksõna-
deks möödunud aastast 
on uuenenud ehitusmää-
rus, elektroonilise ehitis-
registri kasutuselevõtt, 
aadressiandmete korras-
tamine ning valla soojus-
majanduse arengukava 
kinnitamine.

Uus ehitusmäärus ja 
ehitusjärelevalve
2016. aastal kehtestas vallavo-
likogu ehitusmääruse, mille üles-
andeks on anda ühtsed reeglid 
ehitamiseks valla territooriumil 
ja reguleerida loamenetluste kor-
da. Kõik projekteerimis- ja ehi-
tustegevust reguleerivad toimin-
gud ja haldusaktide andmine 
delegeeriti ehitusameti otsepä-
devusse. 

Ehitusjärelevalve jälgib, et 
täidetud oleks ehitusseadustiku 
ning sellega seonduvate õigus-
aktide nõuded, mis võimaldab 
tagada ehitiste ja ehitamise ohu-
tuse ning seega inimeste elu-
keskkonna turvalisuse. Kuni 
2016. aasta kevadeni tegeles val-
lavalitsuses ehitusjärelevalvega 
vaid üks ametnik. Senine vä-
hene ehitusjärelevalve viis olu-
korrani, kus vallas on hulgali-
selt ebaseaduslikke ehitisi ning 
süvenenud on arusaam, et rik-
kumisi ei karistata.

2016. aasta tõi valla ehitus-
järelevalves aga murrangu – ala-
tes 1. jaanuarist 2017 on ametis 
3-liikmeline ehitusjärelevalve 
teenistus, mis lisaks riikliku järe-
levalve teostamisele tegeleb ka 
ehitiste kasutuseelse ülevaatu-
se ja kasutuslubade menetlemi-
sega. Selleks, et pakkuda või-
malikult kvaliteetset teenust, käi-
vad ametnikud ennast järjepi-
devalt täiendamas. Nii on loo-
dud baas, millelt ehitusjäreleval-
vet vallas oluliselt tõhustada.

Paneme siinkohal elanikele 
südamele, et planeeritavas ehi-
tustegevuses järgitaks kehtivat 
õigust. Kui on kahtlusi või kü-
simusi, võib abi saamiseks jul-
gesti pöörduda valla ehitusame-
tisse. Isikute suhtes, kes tahtli-
kult või hooletusest ei pea va-
jalikuks ehitamise nõudeid jär-
gida, rakendatakse vastavaid 

meetmeid ettekirjutusest kuni 
väärteomenetluseni, mis mõ-
ningatel juhtudel võib kaasa tuua 
ka ehitise lammutamise nõude.

Menetlus elektroo-
nilisemaks
Alates 2016. aasta aprillikuust 
rakendus töösse uuenenud riik-
lik ehitisregister, mis koondab 
teavet nii ehitatavate kui ka ka-
sutatavate ehitiste kohta. Re-
gistris saab tutvuda nii ehitiste
tehniliste andmetega kui ka esi-
tatud dokumentidega (sealhul-
gas ehitus- ja kasutusload) ning 
tehtud ettekirjutustega. 

Ehitisregistri rakendumise 
esimesed kuud tõid kaasa lisa-
tööd nii ametnikele kui ka taot-
luste esitajatele. Kaasnesid olu-
lised muudatused loamenetlus-
tes projekteerijatele, ehitajate-
le, kinnistute omanikele ja ka 
arendajatele, aga ka kohalikele 
omavalitsustele, võrguvaldaja-
tele, teistele füüsilistele ja ju-
riidilistele isikutele, kellelt on 
menetlusprotsessi käigus tarvis 
arvamust või kooskõlastusi.

Põhjendatud vajaduse kor-
ral võtsime mõningatel juhtu-
del taotlusi menetlusse ka pa-
berkandjal. On mõistetav, et kui 
meie poole pöördub eakas kin-
nistuomanik palvega aidata mõn-
da loataotlust sisestada, siis ta 

kogu vajaliku abi ka saab.  Nüüd, 
pea aasta hiljem, on näha, et 
uue keskkonnaga on harjutud 
ning menetlus on muutunud su-
juvamaks. Alates 2017. aastast 
võtame uusi taotlusi menetlus-
se vaid ehitisregistri kaudu. Pa-
berkandjal vaid siis, kui elekt-
rooniline keskkond üleslaadi-
mist ei võimalda. Loodame, et 
ehitisregistri keskkond muu-
tub pärast esmaste probleemi-
de likvideerimist  kasutajasõb-
ralikumaks.

Aadressiandmete 
süsteem
Üheks ehitusameti tegevusalaks 
oli ka Viimsi valla aadressiand-
mete korrastamine, mis käes-
olevast aastast kuulub kesk-
konna- ja planeerimisameti üles-
annete hulka.

Vabariigi Valitsuse 8.10.2015 
määrus nr 103 “Aadressiand-
mete süsteem“ sätestab koha-
aadresside määramise ja muut-
mise, aadressiandmete töötle-
mise ja aadressiteenuste osuta-

mise ühised põhimõtted. Maa-
amet on loonud aadressiand-
mete haldussüsteemi (ADS), 
millega hallatakse üleriigiliselt 
kõiki aadressiandmeid. Süstee-
miga on liitunud mitmed re-
gistrid: maaregister, ehitisregis-
ter, rahvastikuregister, kinnis-
tusraamat ja kohanimeregister. 
ADS-i eesmärk on tagada kõi-
kides registrites ühesugused aad-
ressid.

Aadressiandmete korrasta-
mise eesmärk on katastriüksus-
te koha-aadresside vastavusse 
viimine ruumiandmete seaduses 
ja aadressiandmete süsteemis 
sätestatuga ning et adresseeri-
tavad objektid oleksid paremi-
ni leitavad. 

Elanike jaoks toob aadres-
side korrastamine kaasa küll mõ-
ningaid ebamugavusi, kuna on 
vaja teavitada koha-aadressi muu-
tumisest. Pikemas perspektiivis 
aitab korrastamine inimeste iga-
päevaelule kaasa, tagades ko-
dude kiirema leidmise nii kiir-
abil kui ka päästeteenistusel.

Uute ehituspiirkondade ka-
sutusele võtmisel planeeritak-
se teed-tänavad, nende nimetu-
sed ja kinnistute numeratsioon 
juba detailplaneeringu koosta-
misel. Vanemate detailplanee-
ringute realiseerimisel tuleb see 
teha töö käigus soovitavalt enne 
ehitustegevuse algust. Tänava-
tele nimede andmise ettepane-
ku teeb nimekomisjon ja otsus-
tab vallavalitsus.

2016. aastal korrastati ligi 
1500 koha-aadressi, mille hul-
ka kuulusid ka hoonete ruumi-
kujud ja ehitisregistri andmete 
korrastus. 

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

“Viimsi valla soojusmajan-
duse arengukava 2016–2026” 
koostati 2016. aastal Viimsi val-
lavalitsuse tellimusel OÜ Pil-
vero poolt. Projekti rahastati 90% 
ulatuses Euroopa Liidu Ühte-
kuuluvusfondi vahenditest.

Arengukavas antakse üle-
vaade Viimsi valla arengudoku-
mentide energiamajandust puu-
dutavast osast, kirjeldatakse asu-
late soojusvarustussüsteemide 
osi, analüüsitakse kohalike taas-
tuvate energiaressursside kasu-
tusvõimalusi, koostatakse soo-
juskoormuse kestusgraafikud ja 
hinnatakse kaugküttesüsteemi 
jätkusuutlikkust, samuti esita-
takse olulisemate energiakand-
jate hinnaprognoosid. Koostati 
ka arendusvariantide tehnilis-
majanduslik analüüs (sh toodi
välja soojuse hind peale re-
konstrueerimisi), pakutakse soo-
jusmajanduse edasise arenda-
mise suundi ja tegevuskava nen-
de elluviimiseks.  

Töö käigus selgitati olemas-
olevates ja perspektiivsetes kaug-
kütte piirkondades vajalik soo-
jusenergia kogus ja võimalike 
soojusallikate tüüp ning asu-
kohad.

Töö tulemusena selgus suu-
rimate kaugkütte piirkondade 
– Haabneeme alevik ja Viimsi 
alevik – kaugkütte ühendamise 
vajalikkus. Sõpruse teele ka-
vandatakse olemasoleva gaasi-
küttel katlamaja laiendamine 
ja rekonstrueerimine, uue katla-
maja eskiisprojekt on juba läbi 
vaadatud. Viimsi ja Haabneeme 
ühendusmagistraali asukoha va- 
lik on töös. Uue katlamaja ja 
ühendusmagistraali valmimisel 
tõuseb oluliselt Viimsi ja Haab-
neeme aleviku soojusenergia-
ga varustatuse töökindlust. Ko-
halikul kütusel (puiduhake) töö-
tava katlamaja kasutuselevõtu-

ga kaob sõltuvus välisriigist tar-
nitavast gaasist. Ühtlasi peaks 
sellega stabiliseeruma kaug-
kütte hind, mis praegu sõltub 
gaasi hinna kõikumisest.

Kasutusload
Kasutusloa sai hulk suuremaid 
ja väiksemaid valla elanikke tee-
nindavaid objekte. Nende hul-
gas Pärnamäe tee kaubandus-
keskus koos bensiinijaama ja 
selvepesulaga. Keskuse ruu-
mides leidsid koha lisaks RIMI 
kauplusele mitmed toidu- ja 
tööstuskaupu müüvad firmad. 
Rohuneeme teel valmis väikese 
külapoe asemele kaasaegne piir-
konda teenindav  COOP-i kaup-
lus. Sõpruse teel valmis autode 
selvepesula. 

Üheks valla elanikele suu-
rema tähtsusega objektiks oli 
AS-i Viimsi Vesi tellimisel Muu-
gal valminud uus kanalisatsioo-
ni puhastusjaam koos merrela-
su ja kanalisatsioonitorustike-
ga (12,2 km). Sama töö mahus 
rajati ka 4,4 km veetorustikke. 
Kui senini koguti valla terri-
tooriumilt fekaalvesi ja pum-
bati see Tallinna kanalisatsioo-
nisüsteemi, siis nüüd ei sõltu 
me enam AS-ist Tallinna Vesi.

Kokku sai 2016. aastal ka-
sutusloa ligi 50 km uusi vee- ja 
kanalisatsioonitorustikke koos 
pumplatega. Sealjuures rajati 
mõnedes arenduspiirkondades 
ka uudseid vaakumkanalisat-
siooni süsteeme.

Kasutusloa sai 2016 aastal 
ka 1,1 km gaasitorustikke ja 
3,6 km välisvalgustusliine.

Nagu eeltoodud numbritest 
näha, oli kasutusloa saanud ob-
jekte palju. Mitte kõik nendest 
polnud uued. 

Kinnistuomanikud on aru 
saanud vajadusest korrastada 
oma hoonete dokumentatsioon. 
Nii on registrikande saanud 
aastaid kasutusel, kuid kasu-
tusloata elamud, suvilad ja abi-
hooned. See tegevus jätkub.

Kutsume kinnistuomanikke 
üles kontrollima oma valduses 
olevate hoonete ja rajatiste doku-
mentatsiooni ja lubade ole-
masolu. Kui neis esineb puu-
dusi või tekib kahtlusi võima-
like ebakõlade osas, soovitame 
pöörduda ehitusametisse kon-
sultatsioonile. 

2016. aastal vormistatud ligi 
400 ehitusluba hoonetele ja 300 
rajatistele näitab, et ehitustege-
vus valla territooriumil jätkub 
endiselt suure hooga ja nagu 
Ülemiste vanakese loos, on ka 
meil nii, et ilmselt ei saa Viim-
si kunagi päris valmis…

Jüri Kurba
Ehitusameti juhataja

Sõpruse teel olemasoleva katlamaja kõrvale on planeeritud 
kaasaaegse tehnoloogiaga katlamaja, et maagaasi alternatiivina 
võtta kasutusele biokütus. Foto Annika Koppel

Soosepa tee vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus. Foto Mart Kraut
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Algasid 
löökaukude 
parandustööd
Veebruari algusest alustati valla teedel löök-
aukude remonttöödega. 

Plaanis on remontida kokku (esialgsel hinnangul) 600 m2 
ulatuses defekte. Töid teostatakse termokuumutiga. Liik-
lejatel on vaja olla tähelepanelik, järgida ajutist liikluskor-
raldust ja tööde tsoonis vähendada sõiduki kiirust. Löök-
auke remondib OÜ Che-T ning tööd lähevad maksma u 
25 000 eurot (töömahtude täpsustumisel võib maksumus 
suureneda). Kõige rohkem remonttöid tehakse Vehema 
tee, Reinu tee ning Vana-Narva mnt vahel.

Teetööde hanked
Viimsi vallavalitsus on välja kuulutanud rida 
teetööde  riigihanked. 

Vallavalitsus on välja kuulutanud järgnevad riigihanked: 
- Heki tee rekonstrueerimisprojekti koostamine (Heki 

tee rekonstrueerimine lõigul Randvere tee kuni Rohunee-
me tee);

- Tammepõllu tee ja taristu projektide koostamine (Tam-
mepõllu tee laiendus ning riigigümnaasiumi alale sademe-
vee, elektri, vee ja kanalisatsiooni ning side rajamine);

- Lubja – Randvere tee ringristmiku, avaliku parkla, 
jalakäijate tunneli ning piirkonna liikluslahenduse ja tee-
deehituslike tööde projekti koostamine (suusamäe aluse 
ala liikluskorralduse lahendus – sh Lubja tee pikendus ja 
ringristmik, avaliku parkla rajamine ja suusamäe aluse 
teedevõrgu ja kogu ala kommunikatsioonide rajamine).

Leppneeme ja 
Randvere teede 
jalg- ja jalgratta-
teede ehitus
Jaanuari lõpus avati Randvere tee ning Leppnee-
me tee jalg- ja jalgrattateede ehituse riigihanke 
pakkumused. 

Hankel osales kokku 10 pakkujat, edukaks osutus OÜ RTS 
Infraehitus pakkumus. Tööde maksumuseks kujuneb 999 200 
eurot. Ehitustööde omanikujärelevalve parimaks pakku-
museks tunnistati OÜ Ösel Consulting pakkumus 7680 
eurot. Tööd kestavad neli kuud, alates lepingu sõlmimi-
sest. Mõlemad teed peaks valmima enne jaanipäeva, kui ei 
tule ette ootamatusi. Rajatakse jalg- ja jalgrattateed ning 
teevalgustus, samuti teostatakse taristu rajamist ja ümber-
paigutamist.

Töid rahastab EAS meetmest “Linnapiirkondade jät-
kusuutlik areng” projekti “Tallinna linnapiirkonna kerg-
liiklusteede võrgustiku arendamine Viimsi valla territoo-
riumil” raames kokku kuni 875 000 euro ulatuses.

Kommunaalamet

KOMMUNAALUUDISED

Sel talvel parandatakse vähemalt 600 m2 ulatuses löökauke. 
Foto Siim Jürima (AS TREV-2 Grupp)

2016. aasta kokkuvõte: Kesk-
konna- ja planeerimisamet
Keskkonna- ja planeeri-
misameti 2016. aasta 
möödus igati töiselt. Ameti 
isikkoosseis täienes kahe 
valla jaoks väga olulise 
ametikohaga – lisandusid 
valla keskkonna järele-
valveinspektor ja planee-
ringute peaspetsialist.

Planeeringud
2016. aastal toimus 33 valla-
valitsuse planeerimiskomisjoni 
koosolekut, kus vaadati läbi 220 
avaldust, ettepanekut ja järel-
pärimist. Aasta jooksul kehtes-
tati 10 detailplaneeringut (2015. 
aastal 21 ja 2014. aastal 16), mil-
ledest vaid 1 (2015 – 6, 2014 – 5) 
oli üldplaneeringut osaliselt 
muutev. 

Aasta jooksul kehtestatud 
detailplaneeringutega anti val-
la maaomanikele võimalus ra-
jada kokku 9 uut elamuühikut 
(2015 – 40, 2014 – 94, 2013 – 
225).  Planeeringute koostami-
sel keskendub amet ennekõike 
kvaliteedile ja olemasoleva elu-
keskkonna väärtuse tõstmisele. 

Avalikkuse silmis suuremat 
tähelepanu pälvinud detailpla-
neeringutest sai 2016. aastal keh-
testamisküpseks Pärnamäe kü-
las Vehema tiigi äärse ala de-
tailplaneering, millega nähak-
se ette u  9000  m2 suurune üld-
maa krunt võimalusega paigal-
dada alale nii mängu- kui ka 
spordiinventari. Tegemist on esi-
mese etapiga Vehema tiigi äär-
se ala korrastamisel, et luua ko-
gukonnale vaba aja veetmise 
võimalused.

Tammneeme külas valmis 
Tammneeme sadamaala detail-
planeering, mis loob eeldused 
hubase ja kogukonna ootustele 
vastava väikesadama tekkeks. 
Valmis ka Kelvingi rannaala 
detailplaneering, millega nähti 
ette Kelvingi kõlakoja ja tant-
supõranda rajamine. Tänu Kel-
vingi külavanemale ja aktiiv-
sele kogukonnale on see ka val-
mis saanud.

Alustasime Vehema tee äär-
se u 3,8 ha suuruse ala detail-
planeeringu koostamisega, mil-
le kehtestamisel loome võima-
lused uue Pärnamäe lasteaed-
algkooli, spordihoone, väikese 
staadioni ja vabaõhukeskuse ra-
jamiseks. Tallinna Tehnikakõrg-
kooli arhitektuuriteaduskonna 
tudengid on tunnustatud arhi-
tektide juhendamisel koosta-
nud planeeritava ala ruumilise 
lahenduse visioonid, mille tut-

vustamine toimub Viimsi valla-
maja volikogu saalis 21. veeb-
ruaril kell 16. 

Mürauuring
Muuga ja Randvere küla ela-
nike soovist lähtudes valmis 
2016. aastal kaks Muuga sada-
mat puudutavat mürauuringut. 
Ühe uuringuga mõõdeti ja hin-
nati sadamast kostuva müra ta-
set sadama perimeetrile jääva-
tes Viimsi valla külades, teise 
uuringuga aga mõõdeti ja hin-
nati müra taset sadama enda 
territooriumil. Tulenevalt asja-
olust, et Muuga sadama kau-
bamahtude käive on viimastel 
aastatel järk-järgult vähenenud, 
on ka sadamas elluviidavatest 
tegevustest põhjustatud müra- 
ja lõhnahäiringute arv ja sum-
maarne kestvus vähenenud. Mil-
lal ja missuguste kaubagruppi-
de maht taaskord tõusma hak-
kab, ei sõltu küll Viimsi valla-
valitsusest, kuid häiringute põh-
juste väljaselgitamise ja lee-
vendusmeetmete väljatöötami-
sega tegeleb vallavalitsus iga-
päevaselt ning koostöös Tallin-
na Sadama ja Muuga sadamas 
tegutsevate ettevõtetega otsime 
jätkuvalt lahendusi, mis aitak-
sid häiringuid vähendada.

Jäätmemajandus
2016. aasta kevadel viis amet 
läbi hanke leidmaks viieks aas-
taks operaatorit Püünsi külas 
asuvale valla jäätmejaamale. Tul-
les vastu vallakodanike soovile 
muudeti jäätmejaama lahtiole-
ku aega selliselt, et töise näda-
lavahetuse järel oleks võimalik
majapidamisest välja kraamitud 
jäätmed ka esmaspäeval jäätme-
jaama üle anda. 

Oluliselt laiendasime ka jäät-

mejaama territooriumi, mis an-
nab nüüd võimaluse suurenda-
da vastuvõetavate jäätmete mah-
tu. Jäätmejaama territooriumi-
le paigaldati ka uued mahutid 
taaskasutusse suunatavate pa-
kendite, tekstiilijäätmete ja bio-
loogiliselt mittelagunevate aia- 
ja haljastusjäätmete vastuvõt-
miseks. 

Jätkuvalt kehtib Viimsi val-
la ja Tallinna linna koostööle-
ping, mille alusel on viimsilas-
tel võimalik jäätmeid ära anda 
ka Tallinnale kuuluvasse Pär-
namäe jäätmejaama. Samadel 
tingimustel tallinlastega on ka 
viimsilastel võimalik Pärnamäe 
jäätmejaama anda üle nii oht-
likke- kui ka taaskasutatavaid 
jäätmeid. 

Kurvastusega tuleb aga tõ-
deda, et hoolimata kahe jäät-
mejaama olemasolust viiakse 
jätkuvalt prügi metsa. Ja seda 
isegi Rohuneeme maastikukait-

sealale, mis jääb vaid mõnesaja 
meetri kaugusele valla jäätme-
jaamast, kuhu on võimalik jäät-
med täiesti tasuta üle anda. Kesk-
konnajärelvalve tõhustamine on 
tänase vallavalitsuse üks prio-
riteete ja need isikud, keda loo-
duskeskkonna prügistamisel ta-
batakse, saavad karistada. 

Sarnane saatus ootab ka neid, 
kes omavoliliselt võtavad val-
las puid maha, suunavad maja-
pidamises tekkiva reovee sade-
veekraavidesse või ehitavad hoo-
neid ilma loata või vallavalit-
susele esitatud projektis näida-
tust oluliselt suuremana.   

Loodus- ja elukeskkonna 
hoidmine on kõigi igapäevane 
ülesanne. Igaühel on võimalik 
anda oma panus, et keskkonna 
väärtus ajas kasvaks ja ka tule-
vased põlvkonnad saaksid eel-
käijate tehtu üle uhkust tunda. 

Keskkonna- ja 
planeerimisamet

Politseinikud uurivad hiljutisi juhtumeid Haabneemes, kus 
23. jaanuari öösel toimusid vargused mitmes eramajas. 

Tuleb meeles pidada, et kõige suurema töö vara kaitseks saa-
me teha ära ise!

- Viige väärtuslikud asjad hõlpsasti ligipääsetavast aiast, garaa-
žist ja kuurist ära või lukustage need korralikult. 

- Kodust lahkudes sulgege alati kõik uksed, isegi kui kodu val-
vab koer või naabri tähelepanelik pilk. 

- Vara aitavad kaitsta ka valvesüsteemid ja kaamerad. Vali sig-

nalisatsioon peletab vargaid ning tehissilm jäädvustab ta politsei-
nike jaoks.

Märkimisväärne arv vargusi pannakse toime, sest ohver jättis 
või unustas pahaaimatult ukse lukustamata. Palju vargusi jääks 
toimumata, kui teeksime omalt poolt kõikvõimaliku vara kaitseks. 
Meenuta seda ka lähedastele ja sõpradele! 

NB! Kui märkad kahtlast tegevust, siis teavita sellest koheselt 
politseid, helistades lühinumbril 112.

Politsei- ja piirivalveamet

Kaitske end ootamatute külaliste eest

Üheks valla keskkonnaprobleemiks on metsa viidud prügihunnikud. Foto Liisi Arm

21. veebruaril kell 16 esitletakse Viimsi vallamaja teise korru-
se saalis Viimsi alevikus asuva reformimamata maa planeeringu 
visioone. Oma visioone tutvustavad Tallinna Tehnikakõrgkooli 
arhitektuuri instituudi tudengid Tomomi Hayashi juhendamisel. 

Tulge kuulama ja kaasa mõtlema!
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Viie tööstussektori ette-
võtted saavad taotleda 
riigilt toetust oma tootmise 
ressursikasutuse hinda-
miseks ja tõhustamiseks. 

Toetuse eesmärk on edendada 
ettevõtlust ressursitõhusama ja 
seeläbi ka keskkonnasõbrali-
kuma tootmise kaudu. 

“Prognoosid lubavad, et kui 
mitusada ettevõtet võtaks oma 
tootmises kasutusele ressursi-
tõhususe ja ringmajanduse põ-
himõtted, võime viie aasta pä-
rast arvutada selle pealt küm-
netesse miljonitesse eurodesse 
ulatuvat tulu,” ütles keskkon-
naminister Marko Pomerants. 

Esimene taotlusvoor puudu-

Viimsi ettevõte 
maailma saja 
mõjukaima hulgas
Superkondensaatoreid tootev Eesti tehnoloogia-
ettevõte Skeleton Technologies valiti 24. jaanua-
ril teist aastat järjest maailma saja mõjukaima 
ettevõtte hulka, mis töötavad välja innovaatilisi 
ja puhtaid energialahendusi. 

Prestiižsesse edetabelisse kandideeris sel korral rekordili-
selt palju ettevõtteid – 9900 firmat 77 riigist.

Global Cleantech 100 nimekiri koondab innovaatiliste 
puhaste tehnoloogiate valdkonna võtmemängijaid, kelle te-
gevus järgmise 5–10 aasta jooksul mõjutab märkimisväär-
selt maailma arengut. 86-liikmeline ekspertide kogu valis 
saja mõjukama hulka ettevõtteid 17 riigist, pooled neist 
tegutsevad Ameerika Ühendriikides. Varem on Cleantech 
Groupi poolt sarnase tunnustuse osaliseks saanud näiteks 
Uber ja Airbnb.

Ettevõtte Skeleton Techno-
logies tegevjuhi Oliver Ahl-
bergi sõnul annab teist aastat

järjest Global Cleantech 100 nimekirja pääsemine prak-
tilist kinnitust Skeletoni tegevuse perspektiivikusele glo-
baalsel tasemel. “Möödunud aasta oli Skeletonile tõeline 
kasvuaasta, mille jooksul areneti täiemahuliseks tootmis-
ettevõtteks. Uue liini valmimine eelmisel aastal Eestis ja 
käesoleval aastal Saksamaal kasvatavad meie tootmisvõi-
mekust ning võimaldavad meil toota mitte ainult super-
kondensaatoreid, vaid terviklikke energiasalvestussüstee-
me, nagu näiteks veokitel kasutatav kineetilise energia laa-
dimissüsteem Prantsuse ettevõttele Adgero,” ütles Ahlberg.

Möödunud aastal sai Skeleton 13 miljoni eurose raha-
süsti Malaisia riskikapitalifondist FirstFloor Capital, mis tõi 
kogu ettevõttesse investeeritud summa 26,7 miljoni euroni.

Eesti päritolu Skeleton Technologies on Euroopa juh-
tiv superkondensaatorite tootja. Superkondensaatorid on 
energia salvestamise seadmed, millel on oluliselt suurem 
võimsustihedus ja pikem elutsüklite arv kui tavalistel aku-
del. Need on ainsad superkondensaatorid, mis on toodetud 
patenteeritud kõrgtehnoloogilisest materjalist, mis võimal-
dab talletada kaks korda rohkem energiat ja üheksa korda 
suuremat võimsustihedust kui teised analoogsed tooted.

Ettevõtte turuliidrist tehnoloogia on juba kasutusele 
võtnud Euroopa Kosmoseagentuur, kõrgtehnoloogiline 
autotööstus ja suuremahulise energiasalvestamisega tege-
levad ettevõtted. Ettevõtte investorite hulka kuuluvad KIC 
InnoEnergy, UP Invest OÜ, riskikapitali ettevõte, mille in-
vesteeringute hulka kuuluvad ka Eesti Meedia AS, Apollo 
Holding OÜ ja paljud muud ettevõtted, AS Harju Elekter, 
NASDAQ OMX Tallinn börsil noteeritud elektriseadmete 
tootja ning Malaisia laialdase tehnoloogiaettevõtete port-
felliga riskikapitalifond FirstFloor Capital.

Skeleton Technologies

AJAKIRI FORBES LEIDIS EUROOPA EDUKAIMA NOORE 
SKELETONIST

USA majandusajakirja Forbes 
valis 30 edukaima alla 30-aas-
tase Euroopa noore hulka teist 
aastat järjest Eesti päritolu Ske-
leton Technologiesi võtmete-
gija. Kui eelmisel korral oli sel-
leks Skeletoni asutaja Taavi 
Madiberk, siis sel korral toot-
mise ja arenduse juht Ants 
Vill (27).

Nii Tartu Ülikoolis kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis õp-
pinud Vill juhib Skeletoni viie arendusosakonna tööd 
ning tegeleb superkondensaatorite tootmisliinide ehita-
misega nii Eestis kui ka Saksamaal. “Ants on Skeletonis 
pooleteise aastaga tõusnud võtmetegijaks, kelle vas-
tutus ulatub igapäevasest meeskondade juhtimisest ja 
koostööpartnerite haldamisest uute toodete arendustöö 
ning reaalse tootmiseni,” ütles Skeleton Technologiesi 
juhatuse esimees Taavi Madiberk. “See, et üks USA mõ-
jukas väljaanne teist aastat järjest oma prestiižse nime-
kirja koostamisel meie ettevõtteni jõudis, on muidugi 
suur ja väga meeldiv üllatus.”

Möödunud aastal oli Forbesi nimekirjas lausa kolm 
eestlast, neist Skeletoni esindaja teaduse ja meditsiini 
valdkonna edetabelis. Ants Vill on Forbesi poolt valitud 
tööstuse valdkonna tipptegijate hulka.

2016. aasta tulude dekla-
reerimise peamised muu-
datused puudutavad koo-
lituskulusid ja üüritulu.

Enam ei ole võimalik maha ar-
vata mootorratta ja -sõiduki (A- 
ja B-kategooria) juhilubade koo-
lituskulusid. Samuti ei saa ma-
ha arvata 2016. aasta 1. jaanua-
ri seisuga 18 aasta vanuste ja va-
nemate inimeste huvihariduse 
kulusid. See tähendab ka seda, 
et sellist koolitusteenust pak-
kuvad ettevõtted seda infot ini-
mese eeltäidetud deklaratsioo-
nil enam ei esita.   

Teine oluline muudatus puu-
dutab üüritulude deklareerimist. 
Kui siiani maksustati tulumak-
suga kogu üürileandja poolt dek-
lareeritud üüritulu, siis nüüd 
maksustatakse sellest vaid 80%. 
Selleks ei pea esitama kuludo-
kumente, mahaarvamise teeb 
maksu- ja tolliamet üüritulu dek-
lareerimisel tuludeklaratsiooni 
alusel. Eluruumi üüritulu 20% 
mahaarvamist rakendatakse üks-
nes elamu või korteri üürimisel 
eluruumi üürilepingu alusel, teis-
tele rendi- ja üürituludele see 
ei laiene. Tuludeklaratsioonis 
tuleb näidata kogu aasta üüri-
summa, üüritulu hulka ei loeta 
tasutud kommunaalmakseid. 

Möödunud aasta maksuva-
ba tulu oli 170 eurot kuus ehk 
2040 eurot aastas ja täiendav 
maksuvaba tulu pensioni kor-
ral oli 225 eurot kuus ehk 2700 
eurot.  

Eluasemelaenu intresside, 
koolituse ja annetuste täiendav 
maksuvaba tulu on väiksem kui 
varasemalt ehk 1920 euro ase-
mel saab mahaarvamisi teha 
1200 euro ulatuses. 

Tuludeklaratsioonil on ole-
mas juba terve rida eeltäidetud 
andmeid, näiteks isikuandmed, 
info töötasu ja kinnipeetud mak-
sude kohta, pension, haigusraha, 
tasutud koolituskulud jne. Elu-
asemelaenu intresside andmed 

saab deklaratsioonile saata oma 
internetipangast, esmakordsetel 
deklareerijatel tuleb esitada ka 
lisadokumendid, seda saab teha 
kohe pärast deklaratsiooni kin-
nitamist sealsamas e-maksuame-
tis/e-tollis.  

Eeltäidetud ei ole välisriigist 
saadud tulud, andmed vara (sh 
metsamaterjali) võõrandamise 
kohta ega ettevõtlustulude kohta 
esitatav e-vorm. Need andmed 
tuleb ise deklaratsioonile lisada.  

Oma tuludeklaratsiooni eel-
täidetud andmeid saab e-maksu-
ametis/e-tollis üle vaadata 8.–
10. veebruarini. Kui sealt on 
mõned andmed puudu või eri-
nevad teadaolevatest, siis tuleb 
andmete esitajaga ühendust võtta 
ja paluda need ära parandada. 

Soovi korral võivad abikaa-
sad esitada ühise tuludeklarat-
siooni. Selleks tuleb mõlemal 
abikaasal teha oma deklaratsioo-
nile märge, et ta soovib esita-
da ühist deklaratsiooni. Ühis-
deklaratsiooni võivad esitada 
isikud, kes olid maksustamis-
perioodi viimase päeva s.o 31. 
detsembri 2016. aasta seisuga 
abielus. Kui üks abikaasadest su-
ri maksustamisperioodil või pä-
rast maksustamisperioodi, kuid 
enne tuludeklaratsiooni esita-
mist, võib lesestunud abikaasa 

samuti esitada ühisdeklaratsioo-
ni. Selliseid deklaratsioone saab 
sitada üksnes paberkandjal.

Enammakstud tulumaksu ta-
gastame deklaratsioonis näida-
tud pangakontole. Kui dekla-
ratsioonis esitatud andmed va-
javad täiendavat kontrolli, siis 
võtame inimesega enne tulu-
maksu tagastamist ühendust. 

Kui deklaratsiooni järgi tu-
leb tulumaksu juurde maksta, 
siis saadab maksu- ja tolliamet  
maksuteate, mis on kättesaadav 
e-maksuametis/e-tollis. 

Tuludeklaratsioon tuleb esi-
tada ka kõigil neil, kes soovi-
vad taotleda sel aastal esma-
kordselt  makstavat madalapal-
galiste töötajate toetust. See tä-
hendab seda, et sel aastal maks-
tav madalapalgalise töötaja tulu-
maksu tagasimakse võib puu-
dutada ka neid möödunud aas-
ta jooksul vähemalt kuus kuud 
täiskohaga töötanud ja alla 
7817 euro tulu saanud inimesi, 
kes tavaliselt tuludeklaratsioo-
ni esitama ei ole pidanud. Ma-
dalapalgalise tagasimakse saa-
mise eelduseks on tuludekla-
ratsiooni esitamine ja seejärel 
saab see inimene, kellel tagasi-
makseks õigus, teha taotluse e-
maksuametis/e-tollis. Seetõttu 
palume kindlasti vaadata es-

15. veebruar Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/
e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama eel-
täidetud tuludeklaratsioone paberil.

28. veebruar Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis 
deklaratsiooni esitanud klientidele.

31. märts Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev. 

20. märts Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil 
esitanud klientidele.

3. juuli Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja 
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev. 

2. oktoober Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja 
enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui 
deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandami-
sest või välisriigis saadud tulu; FIE-del deklaratsiooni 
alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasu-
mise tähtpäev.

OLULISED KUUPäEVAD

Muudatused tulude 
deklareerimisel

malt e-maksuametis/e-tollis, kas 
täidate toetuse saamise tingimu-
sed (välja arvatud tulu). Kui 
tingimused on täidetud ja ar-
vutuste järgi jääb aastane tulu 
alla 7817 euro, siis saate e-mak-
suametis/e-tollis tuludeklarat-
siooni esitamise järel kohe taot-
leda ka madalapalgalise tulu-
maksutagastust.   

Toetuse taotlemiseks saab 
avaldust esitada kuni 31.03.17.

Tulude deklareerimisega seo-
tud küsimusi saab esitada Mak-
su- ja tolliameti foorumis, sa-
muti aitavad meie konsultan-
did telefonil 880 0810 või e-
posti teel fyysisik@emta.ee.

Kes peavad tuludekla-
ratsiooni esitama?

- Kõik füüsilisest isikust 
ettevõtjad, ka need, kes 2016. 
aastal ettevõtlusest tulu saanud 
ei ole.

- Isikud, kes on saanud kasu 
vara (väärtpaberid, kinnisasjad) 
võõrandamisest.

- Isikud, kes on müünud 
metsamaterjali või raieõigust.

- Isikud, kes on saanud üüri- 
või renditulu.

- Isikud, kes on saanud tulu 
välismaalt. Deklareerida tuleb 
nii Eestis maksustatav kui ka 
mittemaksustatav välisriigist saa-
dud palgatulu, pension ja divi-
dendid.  

Kui tulude deklareerimise 
kohustust ei ole, aga soovitak-
se kasutada mõnda maksusoo-
dustust (täiendav maksuvaba tu-
lu, kui on kaks või enam kuni 
17-aastast last; on tasutud koo-
lituskulusid, eluasemelaenu int-
resse, kogumispensioni III sam-
ba makseid; tehtud kingitusi või 
annetusi tulumaksusoodustuse-
ga MTÜ-de, sihtasustuste ja usu-
liste ühenduste nimekirja kan-
tud isikutel), siis tuleb tuludek-
laratsioon esitada. 

Katrin Simul
Maksu- ja tolliamet

tab viie sektori tööstusettevõt-
teid: toiduainetööstus, puidu-
tööstus, mäetööstus, paberi- ja 
tselluloositööstus ning mineraal-
sete materjalidega töötlevad et-
tevõtted. Ressursitõhusate inves-
teeringutega saavutatakse loet-
letud sektorites senisest tõhu-
sama ressursikasutuse ehk väik-
semate kuludega tootmisprot-
sess, mis kasvatab ettevõtete ma-
jandustulemusi ning suurendab 
konkurentsivõimet. Järgmistes 
taotlusvoorudes plaanitakse toe-
tusesaajate ringi laiendada. 

Eesti on Euroopa Liidu ar-
vestuses ressursitõhususe poo-
lest tagant kolmas. “Viie aasta-
ga viie ressursitõhusama riigi 
hulka tõusta ei luba, kuid oma 

praegust positsiooni paranda-
me kindlasti,” kommenteeris 
keskkonnaminister Marko Po-
merants ning lisas, et lisamoti-
vatsiooni annab seegi, et sama-
aegselt tahavad ka teised riigid 
oma kohta oluliselt parandada. 

Ressursitõhusate investee-
ringute taotlemine toimub mit-
mes etapis. Esmalt viivad pä-
devad audiitorid toetust taotle-
vas ettevõttes läbi põhjaliku res-
sursikasutuse analüüsi, et hin-
nata senist olukorda ning seda, 
kuidas tootmist ressursitõhusa-
maks teha. Analüüsi tulemusel 
selgub konkreetne investeerin-
guvajadus ning toetussumma. 

Ressursitõhusate investee-
ringute toetusvoor numbrites:

- 110 miljonit eurot on ette 
nähtud ressursitõhususe meet-
mest toetuste jagamiseks nelja 
järgmise aasta peale;

- 25 miljonit eurot läheb et-
tevõtete vahel jagamiseks eile 
avatud ja aasta lõpuni kestvas 
toetusvoorus; 

- iga ettevõte saab selles voo-
rus toetust taotleda kuni 2 mil-
jonit eurot;

- 7500 euroga toetatakse ette-
võttes ressursitõhususe analüüsi 
läbiviimist.

Ressursitõhususe meetme ja 
toetuse taotlemise kohta saab 
lisainfot veebiaadressil kik.ee.

Kadri Kauksi
Keskkonnaministeeriumi 

pressiesindaja 

Keskkonnaministeerium jagab 
ettevõtjatele 110 miljonit eurot

Ants Vill. Foto Skeleton 
Technologies
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TEATED

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-
vad korraldused:

1. 23.11.2016 korraldus nr 719 “Leppneeme 
külas, kinnistu Leppneeme tee 95 detailpla-
neeringu algatamine, lähteseisukohtade kin-
nitamine ja keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamata jätmine“.

Planeeritava kinnistu suurus on 6848 m2 ning 
see asub Leppneeme tee ja Soome lahe vahelisel 
alal Leppneeme tee ja Leppneeme sadama tee 
ristmikust ca 80 meetri kaugusel idas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on pla-
neeritavale alale kahe üksikelamukrundi, ühe tee 
ja tänava maa krundi ning ühe loodusliku maa 
krundi moodustamine, elamukrundi ehitusõiguse 
määramine ühe üksikelamu ja abihoonete ehita-
miseks.

2. 28.12.2016 korraldus nr 794 “Püünsi kü-
las, kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplanee-
ringu algatamine, lähteseisukohtade kinnita-
mine ja keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine“.

Planeeritava ala suurus on umbes 0,7 ha ning 
see asub Püünsi külas Viimsi poolsaare põhjaosas 
Rohuneeme tee ja Püünsi tee vahel. Juurdepääs 
planeeringualale toimub Rohuneeme teelt ja Püün-
si teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ja-
gada kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega 
krundiks, üheks 50% elamumaa ja 50% ärimaa 
sihtotstarbega krundiks ning moodustatavatele 
kruntidele juurdepääsuks vajaliku teemaa siht-
otstarbega krundiks. Lisaks määratakse elamu-
kruntide ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe 
abihoone ehitamiseks, elamu- ja ärimaa krundile 
ühe elu- ja ärihoone ehitamiseks.

3. 23.11.2016 korraldus nr 720 “Tammnee-
me külas, kinnistu Tammneeme rannaala ja 
sellega külgneva mereala detailplaneeringu 
kehtestamine“.

Detailplaneeringuga (OÜ EMP A&I töö nr 2014/05; 
Tallinn, märts 2014, väljatrükk 12.10.2016) moo-
dustatakse üks 3043 m2 suurune puhkeotstarbe-
lise maa krunt (100%), üks 3993 m2 suurune sa-
damaehitiste maa ja parklate maa kasutusotstar-
bega krunt, mis moodustub kolme ajutise krundi, 

sh kaide kruntide, liitmisel (T 90% / L 10%) ja üks 
2625 m2 suurune transpordimaa krunt (100%). 
Puhkeotstarbelise maa krundil kehtiva detailpla-
neeringuga määratud ehitusõigust ei muudeta, 
sadamakrundile määratakse ehitusõigus kahe be-
toonkai ja maakivist kaitsemuulide ehitamiseks, 
rajatavate betoonkaide ja maakivist kaitsemuuli-
dega piiratud sadamabasseini maksimaalne pik-
kus on 74,3 meetrit ja laiuse 47,3 meetrit. Moo-
dustatava akvatooriumi suurus on 2690 m2, pla-
neeritud sügavus 1,2 meetrit. Faarvaatri pikkus 
on 50 meetrit, laius 10 meetrit, sügavus 1,2 meet-
rit, süvistuskõrgus ca 0,3 meetrit ja süvistusmaht 
166 m3. Paadisadamasse on planeeritud 36 (kolm-
kümmend kuus) paadihoiukohta.

4. 23.11.2016 korraldus nr 721 “Miiduran-
na külas, kinnistu Andrese tee 2 detailplanee-
ringu kehtestamine“.

Detailplaneeringuga (OÜ WinWinPartner töö nr 
DP40; Viimsi, 2016, väljatrükk: 20.10.2016) mää-
ratakse 1755 m2 suuruse krundi ehitusõigus ük-
sikelamule ja abihoonele. Krundi suurim lubatud 
ehitusalune pindala on 394,2 m2 (sellest elamule 
351 m2 ja abihoonele 43,2 m2), üksikelamu suu-
rim lubatud absoluutkõrgus on 20,74 meetrit ja 
abihoonel 11,32 meetrit (maapinna kõrgusmärk 
jääb vahemikku 8,41–11.80), üksikelamul võib ol-
la kolm maapealset korrust ja üks maa-alune kor-
rus, abihoone (kelder) on ühekorruseline.

5. 06.12.2016 korraldus nr 737 “Rohunee-
me külas, kinnistu Vana-Valli detailplaneerin-
gu kehtestamine“. 

Detailplaneeringuga (K-Projekt AS töö nr 15144, 
koostatud: 05.09.2016) moodustatakse üks 1636 
m2 suurune äri- ja elamumaa sihtotstarbega krunt 
ja üks 15 110 m2 suurune maatulundusmaa siht-
otstarbega krunt ning määratakse äri- ja elamu-
krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise äri- ja elu-
hoone ehitamiseks, maapealse kõrgusega kuni 9,0 
meetrit (absoluutkõrgusega 19,0 meetrit), maa-
aluseid korruseid detailplaneeringuga ei kavan-
data. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala 
on 400 m2 (hoone suletud brutopind esimesel kor-
rusel on 400 m2, teisel korrusel 360 m2). Detail-
planeeringuga kavandatavate parkimiskohtade arv 
on 6.

6. 20.12.2016 korraldus nr 775 “Püünsi kü-
las, kinnistute Viigi 1 ja Viigi 2 detailplanee-
ringu kehtestamine“. 

Detailplaneeringuga (WinWinPartner OÜ töö 
nr D-35) moodustatakse kolm üksikelamukrunti 
(kaks krunti suurustega 1500 m2, üks 1924 m2), 
üks 119 m2 suurune transpordimaa krunt ja üks 
8277 m2 suurune üldmaa krunt ning määratakse 
elamukrundi ehitusõigus järgmiselt: krundil pos 
nr 1 ühe ühekorruselise üksikelamu ja ühe abi-
hoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusalune 
pindalaga 200 m2 (põhihoone suurim lubatud kõr-
gus on 5,0 meetrit ja abihoone kõrgus on 3,0 
meetrit, lubatud on ka üks maa-alune korrus) ja 
kruntidel pos nr 2 ja pos nr 3 ühe kahekorruselise 
üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, 
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m2 
(põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit 
ja abihoonel 5,0 meetrit, maa-aluseid korruseid 
ei ole ette nähtud).

Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärg-
nevad otsused:

1. 13.12.2016 otsus nr 100 “Viimsi alevikus, 
kinnistu Liilia põik 4 detailplaneeringu algata-
mine, lähteseisukohtade kinnitamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algatama-
ta jätmine“.

Planeeritava ala suurus on 2000 m2, see asub 
Viimsi alevikus väljakujunenud hoonestusega elu-
rajoonis ning hõlmab hoonestatud elamukrunti 
Liilia põik 4 (endine aadress Liilia tee 5). Juurde-
pääs planeeringualale toimub Liilia põik teelt. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on õi-
gusliku aluseta püstitatud korterelamu seadus-
tamine ja sellest tulenevalt krundi kasutamise 
sihtotstarbe ja üldplaneeringu kohase maakasu-
tuse juhtotstarbe muutmine väikeelamute maast 
korterelamu maaks. Ehitusõiguse määramisel on 
lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone ehitus-
likud näitajad, täiendava ehitusõiguse määrami-
se õiguseta.

2. 17.01.2017 otsus nr 6 “Prangli saarel, Lää-
neotsa külas, kinnistute  Tihiko, Uue-Vanatoa, 
Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, 
Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna detailplanee-

ringu algatamine, lähteseisukohtade kinnita-
mine“.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 14,5 ha 
ja see asub Prangli saare lõunarannikul Lääneotsa 
külas Mölgi sadama vahetus läheduses. Planee-
ritav maa-ala on hoonestamata. Planeeringuga 
hõivatud ala on valdavas osas kaetud metsaga 
(männikud), mille vahele jäävad erineva ulatu-
sega lagedamad alad. Planeeringuala läbib kitsas 
pinnasekattega tee, mis ühendab planeeringuala 
Mölgi sadama ning saare keskosa läbiva Kelnase 
teega. Planeeritav ala paikneb osaliselt ehituskee-
luvööndis ja Prangli hoiualal ning piirneb idast 
Prangli maastikukaitsealaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ole-
masoleva kaheksa kinnistu jagamine hooajalise 
kasutusega elamumaa (ES), kaitseotstarbelise met-
samaa (MK) ja teemaa (LT) krundiks. Elamumaa 
kruntidele on ette nähtud ühele kuni kahekorru-
selisele suvilale ja ühekorruselistele abihoonetele 
ehitusõiguse määramine. Lisaks määratakse pla-
neeringuala läbiva tee kasutamise tingimused 
naaberkinnisasjadele juurdepääsu tagamiseks.  

3. 13.12.2016 otsus nr 101 “Pärnamäe küla, 
Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoid-
laga piirneva osalise ala detailplaneeringu keh-
testamine“.

Detailplaneeringuga (Viimsi Valla Arenduskes-
kus OÜ projekt nr 22-05; väljatrükk: 8.08.2016) 
tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maa-
kasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks maa-
tulundusmaast üksikelamumaaks ja haljasala maaks, 
kolme üksikelamukrundi (suurused vahemikus 
1590 m2 kuni 1960 m2) ja ühe 8615 m2 suuruse 
haljasala maa krundi moodustamiseks ning üksik-
elamukrundi ehitusõiguse määramiseks ühe üksik-
elamu ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lu-
batud ehitusaluse pindalaga vastavalt krundi suu-
rusele 320 m2 kuni 390 m2. Üksikelamute maa-
pealne korruste arv on 2, maa-aluste korruste arv 
on 1, suurim lubatud kõrgus hoone maapealsel 
osal on 8,5 meetrit, abihoonel 5,0 meetrit (abi-
hoonel on lubatud 1 korrus).

Terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi val-
lamajas või valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Eelläbirääkimistega pakkumis-
menetlus Lilleoru tee kinnistu 
osa kasutusse andmiseks park-
la rajamise eesmärgil.

Viimsi vallavolikogu 13.09.2016 
otsuse nr 87 “Laiakülas asuva Lil-
leoru tee kinnistu osa kasutusse 
andmiseks parkla rajamise ees-
märgil eelläbirääkimistega pak-
kumismenetluse korraldamine ja 
komisjoni moodustamine“ alusel 
kuulutab Viimsi vallavalitsus väl-
ja eelläbirääkimistega pakkumis-
menetluse Laiakülas asuva Lille-
oru tee kinnistu osa (katastritunnus 
89001:010:3739, skeem Lisa 1) 
kasutusse andmiseks parkla raja-
mise eesmärgil.

Kasutusse antav vara, kasutus-
otstarve, pakkumise alghind 

Laiakülas asuva Lilleoru tee kin-
nistu osa, (Lisa 1) sihtotstarbena 
transpordimaa, antakse kuni 10 
aastaks kasutusse kohustusega ra-
jada parkla vastavalt Lisas 2 too-
dud projektile. 

Kasutusse antav ala 300 m2 

(parkla ala ja lähiala). Hooldust 
teostab parkla rajaja/kasutaja.

Rentnik kohustub tasuma val-
lale parkla kasutamise eest ren-
ditasu. Renditasu alghinnaks on 
14 eurot aastas, mis võrdub park-
la ala maamaksuga (pakkumise 
samm 1,00 €).

Pakkumise võitja väljaselgita-
mise alused

Kõrgeim pakutav renditasu.

Pakkujale esitatavad nõuded
1. Pakkuja peab pakkumise esi-

tamise hetkeks olema täitnud kõik 
Viimsi valla ees võetud kohustu-
sed.

2. Pakkuja peab olema täit-
nud kõik kohustused riiklike ja 
kohalike maksude osas.

3. Pakkuja peab olema mak-
sevõimeline.

4. Pakkuja vara ei või olla sek-
vestri alla pandud ja tema suh-
tes ei või olla algatatud likvi-
deerimismenetlust ega tehtud 
pankrotiotsust.

5. Pakkuja võib esitada kasu-
tusse antava vara kohta ainult 1 
(ühe) pakkumise.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses 
Kasteheina tee 22 kinnistu osas Viimsi alevik, Viimsi vald, 
aiandusühistu Männi maa-ala detailplaneeringu alal Kas-
teheina tee 30 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu 
täpsustamiseks.

Viimsi  vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Viimsi val-
las, Viimsi alevikus Kasteheina tee 22 krundile üksikelamu püs-
titamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu 
olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud asendi-
skeemile soovib omanik suurendada detailplaneeringus ette 
nähtud hoonestusala ca 8% .  

Kasteheina tee 22 kinnistu asub alal, kuhu Viimsi vallavoli-
kogu 08.04.1997 otsusega nr 106 on kehtestatud aiandusühistu 
Männi maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga määra-
tud hoonestusala asukoha tingisid tolleaegsed tuleohutusnõu-
ded. Kavandatav ehitusala laiendus vastab praegu kehtivatele 
tuleohutusnõuetele.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev 
asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olu-
lise rajatise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingi-
musi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, 
keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi 
ulatuses esialgsest lahendusest. Antud juhul projekteerimis-
tingimuste väljastamine detailplaneeringuga määratud hoo-
nestusala laiendamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute 
õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneerin-
gut ega selle teemaplaneeringuid. 

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

1. Projekteerimistingimuste eelnõu on huvitatud isikutele 
kättesaadav Viimsi vallavalitsuse veebilehel ja vallavalitsuse 
administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimus-
te eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projek-
teerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust 
avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist,  eeldatak-
se, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta arvamust avaldada.

Ehitusamet

Detailplaneeringud

Pakkumine peab sisaldama 
1. Andmeid pakkuja kohta: 
1.1 juriidilise isiku nimi, äri-

registri kood, juriidiline aadress, 
kontaktandmed;

2. nõusolekut vallarajatise ka-
sutusse võtmiseks eelläbirääkimis-
tega pakkumisel kehtestatud tin-
gimustel;

3. soovitud kasutusperioodi kest-
vust;

4. parkla valmimise tähtaega;
5. sõnade ja numbritega kirju-

tatud pakkumissummat. Kui need 
ei lange kokku, loetakse õigeks sõ-
nadega kirjutatud summa;

6. tõendit kohalike maksude 
võlgnevuste puudumise kohta, mis 
ei või olla väljastatud varem kui 
10 tööpäeva enne pakkumise esi-
tamist;

7. volikirja (juhul, kui pakku-
mise allkirjastanud isiku esindus-
õigus ei tulene seadusest).

 
Pakkumiste esitamise koht, täht-
aeg (kuupäev, kellaaeg), pak-
kumiste avamise koht ja aeg 

Pakkumine tuua või saata val-
lavalitsuse kommunaalametile 
aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi 
tee 1, Viimsi alevik, kabinet 110, 
järgnevalt vormistatuna: 

1. pakkumine on köidetud;
2. pakkumine esitatakse sule-

tud ümbrikus;
3. ümbriku vasakusse ülanur-

ka märgitakse pakkumise esitaja 
nimi, registrikood ja aadress;

4. ümbriku keskossa märgitak-
se “Lilleoru tee parkla“ ja  “Mitte 
avada enne 27.02.2017 kell 12.00“.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 
on 27.02.2017 kell 12.00.

Korraldaja andmed: Viimsi valla-
valitsus, registrikood 75021250, 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viim-
si vald, 74001 Harjumaa, tel 602 
8800, e-post info@viimsivv.ee.

Kontaktisik: kommunaalameti 
teedespetsialist Timmo Aleksand-
rov, tel 602 8861, timmo@viim-
sivv.ee.

Pakkumised avab komisjon, kes 
selgitab pakkumiste nõuetekoha-
suse. Nõuetele vastavad pakku-
jad kutsutakse läbirääkimistele, 
misjärel vormistab iga pakkuja kir-
jalikult oma lõpliku pakkumise või 
teatab loobumisest. 

Pakkumise võitjaga sõlmitak-
se leping.

Viimsi vallavalitsus

Rajatava parkla asukoha skeem.

Eelläbirääkimistega pakkumismenetlus

Rajatava parkla projekti 
lisasid vaata aadressilt 
www.viimsivald.ee.
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Eesti noorsootöö tunnus-
tussündmusel 1. veebrua-
ril sai haridus- ja teadus-
minister Mailis Repsilt 
tunnustuse koguni neli 
Harjumaa esindajat, 
nende seas Viimsi valla-
valitsuse haridus- ja noor-
sootöö peaspetsialist Kadi 
Bruus.

Kadi Bruus on andnud pikaaja-
lise panuse noortevaldkonda ko-
halikul tasandil, olles Viimsi 
vallavalitsuse noorsootöö koor-
dinaator ja MTÜ Noorsootöö-
tajate Kogu juhatuse liige. Tema 
töö on pannud aluse rahvusva-
helisele noorsootööle Eestis ja 
kvaliteetsele ning jätkusuutli-
kule noorsootööle Viimsi val-
las.

Tunnustuskomisjoni liikme 
ja Eesti Noorsootöö Keskuse 
peaeksperdi Birgit Rasmusse-
ni sõnul tegi valiku komisjon, 
kuhu kuulusid nii noortevald-
konna kui ka noorte esindajad. 

“Komisjon hindas kõiki kan-
didaate esitatud info põhjal 
ning Kadi oli üks neist, kes 
sai enim punkte,” ütles Birgit 
Rasmussen. “Kadi on panusta-
nud noortevaldkonda rohkem 
kui ainult kohalikul tasandil, 
ta alustas oma tööga juba 20 
aastat tagasi riigi tasandilt ning 

pani aluse rahvusvahelisele 
noorsootööle. Seejärel võttis ta 
kõik oma teadmised ja läks sin-
na, kus noorsootööd põhiliselt 
korraldatakse – kohalik tasand 
–, ning hakkas Viimsis noor-
sootööd üles ehitama. Tänu Ka-
dile on Viimsi noorsootöö üks 
eeskujulikumaid kogu Eestis, 
sest Viimsi vald esitati ka aasta 
kohaliku omavalitsuse kate-
gooriasse, kus ta ka nominen-
dina tunnustussündmusel esile 
toodi.”

Tunnustuse teenisid Saue 
linn, Rae õpilasmalev ja Haa-
bersti noortekeskuse juhataja 
Kaidi Liive. Riiklik noorsoo-
töötajate tunnustamine sai al-
guse 2006. aastal ja on kujune-
nud pikema tunnustusprotsessi 
lõppsündmuseks. Riiklikule tun-
nustamisele eelnevad sageli ko-
halikud või maakondlikud kon-
kursid ning tunnustussündmu-
sed. Tänavu esitati kokku 183 
kandidaati 11 kategoorias.

Konkurss ja tunnustusauhin-

dade pidulik üleandmine kan-
nab eesmärki esile tõsta noor-
sootöösse panustanud ning vald-
konda edendanud inimesi ja or-
ganisatsioone ning silmapaist-
vamaid ja olulisemaid algatu-
si, millel on oluline mõju ko-
halikul, maakondlikul või üle-
riigilisel tasandil. Lisaks on 
sündmus mitteformaalsemaks 
aastakokkuvõtete tegemise ko-
haks.

Viimsi Teataja

Jõuluvalgus on Kauni 
Kodu konkursi talvehoo-
aja ettevõtmine. 

Soovime esteetilist silmailu nii 
suvel kui ka talvel. Suvel aitab 
loodus ilu loomisele tublisti 
kaasa, talvel aga peab inimene 
nupukam olema. Peame astu-
ma vastu pimedusele, mono-
toonsusele ja depressiivsusele.

Jõuluvalgus levib Viimsis 
jõudsasti. Jõulutuledega ehiti 
mitmes külas terved tänavad. 
Tundub, nagu oleks jõulutuled 
ise võluväel tänavaid pidi eda-
si kasvanud. Ilus naabrus on 
nakkav! Iga tuledega kaunista-
tud aed on lahke viimsilase pa-
nus elukeskkonda. Ümbrus muu-
detakse ilusamaks endale, kuid 
seda jagub ka teistele kogu-
kondlastele.

Valgus on inimese põhiva-
jadus. Seda jätkub meile talve-
kuudel liiga vähe. Teadlased on 
pimeduse seostanud sesoonse 
depressiooniga – me ei suuda 
pimedas toota õnnehormooni 
serotoniini, mis annab meile 
energiat ja elulusti. Pimedus on 
inimesele küll samuti hädava-
jalik, et tekiks unehormoon me-
latoniin. Kuid me ei saa karu-
de kombel talve maha magada. 
Tänapäeva elurütm ei tee tal-
vel ja suvelt eriti vahet, talvist 
unisuse ja unistamise luksust 
said nautida meie esivanemad. 
Millegipärast oleme oma elu 

nii sättinud, et talvel, mil loo-
dus soovitab meil rohkem ma-
gada ja puhata, rabame tööd 
teha, suviti aga, kui loomulik 
valgus hoiab meid erksa ja töö-
võimelisena, puhkame. Talvel 
lisamegi sellepärast oma elu-
keskkonda valgust, et reipa ja 
rõõmsana pimeduseaeg üle ela-
da. 

Pimedus vähendab ka ini-
meste turvatunnet. Turvatunne 

on samuti inimese põhivajadus 
– me ei saa olla terved, kui ela-
me pidevas kartuses ja eba-
kindluses. Valgustatud ja kor-
rastatud tänavad ning hoolit-
setud majad loovad kodu- ja 
turvatunnet, mis on meie tu-
lemusliku tegutsemise eeltin-
gimus.

Viimsi vald võtab meid ju-
ba sissesõidul talviti lahkesti 
vastu tuledega kaunistatud kuus-

kede ja jõulutervitusega. Isegi 
kui me ei pane neid alati tähe-
le, märgib need ära meie ala-
teadvus – oleme oodatud ja te-
retulnud. See on tore traditsioon 
ja loodetavasti ootab meid ka 
järgnevatel aastatel.

Eelmise aasta jõuluvalgus-
test kõige meeldejäävam oli 
Rohuneeme tee 21 äärde pai-
gutatud installatsioon – kõik val-
la tuiksoonel liikujad said nau-
tida killukest müstilist muinas-
jutumaad.

Sel aastal tegime uusi avas-
tusi ning tõstame esile rea mait-
sekalt tuledega kaunistatud ko-
dusid:

- Maia Paavel, Heldri põik 
5, Haabneeme;

- Eva Link, Koidu tee 40, 
Kelvingi küla;

- Perekond Jürilo, Koidu 
tee 19, Kelvingi küla;

- Sergei Kreiter, Eha tee 
19, Kelvingi küla;

- Illimar Süvari, Reinu tee 
125, Leppneeme küla.

Täname teid, et olete meie 
kõigi elu ilusamaks muutnud! 

Ringsõitudel oli tore tõde-
da, et varasematel aastatel tun-
nustatud kodud olid endiselt sä-
ravad, oli lisandunud uusi val-
guslaike, mis alles kujunemas 
muinasjutulisteks vaatemängu-
deks. Ootame ja vaatame, mis 
järgmine aasta toob!

Ene Lill 
komisjoni liige

Kultuurkapitali preemia 
Viimsisse 
Kultuurkapitali preemia Harjumaal said Ita-Riina Pedanik 
ja Kalle Erm Viimsi huvikeskusest. 

1. veebruaril toimunud Eesti Kultuurkapitali Harjumaa eks-
pertgrupi tunnustusüritusel omistati aasta kultuuripreemia 2016 
Viimsi huvikeskuse tegevjuhile Ita-Riina Pedanikule lastele ja 
noortele korraldatud maakondlike sündmuste eest ning aren-
dusjuhile Kalle Ermile muusikalide lavaletoomise eest. Palju 
õnne!

Viimsi Teataja

Ita-Riina Pedanik ja Kalle Erm. Foto Erakogu

Tere tulemast!
n Tiina Hilleril ja Andres Kostivil sündisid 16. septembril 
kaksikud Elis ja Hanna.
n Evgenia ja Vootele Vesterblomil sündis 25. novembril poeg 
Karl August.
n Tuuli ja Jüri Lillemäel sündisid 1. detsembril pojad Mihkel 
ja Indrek.
n Sandra ja Reigo Rohesalul sündis 13. jaanuaril poeg 
Johannes.
n Maria Simaginal ja Ilja Simaginil sündis 19. jaanuaril tütar 
Kristiina.
n Maria Nurmikul ja Madis Abelil sündis 20. jaanuaril tütar 
Mariliis.
n Oxana Romanoval ja Deniss Romanovil 21. jaanuaril poeg 
Artemy.
n Karolin Mäel ja Margus Vilbasel sündis 22. jaanuaril poeg 
Han Oliver.
n Teele ja Veiko Kommusaarel sündis 23. jaanuaril poeg 
Lennart.

n Vilma Priisalm ............. 95
n Lia Pikkas ..................... 92
n Jaan Särev .................... 91
n Arnold Laane ................ 91
n Jevgeni Kuznetsov ...... 85
n Meinhard Tiit ................ 85
n Gunnar Kivisild ............ 85
n Anna Moseikina ........... 85
n Sulev Roosma .............. 85
n Leida Tiivas ................... 85
n Milvi Ermel ................... 85
n Laine Pärnamägi ......... 85
n Helvi-Hermine Kivikangur 
   ........................................ 80
n Olev Kajak .................... 80
n Voldemar Lapin ........... 80
n Paraskoviia Dorodko ........   
   ........................................ 80
n Milvi Kalm .................... 80
n Loona Ludvik ................ 80
n Ainu-Silvi Reinumaa .... 80
n Silvi Piirfeld .................. 80
n Endel Lobjakas ............. 80
n Kaljo Jõekalda ............. 80
n Ester Voormees ............ 80
n Vanda Fedorovitš ........ 80
n Elvi Anton ..................... 80

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

n Urvi Indlo ...................... 75
n Tatjana Raie ................. 75
n Rein Tõnsil .................... 75
n Kaie Pappel .................. 75
n Aare Pernik .................. 75
n Rein Ruus ..................... 75
n Marje Pihlak ................. 75
n Raivo Tomingas ........... 75
n Toivo Pappel ................ 75
n Eevi-Mai Rander .......... 75
n Rein Metsoo ................. 75
n Tiit Tammvee ............... 75
n Helle Lillevars .............. 75
n Kulla Erkmann ............. 75
n Eeve Pääsuke ............... 75
n Agu Koppa .................... 70
n Laine Kiviorg ................ 70
n Jüri Põlder .................... 70
n Lauri Juhani Hartikainen   
   ........................................ 70
n Agnessa Sander ........... 70
n Heino Engel .................. 70
n Peeter Rägapart .......... 70
n Rein Remma ................ 70
n Tatjana Mukfeldt ......... 70
n Benjamin Leonard Korpi-
   salo ................................ 70

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPäEVALAPSED

Palju õnne!

Riiklik tunnustus noorsootöö 
eest Kadi Bruusile

Haridusminister Mailis Reps (vasakult kümnes) ja Kadi Bruus paremalt esimene. Foto ENTK

Jõuluvalgus levib jõudsasti

Rohuneeme tee 21 - kõik möödujaid said killukest muinasjutumaad 
nautida. Foto Kristjan Rosin
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NOORED

Viimsis Lubja külas Uus-
Pärtle kinnistul algavad 
uue lasteaia ehitustööd, 
mis peaks valmis saama 
2017. aasta sügisel.

Viimsis on viimase kümne aas-
taga märgatavalt kasvanud ela-
nike arv. Nii on aastatega suure-
nenud vajadus ka lasteaiakoh-
tade järele. Lähinädalatel alga-
vad Viimsis Lubja tee 23 kin-
nistul funktsionaalse Uus-Pärt-
le lasteaia ehitustööd. Laste-
aiahoone valmimisel saab vald 
juurde kuni 144 lasteaiakohta.

Abivallavanema Jan Trei sõ-
nul on oluline tagada kodulä-
hedane haridus. “Viimsi valla 
üks suuremaid ülesandeid on 
tagada oma elanikele kvaliteet-
sed alus- ja üldhariduse oman-
damise võimalused. Viimsi vald 
on üks vähestest omavalitsus-
test Eestis, kus elanikkond kas-
vab. 2017. aasta 1. jaanuari sei-
suga elab Viimsi vallas rahvas-
tikuregistri andmetel 19 042 ini-
mest. Viimsi eripäraks on see, 
et suure osa elanikkonnast moo-
dustavad just noored ja lapsed, 
kes vajavad oma arenguteks 
piisaval määral häid lasteaedu 
ja koole. 

Koolikohtade kõrval püsib 
Viimsis vajadus jätkuvalt ka las-
teaiakohtade järele. 2017. aas-
ta jaanuari seisuga oli munitsi-
paallasteaia koha ootel järje-

korras umbes 300 last. Kuigi 
lähiaastatel hakkab lasteaiaea-
liste laste arv tasapisi langema, 
püsib siiski vajadus täiendavate 
lasteaiakohtade loomise järele. 

Uus-Pärtle lasteaia ehitami-
sega astume olulise sammu, et 
vallas lasteaiakohtade puudust 
leevendada. Uus-Pärtle laste-
aia rajamisega saavad valla lap-
sed sügiseks uue, lapsesõbra-
liku, ilusa, moodsa ning põne-
vate lahendustega lasteaia koos 
heatasemelise personaliga, et lä-
bi selle veeta õnneliku lapse-
põlve Viimsi lasteaedades,” mär-
kis Trei. 

Alates 2017. aastast toi-
mub Viimsi vallas 1. klas-
side komplekteerimine 
e-keskkonnas Arno, millel 
on otseside nii rahvas-
tikuregistri kui ka Eesti 
Hariduse Infosüsteemiga 
(EHIS), et tagada and-
mete liikumine kiirelt ja 
täpselt. 

E-keskkonna Arno kasutami-
sel on positiivsed kogemused 
juba ka Tartu, Pärnu ja Rakve-
re linnal ning Rae vallal. 

Koolikohtade jagamine
1. klassi astumise avaldusi 2017/
2018 õppeaastaks saab lapse-
vanem hakata esitama infosüs-
teemis Arno alates 1. märtsist. 
Taotlusi saab esitada kuni 31. 
märtsini. Koolikohtade taotluste 
esitamise ametliku alguseni on 
Arno e-süsteem testimiseks näh-
tav vaid ametnikele.

E-keskkond Arno saab lap-
se elukohaandmed otse rahvas-
tikuregistrist. Nende andmete 
põhjal määrab programm lap-
sele koolikoha haridusasutusse, 
mis on lapse elukohale kõige 
lähemal. 

Kui lapsevanemal on soov, 
et laps õpiks mõnes teises Viimsi 
valla koolis kui seda on kodu-
kohale lähim kool, saab vanem 
e-keskkonnas avaldust esitades 
märkida ära ka kooli eelistuse. 

Koha, mille on määranud 
programm, kinnitab komisjon, 
kuhu kuuluvad nii vallavalitsuse 

Kandideeri 
õpilasmalevasse!
Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet 
ning kommunaalamet koostöös noortekeskus-
tega korraldavad 2017. aastal kahes vahetuses 
Viimsi õpilasmaleva. Sel aastal võtab õpilasma-
lev tööle kuni 110 Viimsi valla noort vanuses 
13–18.

Viimsi õpilasmaleva esimene vahetus toimub 12. juunist 
kuni 22. juunini (9 tööpäeva) ja teine vahetus 14. augus-
tist kuni 25. augustini (10 tööpäeva). Noortel on malevas 
võimalus teha peamiselt heakorratöid.

Uutmoodi registreerimine
Sel aastal ootame noorte endi poolt koostatud motivat-
sioonikirja, CV-d ja taotlust. Noortel on võimalus osaleda 
8. märtsil või 14. märtsil kell 17 Viimsi noortekeskuses 
toimuval kokkusaamisel, kus õpetatakse motivatsiooni-
kirja, CV ja taotluse esitamist ning töövestluseks valmis-
tumist. Taotlusvormid on saadaval valla kodulehel noor-
sootöö rubriigi all alates 7. märtsist.

Taotluse koos motivatsioonikirjaga ja CV-ga saab tuua 
ajavahemikul 20.–24. märtsini Viimsi vallavalitsuse val-
velauda, saata e-postiga aadressil malev@viimsivv.ee või 
aadressil Nelgi tee 1, Viimsi vallavalitsus, Malev.

Malevlastel on kohustuslik osaleda maikuus toimuval 
(kuupäevad täpsustamisel) tööõiguse ja  tööohutuse alasel 
koolitusel, mis toimub MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noor-
tekeskuses, Nelgi tee 1.  Malevas osalejatega sõlmitakse 
lepingud mais/juunis, pärast koolitusel osalemist. 

Kandideeri rühmajuhiks
Rühmajuhtide sooviavaldused koos CV ja motivatsiooni-
kirjaga palume edastada otse haridus- ja kultuuriametile.

Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriamet, Kadi Bruus 
(tel 602 8862, 602 8868 või e-post kadi@viimsivv.ee).

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

kui ka koolide esindajad. Kooli-
kohtade komisjoni ülesandeks 
on vaadata läbi lapsevanemate 
erisoovid või lahendada muid 
erisusi kohtade määramisel ning 
võimalusel (vabade kohtade ole-
masolu eelistatud koolis) vane-
mate soovidega ka arvestatakse.

Juhul, kui lapsevanem esi-
tab koolikoha taotluse pärast 
31. märtsi, vaatab avalduse läbi 
vallavalitsuse komisjon ja mää-
rab elukohajärgseks kooli, kus 
on veel vabu õppekohti.

Erisoovide käsitlemine 
koolikohtade jagamisel
Koolieelistuse rahuldamisel ar-
vestab komisjon eelkõige elu-
koha lähedust koolile. Alles see-
järel arvestatakse võimalusel ka 
seda, et õppekoht oleks koo-
lis, kus juba õpivad õed-vennad, 

ning seejärel pere muid eelis-
tusi koolikohale. Koolikohtade 
jaotamisel arvestab komisjon 
ka seda, et klassid oleksid op-
timaalselt täidetud, mis tähen-
dab, et mõnes koolis poleks 
tühje klasse ja teises jällegi ei 
tekiks kahte vahetust.

Uus süsteem võimaldab 
ka paberikandjal aval-
dust esitada
Ehkki sellest aastast on kasu-
tusel e-süsteem, saab vajadusel 
jätkata koolikohtade taotlemist 
ka paberavaldustega. Paberkand-
jal taotlust saab täita vaid töö-
päeviti vallavalitsuses kohapeal 
(Nelgi tee 1, Viimsi). Neil elani-
kel, kellel on ID-kaart ja inter-
netiühendusega arvuti, soovi-
tame 1. klassi sooviavalduse teha 
siiski mugavamalt e-keskkonnas.

Lapsevanema teavita-
mine koolikoha saami-
sest
Lapsevanematele, kes on koo-
likoha taotluse sisse andnud hil-
jemalt 31. märtsil, antakse elu-
kohajärgse kooli määramisest 
teada hiljemalt 20. aprilliks taot-
luses märgitud e-posti aadressil. 
Juhul, kui lapsevanem ei ole 
nõus lapsele määratud kooliga, 
võib vanem 20. maini esitada  
taotluse uue elukohajärgse koo-
li määramiseks. Elukohajärgse 
kooli muutmise taotlused vaa-
tab vallavalitsuse komisjoni läbi 
uuesti 1. juuniks. 15. juuniks on 
lapsevanem kohustatud valla-
valitsust teavitama määratud 
kooli õppekoha vastuvõtmisest 
või sellest loobumisest.

Infotund
Koolikohtade määramine val-
las ja uue infosüsteemi kasutu-
selevõtt on elanikes juba küsi-
musi tekitanud. Selleks, et kü-
simused saaksid õigel ajal vas-
tused ning koolieelikud kenas-
ti süsteemi kantud, korraldab 
vallavalitsuse haridus- ja kul-
tuuriamet Viimsi Kooli aulas 
21. veebruaril kell 18 kõigile 
huvilistele infotunni. Selgitame, 
kuidas toimub 1. klassi taotlu-
se esitamine e-keskkonnas Arno, 
ja vastame lapsevanemate kü-
simustele. Kõik huvilised on 
oodatud osalema!

Janek Murakas
Haridus- ja kultuuriameti 

juhataja

Viimsisse on kerkimas uus lasteaed

Kahekorruselisse hoonesse 
netopinnaga 1551 m2 on planee-
ritud 6 rühmaruumi. Samuti on 
hoones eraldi ruumid muusi-
ka-, kunsti- ja võimlemistundi-
de läbiviimiseks ning ka teraa-
piaruumid.

Jan Trei sõnul on hoone 
ruumiplaneeringult lihtne. “Üm-
ber avara saali paiknevad rüh-
maruumid, põhjapoolses osas 
söögisaal, kabinetid ning õppe-
klassid. Lisaks on hoones ko-
handatud üks rühm erivajadus-
tega lastele ning õppeklasse saab 
kasutada ka tunnetus-, kunsti-, 
muusika- ja füsioteraapiaruu-

midena,” kirjeldas Trei.
Hoone projekteerimisel on 

arvestatud ka energiatõhususe-
ga. Lasteaed on vormilt ümar, 
et välisseina pinda oleks või-
malikult vähe. Siksaki kuju-
line v-kujulistel kanduritel vari-
katus annab hoonele iseloomu 
nii arhitektuurselt kui ka konst-
ruktiivselt. “Kuna rühmaruumid 
on piisavalt sügavad, oli vaja 
idast läände suuri aknapinda-
sid,” selgitas hoone plaani abi-
vallavanem Trei. “Selleks, et 
ka suvekuudel tagada rühma-
ruumides mõistlik õhutempe-
ratuur, on ümber hoone pro-

jekteeritud parajalt lai räästas, 
mis annaks tulevikus lasteaia-
perele varju nii päikese kui ka 
vihma eest. Lisaks on akendel 
päikesekaitseklaasid.”.

Uus-Pärtle lasteaia hoone 
on projekteerinud Arhitektuu-
rinurk OÜ. Projekteerimisel on 
aluseks võetud 2012. aastal Haab-
neeme alevikus Veiko Teini ka-
vandi järgi valminud 144-ko-
haline Laanelinnu lasteaed, mis 
kompaktsuselt on ühtviisi nii 
funktsionaalne, energiasäästlik 
kui ka hubane ja lapsesõbralik. 
Ehitajaks sai läbi avatud riigi-
hanke Nordlin Ehitus OÜ.

Uus-Pärtle lasteaia ehitus-
maksumus on 1 712 904 eurot. 
Tegemist on Tallinna linna lä-
hipiirkonna arengustrateegia 
meetmest tuleneva EL-i rahas-
tusega.

Projekti kogumaksumusest 
15% on omafinantseering. 85% 
loodab vald saada toetusena 
EAS-i regionaalfondi linnapiir-
kondade jätkusuutlikkuse meet-
mest. Ehitustööd on plaanis lõ-
petada 2017. aasta sügisel. 

Uus-Pärtle lastead hakkab 
tegutsema MLA Viimsi Laste-
aiad koosseisus.

Haridus- ja kultuuriamet

Arno valib lapsele kooli

Taotlusi saab esitada 1. märtsist kuni 31. märtsini. Foto Püünsi Kool

Uus-Pärtle lasteaia hoone on projekteerinud arhitekt Veiko Tein, Arhitektuurinurk OÜ. 
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Tartu rahulepingu aasta-
päeva puhul on Viimsi 
vallal ja Pirita linnaosal 
kujunenud traditsiooniks 
pidada koos veteranidega 
meeles Jaan Poskat ja 
Konstantin Pätsi. 

2. veebruaril 1920 sõlmiti Ees-
ti Vabariigi ja Nõukogude Ve-
nemaa vahel Tartus rahvusva-
heline leping, millega lõpetati 
Vabadussõda, määrati Eesti ida-
piir ning Nõukogude Venemaa 
tunnustas Eesti Vabariigi ise-
seisvust. 

Rahulepingu sõlmimi-
sele eelnenu
28. novembril 1918 algas võit-
lus Eesti vabaduse ja enesemää-
ramisõiguse eest. 402 päeva sõ-
disid Eesti väed Nõukogude 
Venemaa ja Saksa Landesweh-
ri ülekaalukate vägede vastu.

31. augustil 1919 tegi Nõu-
kogude Vene välisasjade rahva-
komissar G. Tšitšerin Eesti Va-
bariigile rahuläbirääkimiste et-
tepaneku. Pärast esmaste katse-
te luhtumist asuti rahuläbirää-
kimiste laua taha 5. detsembril 
Tartus. Läbirääkimiste esime-
ses etapis lepiti kokku üksteise 
tunnustamise, Eesti-Vene piiri 
ja sõjaliste tagatiste küsimus-
tes.

1920. aasta jaanuaris jätku-
sid rahuläbirääkimised. Rahu-
konverentsi teises etapis lepiti 
kokku majandusküsimustes, 
sealhulgas Eestile kuulunud osa 
endise Vene riigi pärandist ja 
Eestist evakueeritud kultuuri-
pärandi tagastamise küsimus-
tes. 

Rahulepingu tekst valmis 
lõplikul kujul 31. jaanuaril ning 
2. veebruari öösel, kell 00.45 
kirjutati alla rahulepingule Eesti 
Vabariigi ja Nõukogude Vene-
maa vahel. Tartu rahuga lõpe-
tati Vabadussõda ja Venemaa 

Tartu rahulepingu 97. aastapäev

tunnustas tingimusteta ja iga-
veseks Eesti iseseisvust. Rahu-
leping vormistas Eesti täieliku 
võidu Vabadussõjas ning oli esi-
meseks suureks saavutuseks noo-
re riigi välissuhtluses.

Eesti poolt kirjutasid rahu-
lepingule alla asutava kogu liik-
med Jaan Poska, Ants Piip, Ju-
lius Seljamaa, Mait Püüman ja 
kindralmajor Jaan Soots.

Lepingu sõlmimine
Lepingu sõlmimisel oli oluline 
roll Jaan Poskal, kes juhtis Tar-
tu rahu läbirääkimistel Eesti de-
legatsiooni. Rahulepingu sõl-
mimisel on Poska öelnud: “Tä-
nane päev on Eestile kõige täht-

sam tema ajaloos 700 aasta 
kestel – esimest korda määrab 
Eesti ise oma saatuse.” 

Tartu rahuleping on koosta-
tud eesti ja vene keeles, regist-
reeritud Rahvasteliidus ning 
avaldatud koos prantsuse- ja ing-
lisekeelse tõlkega Rahvastelii-
du dokumentide kogumikus nr 
XI 1922. aastal.

Leping ratifitseeriti Üle-
venemaalise Kesktäitevkomitee 
poolt 4. veebruaril ja Eesti Asu-
tava Kogu poolt 13. veebrua-
ril 1920. Ratifitseerimiskirjad 
vahetati Moskvas 30. märtsil 
1920 ja sellest päevast hakkas 
leping kehtima.

Leping koosneb 20 artik-

list ja sisaldab peale sõjaseisu-
korra lõpetamise ka Eesti riigi 
tunnustamise artikleid, mis kä-
sitlevad piiri-, julgeoleku-, ma-
jandus-, sotsiaal- ja liikluspo-
liitikat.

97. aastapäev
Tänamaks ja mälestamaks Jaan 
Poska panust lepingu sõlmimi-
sel asetasid 2. veebruari hom-
mikul pärjad tema kalmule Tal-
linna Kesklinna kalmistul Viim-
si vallavalitsuse ja vallavoliko-
gu poolt abivallavanem Mar-
gus Talsi ning Pirita linnaosa 
poolt linnaosavanema kohuse-
täitja Kalle Jõks. 

Koos veteranidega viisid abi-
vallavanem Oliver Liidemann 
ning Pirita linnaosa vanem Tõ-
nis Mölder pärjad president 
Konstantin Pätsi hauale Met-
sakalmistul. Tartu rahu sõlmi-
mise ajal oli Päts Eesti Vabarii-
gi pea- ja sõjaminister.

Pärgade asetamisele järgnes 
veteranidele pidulik vastuvõtt ja 
koosviibimine Pirita Vaba Aja 
Keskuses, kus esines ansambel 
Birgitta.

Viimsi Teataja

Eesti Vabariigi 99. aasta-
päeva paraad peetakse 
Tallinnas 24. veebruaril 
algusega kell 12, paraadi 
peaproov on Vabaduse 
väljakul 23. veebruaril 
kell üheksa õhtul.

Üksused rivistuvad 24. veeb-
ruaril Vabaduse väljakule kell 
11.20. Paraadi võtab vastu Eesti 
Vabariigi President Kersti Kal-
julaid, paraadi juhatab Kaitse-
väe juhataja kindralleitnant Riho 
Terras.

Paraadist võtab osa üle tu-
hande osaleja ja üle saja ühiku 
tehnikat, kokku osaleb paraadil 
41 lippu, 5 kompaniid, 4 pata-
reid, 22 rühma ja 3 orkestrit – 
lisaks kaitseväe ning politsei- 
ja piirivalveameti orkestritele 
võtab paraadist osa Ameerika 
Ühendriikide õhuväe orkester.

Esindatud on kõik väelii-
gid, kaitseväe ühendatud õppe-
asutused, Balti kaitsekolledž, 

Veterane ja nende pereliik-
meid tervitas Metsakalmistul 
Tartu rahule pühendatud 
kõnega abivallavanem Oliver 
Liidemann. 

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad peetakse Tallinnas
Vahipataljon, staabi- ja sidepa-
taljon, 1. ja 2. jalaväebrigaad, 
toetuse väejuhatus, Kaitseliidu 
Rapla maleva tankitõrjerühm 
ja Harju maleva miinipilduja-
rühm ning Kaitseliidu Akadee-
miline malevkond. Samuti osa-
levad paraadil sisekaitseakadee-
mia kadetid.

Esmakordselt on Scoutspa-
taljon paraadil jalaväe lahingu-
masinatega CV9035, Viru jala-
väepataljon kasutab sel aastal 
esmakordselt soomustranspor-
tööre Sisu XA-188. Samuti näeb 
esimest korda paraadil 1. jala-
väebrigaadi luurekompaniid.

Eesti Vabariigi 99. aasta-
päeva paraadil osaleb rühma-
suuruse üksusega ka Ameerika 
Ühendriikide Eestis viibiv väe-
kontingent, plaanide kohaselt 
näeb paraadil ka Ühendriikide 
tanki Abrams ja jalaväe la-
hingumasinat Bradley. Lisaks 
ameeriklastele saadab paraadi-
le rühmasuuruse üksuse Ühend-

kuningriik, plaanide kohaselt 
on liputoimkondadega esinda-
tud Läti, Leedu, Poola, Taani ja 
Prantsusmaa.

Sobiva ilma korral näeb tae-
vas ka kaitseväe ja meie liitlas-
te õhuvahendeid, mistõttu on 
mistahes droonide ja muude 
lennuvahendite lennutamine pa-
raadialal ja selle läheduses ran-
gelt keelatud.

Pärast paraadmarssi on hu-
vilistel võimalus tutvuda kait-
seväe ja meie liitlaste tehnika-
ga. Tänavu saab lisaks käsituli-
relvadele näitusele esmakord-
selt näha lisaks eelpool nime-
tatud sõjatehnikale veel 155- 
ja 122-millimeetriseid haubit-
said, õhutõrjekahurit ZU-23-2, 
õhutõrjeraketikompleksi Mist-
ral, tankitõrjesüsteeme Milan 
ja Javelin, 120-millimeetrist mii-
nipildujat ning mobiilset õhu-
seireradarit Ground Master 403.

Eesti Kaitsevägi

Noorkotkad lipuvalves.

Abivallavanem Margus Talsi ja Pirita linnaosavanema kohusetäitja Kalle Jõks Jaan Poska haual. Fotod Liina Rüütel

Kaitseliidu Harju malev paraadil. Foto Liina Rüütel
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Margus Sinimets. Foto Tõnu Noorits 

Eesti Sõjamuuseumis on 
valmimas Eesti Vabariigi 
99. aastapäeva eel uus 
püsiekspositsioon Eesti 
Kaitseväe vormidest ning 
19. veebruaril toimub 
Viimsi mõisa härrastemaja 
pargipoolsel küljel ajaloo-
line taaslavastuslahing 
“Lõuna wäerind 1919”.

Kohtun Eesti Sõjamuuseumis 
(ESM) taaslavastuslahingu pea-
korraldaja, Saaremaa sõjavara 
muuseumi ja Saaremaa sõja-
vara seltsi juhi Margus Sini-
metsaga. Meie ümber on 8 vor-
mides mannekeeni, laual on 
traksid, mütsid, vormielemen-
did jpm. Sätime intervjuuks 
mundrimeeste vahele istuma, 
et rääkida sõjaajaloo klubidest, 
taaslavastuslahingust ja uuest 
ekspositsioonist.

Juhite Saaremaal Orissaare 
sõjamuuseumi ja teete juba 
aastaid koostööd Eesti Sõja-
muuseumiga. Kuidas tekkis 
huvi sõjanduse vastu? 

Huvi “sõjakola” vastu on 
mul olnud juba lapsepõlvest. 
Lapsena sai siit sealt mõni vi-
din leitud, tekkis väike kogu ja 
siis aastakümneid oli täiesti vai-
kus  – aega ei olnud. Nüüd, pea 
kümme aastat tagasi lõi “vana 
haigus” taas välja. 

6 aastat tagasi tundus loogi-
line ka olemasolevast varast luua 
muuseum. Tänaseks on meil 
750 m2 näitusepinda – raske-
tehnika- ja relvaruumid, Vaba-
dussõja ja vormide saalid. 

Mõnda aega pärast muu-
seumi loomist võtsid ESM-i töö-
tajad meiega kontakti, et koos-
tööd teha ja õpetada – mida, 
kuidas, miks. Sellest kasvas välja 
tihe teadmiste vahetamine ja 
koostöö veel parema sõjaajaloo 
tutvustamise ja näitamise ees-
märgil. 

Muuseumid ja erakollekt-
sioonid – kui palju teete oma-
vahel koostööd?

ESM -i soovitusel loodi aas-
taid tagasi MTÜ ESAP (Eesti 
Sõjaajaloo Pärand), mis koor-
dineerib sõjaajaloo uurimise, 
jäädvustamise ja eksponeeri-
misega tegelevaid eraalgatus-
likke kui ka munitsipaalmuu-
seume. ESAP-il on täna  täna 
12 liiget. Lisaks kollektsionää-
ridele tegeleb Eestis  sõjaaja-
loo uurimisega viis sõjaajaloo-
klubi kelle liikmed osalevadki 
taaslavastustel (ca 40–50 ini-
mest). 

Üks tugevamaid koostöö-
punkte klubidel ja muuseumi-
del on lisaks teadmiste vahen-
damisele ka sõjaajaloo jäljen-
damine läbi taaslavastuslahin-
gute, et viia ajalugu inimestele 
koju kätte. I ja II maailmasõda 
ning Vabadussõda jäljenda-
vad Saaremaa Sõjavara Selts, 
Front Line, Front Line Eesti, 
Narva ja sõjaajaloo klubi ESAK. 
Lisaks on veel mitmed klubid, 

kes jäljendavad varasemat sõ-
jaajaloo perioodi.

Kui palju taaslavastusla-
hinguid Eestis aastas peetakse? 

Väikeste seltskondadega 
“mänge” on palju, aga minu 
jaoks saab taaslavastuslahingu 
tiitli sündmus, kus on vähemalt 
50–60 võitlejat. 

Igal aastal tehakse u 4 la-
hingut. Saaremaal, Valgas, Viim-
sis ja üks “hulkuv” lahing, mis 
vahetab igal aastal asukohta. 
Suurimad lahingud on seni ol-
nud Saaremaa sõjaajaloopäe-
vadel, kus rekordiliselt on “sõ-
jas võidelnud” 197 meest, alati 
jäävad mõned mehed 200-st 
puudu. (muigab) 

Kahtlemata võiks neid roh-
kem olla! Olen arvamusel, et 
kõige parem on nooremale ge-
neratsioonile ajalugu tutvusta-
da ikka läbi actioni ja vingete 
efektide. Ajaloohuvilisena väi-
dan, et actionile peab eelnema 
või järgnema siiski ka rääkimi-
ne – teadmiste jagamine vormi-
dest ja relvastusest! 

Tallinnas tegime esimese la-
hingu 4–5 aastat tagasi Eest va-
baõhumuuseumis. Sattus ime-
line vabariigi aastapäev, kohal 
oli u 3000 pealtvaatajat, kõik 
õnnestus! 

Kolm aastat tagasi pakkusin 
ESM-ile välja, et Viimsi mõis 
ja muuseum on hea ja väärikas 
koht, kus tähistada vabariigi 
aastapäeva teistmoodi kui vaid 
laulmine ja paraadil käimine. 

Igal taaslavastuslahingul 
on oma lugu. Viimsis on seni 
toimunud kaks lahingut – “21. 
Weebruar” ja “22. Weebruar”. 
Sel aastal, 19. veebruaril toi-
mub lahing “Lõuna wäerind 
1919”. Milline on selle lugu? 

Sel aastal on meie stsenaa-
rium vastav 1919. aasta keva-
del toimunud Vabadussõja la-
hingule Riia-Pihkva kivitee ja 
Moglino mõisa vahelisel alal, 
kui enne Pihkva vallutamist va-
jas hulk külasid punastest pu-
hastamist. 

Mis on uus ja teismoodi, 
võrreldes varasemalt Viimsis 

toimunud taaslavastustega?
Mehi on rohkem kui kuna-

gi varem – väliskülalisi (Läti, 
Valgevene, Ukraina, Venemaa) 
on 80 ringis, eestlasi u 40. Uus 
on lahingu stsenaarium ning 
esmakordselt lastakse kahurist 
ning kantakse Eesti tava- ja oh-
vitserivorme. Möödunud aastal 
oli mõte, et võiksime pinguta-
da, et jõuda uued ajaloolised 
vormid õmmelda, ning osali-
selt see ka õnnestus! 

Mainiste, et lisaks actionile 
on oluline ka harimine – mis 
lahingupäeval veel toimub? 

Taaslavastuslahingu päeval 
on meil ka kaks 30-minutilist 
loengut Vabadussõjast – eesti 
keeles (kell 14) ja vene keeles 
(kell 12). Loengud viib läbi Ees-
ti sõjaajaloolane, õppejõud, kir-
janik, publitsist, kaitseväelane, 
NATO Afganistani missiooni ve-
teran ja kaitseliitlane Igor Ko-
põtin.

Taas teeme koostööd Kait-
seliidu Harju maleva Rävala 
malevkonnaga, et välja tuua 
Kaitseliidu ajalooline ja täna 
kasutuses olev relvastus – näeb 
kuulipildujaid, püstolkuulipil-
dujat, vintpüsse, revolvrit, püs-
toleid, automaate ja granaadi-
heitjaid. Lisaks loomulikult ka 
sõduri lahinguvarustus – paki-
tuna sõduri seljakott, rakmed
ning jaosanitari meditsiinipaun 
ja rühmaparameediku kott. 

Lisaks on võimalik muu-
seumi II korrusel vaadata Eesti 
Kaitseväe vormide näitust aas-
tatest 1918–1940.

Valmistate juba mitmeid 
nädalaid ette uut püsiekspo-
sitsiooni ESM-i. Kas võiks 
öelda, et teete seda aastaid?

Vormide näituse ettevalmis-
tustööd on kestnud tõesti aas-
taid – vormide otsimine, pa-
randamine, elementide kogu-
mine jms. Näiteks Vabadussõja
-aegse vormi taastamiseks on 
läinud kaks aastat ning viima-
sed kaks kuud olen ehitanud 
mannekeene, vähemalt igav ei 
ole hakanud! 

Täna siin, meie ümber on 
kokku vormis 8 meest, kokku 
on neid ekspositsioonis 14. Üks 
istub all vitriinis, aga kolm man-
nekeeni on vaja veel riiete jär-
gi “parajaks teha”. (muigab)

Kõik vormid näituse ava-
mise hetkeks minu jaoks täius-
likuks kahjuks veel ei saa – näi-
teks mereväe noormehel on puu-
du mansetinööbid, lihtsalt ei 
ole leidnud originaale, aga loo-
dame, et kunagi jõuavad need 
meieni. Aga see on ikka detail, 
sest suures plaanis tuleb väga 
hea näitus ning saal on juba 
valmis! 

Lisaks vormidele saab näi-
tusel vaadata ka erinevaid vor-
mielemente. Näituse loodame 
avada taaslavastuslahingu toi-
mumise ajaks.

Kas kaks aastat vormi taas-
tamisele pole mitte liiga palju?

Eesti vormidega on keeru-
lised lood. Meile teadaolevalt 
ei ole säilinud mitte ühtegi ori-
ginaali, mis vastaks 1919. aas-
ta 28. märtsi vormieeskirjale.

Aastaid oli meil teadmine, 
et Kaitseväe 1919. aasta origi-
naalvorm on Brüsseli sõja-
muuseumi püsiekspositsioonis. 
Koostöös ESM-i ja partnerite-
ga käisime Brüsselis, et sealse

MEELESPEA TAASLAVASTUSLAHINGU KÜLASTAJATELE
n Näidislahing kestab u 45 minutit ning selle jooksul kõlab nii 
paukpadruni pauke kui ka levib suitsu, mis on häiriv sülelastele 
ja lemmikloomadele. 
n Lapsevanematel palume hoolsalt jälgida, et lapsed ei satuks 
lahingualale. Võimalusel võtta lastele kaasa kõrvatropid. 
n Mõisarõdust on sõjaalaks pargini u 100 meetrit, pealtvaataja-
tel oleks kõige parem olla mõlematel külgedel kaitseliini taga, 
et näha algrünnakute faase.
n Korraldajad panevad kõigile osalejatele südamele, et kuigi 
tegemist on paukpadrunitega, ei tohi piirdelindist üle ehk sõja 
territooriumile astuda.

Margus Sinimets: Taaslavastuslahing 
toob ajaloo inimestele lähemale

vormi pealt mõõdud võtta ja te-
ha lõiked koopiate valmistami-
seks.

Aga siis selgus – puha pe-
tukaup! Vorm on tehtud pä-
rast Vabadussõda – frentš olid 
vormimuudatuste järgne ning 
taskuvoodrivahelt ilmus sisse 
õmmeldud kiri “Mina rätsep 
… tegin need 1936. aastal!”. 
Sel hetkel kadus meie viimane 
lootus. 

Õnneks mõni aeg hiljem õn-
nestus leida 1930ndate käsi-
kirjaline mundrite raamat ning 
Tallinna Tööstushariduskesku-
se õpetaja oli nõus selle põhjal 
meile valmistama lõiked. 

Sel ajal olid kangad linased 
või täisvillased, vahekiht jute-
riidest, niidid jämedad puuvil-
lased, trukid ja nööbid vasest. 
Meie eesmärk on teha kõike 
autentselt, isegi trukkide ja nöö-
pide läbimõõt peab olema sa-
ma mis oli kunagi. Saksamaalt 
tellisime täisvillase kanga, sõit-
mine külast-külla, talust-tallu 
– kogusime vanu trukke, nöö-
pe, korjasime räbalaid kokku, 
et parandada ja luua terviklik-
ke vormikomplekte. 

Mõttest kuni tänaseni on 
läinud kaks aastat ning valmi-
nud on 8 komplekti Vabadus-
sõja-aegseid Eesti sõjaväevor-
me, otsitud on välismaal ja ar-
hiivides, laatadel, vanaemade-
vanaisade kappides-sahtlites ja 
lugematu arv tunde on kulunud 
õmblejal, kes kõik selle kokku 
liidab.  

Kokkuvõttes on kõik kätte-
võtmise asi! Loodetavasti Viimsi 
taaslavastuslahing tekitab roh-
kem huvi sõjaajaloo ja ka näi-
tuse vastu.

Liina Rüütel
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Algus lk 1
2016. aasta Eesti-sisestel 

festivalidel saadi luuleteatrite 
festivalil Jõgeval eripreemia la-
vastusega “Kunagi aastate pä-
rast”. Alex Paul Pukk ja Linda 
Sootak said lisaks parima näit-
leja preemiad. Maakondlikul 
festivalil Harjumaal sai põhi-
kooliastme trupi lavastus “Ini-
meseks...?” laureaadiks ning 
Emily Bruus sai parima nais-
näitleja tiitli. Lavastus “Sõja-
väkke? Sõjaväkke!” – sai grand 
prix gümnaasiumiastmes ja 
Hans-Joosep Hanson parima 
meesnäitleja tiitli.

Vabariiklikul festivalil sai 
lavastus “Inimeseks…?” grand 
prix. Alex Paul Pukk sai pa-
rima meesnäitleja ja Heleriin 
Lass parima naisnäitleja tiitli. 
Lavastus “Sõjaväkke? Sõjaväk-
ke!” sai eripreemia ja Joosep 
Pajus näitlejapreemia. Teeni-
festil Laulasmaal pälvis sama 

lavastus eri- ja juhendajapree-
mia.

Näitetrupp Eksperiment on 
valitud 2017. või 2018. aastal 
Aberdeenis toimuvale rahvus-
vahelisele noorte teatrifestiva-
lile Aberdeen International Youth 
Festival esinema oma füüsilise 
teatri lavastustega. Lisaks osa-
letakse 2017. aasta septembris 
rahvusvahelisel noorteteatrite 
festivalil InterTWINed Saksa-
maal.

Aasta kultuurikor-
raldaja 2016: Annika 
Prangli
Autasu antakse Prangli saarel 
aktiivse kultuuri- ja spordi-
sündmuste korraldamise eest.

Alates 2014. aastast on An-
nika Prangli Prangli saarel asu-
va Kelnase sadama võrgukuuri 
kohandanud kultuuriüritusteks 
ja aastatel 2014–2016 korralda-
nud seal mitmekesist kultuuri-

programmi. Samuti on ta and-
nud suure panuse saare turismi 
edendamisse.

Aasta kultuuritegu 
2016: tantsuetendus 
“Sa tule nüüd…” 
Autasu antakse suurepärase tant-
suetenduse “Sa tule nüüd” kor-
raldamise eest merekultuuri-
aastal Viimsi staadionil 6. juu-
nil 2016. aastal. Etendusel osa-
lesid nii Viimsi valla kui ka kü-
lalistantsurühmad – kokku 456 
tantsijat, lisaks sai nautida kõi-
gile teada-tuntud merelaule ja 
üheskoos kaasa elada fantaa-
siaküllasele merereisile Viimsi 
valla saartele.

Aasta noorsportlane 
2016 – neiu: Mai Riin 
Salumaa
Mai Riin sai möödunud aastal 
oma vanuseklassis ujujate seas 
2 esikohta 50 m vabalt ujumi-

Võeti kokku Viimsi kultuuri- ja spordiaasta
ses nii Eesti kui ka rahvusva-
helises arvestuses.

Eesti karikavõistlustel 200 
m III koht.

Eesti lühiraja juunioride 
meistrivõistlustel I, II ja III 
koht.

Teateujumistes 2 juunioride 
esikohta, sh Eesti juunioride 
rekordi kordamine, 2 juuniori-
de II ja 2 täiskasvanute II koh-
ta.

Eesti meistrivõistlustel 3 juu-
nioride II kohta.

Aasta noorsportlane 
2016 – noormees: 
Armin Evert Lelle
Armin Evert sai ujumises Põh-
jamaade meistriks, Põhjamaa-
de meistrivõistlustel 5 medalit 
ja juunioride EM-il 17. koha. 
Eesti juunioride mitmekordne 
meister, Eesti meistrivõistlus-
tel II ja III koht absoluutvanu-
seklassis. 

Aasta naissportlane 
2016: Anett Kontaveit 
Anetti tunnustati seoses WTA 
tennise edetabelis 121. kohale 
jõudmisega.

Aasta meessportlane 
2016: Karl Martin 
Rammo 
Karl Martin saavutas Rio olüm-
piamängudel purjetamise La-
ser standard klassis 21. koha.

Tema saavutuste reas on: 
2016 MK etapil Hyeres Prant-
susmaal 11. koht, 2016 MK eta-
pil  Miamis USA-s 15. koht, Ees-
ti meister 2016. Hetkel hoiab 
Rammo Laser standardi maail-
ma edetabelis 29. kohta.

Aasta seeniorsportlane 
2016: Bruno Nopponen 
Bruno on 3 km avaveeujumises 
Põhjamaade meister. Euroopa 
meistrivõistlustel saavutas ta 
100 m seliliujumises 6. koha, 

200 m seliliujumises 6. koha ja 
50 m seliliujumises 7. koha.

Avavee EM-il 5 km ujumi-
ses tuli 4. koht. Eesti MV-l 4. 
ja 5. koht teateujumistes.

Aasta treener 2016: 
Valdo Lips
Korvpalliklubi Viimsi treener, 
kelle õpilane Sander Raieste 
suundus 2016. augustis Euro-
liiga klubisse Vitoria Baskonia. 
2016. aasta Eesti noortekoon-
dislaste – Sander Raieste, Karl 
Joosep Lüüs, Karl Robin Jür-
jens, Kristjan Kokk – treener.

Aasta võistkond 2016: 
Kätlin Tammiste ja 
Anna Maria Sepp 
Osalemine Rio olümpiamängu-
del, tasuks 19. koht purjetamises 
klassis 49er FX. 49er FX juu-
nioride MM-il üldarvestuse 14. 
koht (tüdrukutest 7. koht), 49er 
FX EM-il 27. koht.

Palju õnne! Viimsi kooliteatrer Eksperiment. Fotod Kristjan Rosin Hetk etendusest “Inimeseks…?“

Liina Ariadne Pedanik, viimsilane, kes jõudis Eesti Laulu poolfinaali, esines 
sündmusel.

Võimlemisklubi Keeris.
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Viimsi valla elutööpree-
mia eesmärk on tunnus-
tada Viimsiga seotud 
isikut tema pikaajalise 
väljapaistva kultuuri- või 
spordialase tegevuse 
eest. Vallavalitsuse otsu-
sega on elutööpreemia 
suuruseks 2400 eurot. 

Elutööpreemia pälvisid Viimsi 
Muusikakooli direktor Urvi 
Haasma ja Viimsi Kunstikooli 
direktor Elle Soop. Viimsi Tea-
taja soovib kahele naisele, kes 
siin juba neli aastakümmet kau-
neid kunste on edendanud, pal-
ju õnne ja edu! Ühtlasi küsisi-
me neilt, mis nii kaua selle töö 
juures on hoidunud, missugu-
sed on eredamad hetked, rõõ-
mud ja raskused, millised on 
suurimad saavutused, mida pee-
takse tähtsaks, mis tundeid elu-
tööpreemia tekitab ja kuidas tu-
levik paistab.

Urvi Haasma: “Rutiini 
ei saa tekkida!“
Selle 40 aasta jooksul, mil olen 
muusikakooli juhtinud ja lapsi 
õpetanud, on olnud palju ere-
daid hetki. Mõned neist üpris 
üürikesed, aga see-eest tähen-
duslikud. Need on ka enamasti 
seotud inimestevaheliste suhe-
tega – õpilaste, kolleegide või 
õpilaste vanematega. Suurima 
muutusena on kooli elust meel-
de jäänud praegusesse majja ko-
limine kakskümmend aastat ta-
gasi. Võrreldes endiste ruumi-
dega, kus koolil ruutmeetreid 
kokku seitsekümmend viis, oli 
sellel suur ja tuntav positiivne 
mõju kooli arengule ja õppe-
töö tasemele. Suur tänu tolle-
aegsele vallavalitsusele ja vo-
likogule!

Selle töö juures ei saa ru-
tiini tekkida. Iga aasta on uus, 
sest ühed õpilased lõpetavad, 
teised alustavad. Iga nädal on 
uus, sest  majast käib läbi 175–
180 õpilast, mõned nende va-
nemad ja 26 kolleegi-pedagoo-
gi. Iga päev on uus, sest erine-
vaid väiksemaid või suuremaid 
rõõme/muresid jagub kõikides-
se päevadesse. Ja ma ikka veel 
ei väsi imestamast, missuguse 
arengu  7–8-aastaselt õpinguid 
alustavad õpilased seitsme koo-
liaastaga läbi teevad! 

Kui töö meeldib, ununevad 
ka raskused. Ju siis nii suuri ei 
ole olnud, mis meelt jäävad pai-
nama. Mis ei tähenda, et pole 
olnud suurt energiat nõudvaid 
aegu. Aga koolis töötades saad 
kogu aeg midagi ka vastu. Sel-
lepärast vist kujunebki õpeta-
jaamet paljudele eluaegseks. Mul 
on kõik need aastad olnud tun-
ne, et muusikakool on ühe suu-
re kaitsva tiiva all. Osa sellest 
tiivast on kindlasti kolleegid ja 
toetavad lapsevanemad. Aga 
oma kaitseingel meil kindlasti 
on! 

Rõõmu teevad meie endised 
õpilased, kes oma eluga ke-
nasti hakkama saavad. Mitmed 
neist on meil ise juba õpetamas 
või toovad muusikakooli õppi-

ma juba oma lapsi. Ja toovad 
ka need, kes kunagi oma õpin-
gud katkestasid. Sest muusika-
õpingud ei tule kasuks ainult 
tulevastele muusikutele, vaid ka 
neile, kes leiavad oma kutsu-
muse hoopis teisel alal. Kasuks 
tulevad isegi sellised õpingute-
ga seotud muusikakauged as-
jad nagu enesedistsipliin, aja-
planeerimise oskus ja julgus 
publiku ette astuda. Rääkimata 
sellest (nagu teadlased katse-
tega kindlaks on teinud), et 
muusikaõpingutel on suur roll 
aju arengus. Usun tõesti, et ka 
need, kes õppekava kõiki seit-
set aastat vastu ei pidanud, on 
midagi omale eluks kasulikku 
kaasa saanud. 

Mul on äärmiselt hea meel, 
et olen saanud nii pikalt tegele-
da endale südamelähedase vald-
konnaga. Aga vaevalt et see ai-
nult minust on sõltunud. Kül-
lap on ka siin need tiivad män-
gus olnud!  Ja on ju teada tõ-
siasi, et noorte keskel (lisaks 
õpilastele pean silmas ka noori 
pedagooge) ei ole raske aja 
kulgemist unustada.

Tulevikku vaatan lootusrik-
kalt. Kuna antud hetkeks on 
praegused ruumid ennast am-
mendanud (tunnid toimuvad ka 
laupäeviti) ja uusi huvialasid 
avada või õpilaste arvu suu-
rendada ei ole võimalik, siis 
loodame ja ootame uusi ruu-
me, mille planeerimisega val-
lavalitsus juba tegelebki. Suur 
tänu ja loodame parimat! 

Ehkki klassiruumidest on 
suur puudus, ootame siiski kõi-
ge enam akustilistele instru-
mentidele sobivat ja suurepära-
se kõlaga kammersaali, mis an-
naks uued võimalused nii meie 
õpilastele kui ka Viimsi valla 
publikule. Sest väga hea akus-
tikaga saali olemasolul oleks 
võimalik siinsamas, Viimsis, 
kuulata suurepäraseid muusi-

kuid nii Eestist kui kaugemalt. 
Lähitulevikus aga loodan 

paljusid vilistlasi ja endisi kol-
leege kohata Viimsi Muusika-
kooli 40. aastapäeva tähistami-
sel 6. mail Viimsi Kooli aulas. 
Muusikakoolis  on palju staaži-
kaid Viimsile truuks jäänud õpe-
tajaid, kellega on endistel õpi-
lastel võimalik siis kohtuda ja 
näha-kuulda, kuidas meil läheb. 

Valla elutööpreemia teki-
tab minus üllatuse, kohmetuse 
ja uskumatuse tundeid. Kuna 
konspiratsioon oli täiuslik, siis 

sain sellest teada alles pree-
mia üleandmisel, kuhu läksin 
pigem seetõttu, et meie kooli 
õpilane sellel üritusel esines. 
Arvestasin küll võimalusega, 
et kevadel muusikakooli 40. 
aastapäeva tähistamisel valla 
poolt tänukiri antakse, aga elu-
tööpreemia ei ole mõttessegi 
tulnud. Esitajatele ja otsustaja-
tele südamlik tänu! Ikka on hea 
teada, et su tööst on hindajate 
arvates kasu olnud. Loodan, et 
nii elu kui ka töö veel jätku-
vad. Võib-olla saab veel uute 
ruumide planeerimisel koolile 
natuke kasulik olla!

Elle Soop: “Kunstikool 
on elustiil“
Meil on väga tore õhkkond, 
alati teeme kõik koos ja tuleme 
välja, kui vaja. Usaldus peab 
olema, pingeid pole vaja – ini-
mene peab saama rahulikult 
tööle tulla. See on hästi tähtis. 

Kooli puhul pean ikkagi töö-
keskkonda kõige tähtsamaks 
ja muidugi professionaalsust. 
Tuleb hoida positiivsust. 

Ühel koolitusel räägiti mei-
le, et teate, kuidas saab hästi 
ruttu ühe hea töökollektiivi ära 
lõhkuda – pane nad omavahel 
võistlema. Kohe tekib info-
sulg, kedagi ei abistata, kelle-
legi ei anta nõu, igaüks tahab 
ise esimene olla ja kiitust saa-
da. Pidev võistlus ei ole hea. 
Laste puhul olen ka mõelnud, 
et ei ole ju tähtis alati esimene 
olla – esimene olla on tore, aga 
ei pea ju alati olema. Lihtsalt 
anna endast parim. 

Meil on kooliga palju näi-
tusi – kui teed tööd, siis tahad 
seda ju ikka näidata. Näitu-
si on meil olnud päris palju. 
Tallinna linnas ja kõikjal üle 
Eesti, Jaapanis, Norras, Root-
sis, sõprusvaldades, Soomes. 
Need on kõik kenasti läinud. 

Üks üle aastate pikale veni-
nud mure meil oli, aga sellest 
ka enam ei räägi, sest helge 
tulevik ootab ees. Ruumipuu-
duse peab leevendama kaunite 
kunstide kooli uus maja. Kõige 
rohkem tunneme vajadust just 
lõputööde väljapanemiseks ruu-
mist, mida siin Madise tee 2 ma-
jas pole. Aga uues majas saab 
olema. Väikesed tahavad ka nä-
ha, mida suuremad teevad. 

Elutööpreemiad – Urvi Haasma ja Elle Soop

Urvi Haasma on õnnelik, et on saanud nii pikalt tegeleda endale 
südamelähedases valdkonnas. Fotod Kristjan Rosin

URVI HAASMA
Urvi Haasma on töötanud aastast 1977 Viimsi Muusikakooli (alg-
selt S. M. Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi Lastemuusikakool) di-
rektorina. Olles lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi 
muusikateaduse erialal (1976) on ta olnud hinnatud muusikateo-
reetiliste ainete õpetaja paljude aastate vältel. Ta on osalenud ai-
nekavade koostamisel, korraldanud õpikute ja noodimaterjalide 
väljaandmist, täienduskoolitusi ja õpilaskonkursse.

Aastatel 1993–2013 oli Urvi Haasma Eesti Muusikakoolide 
Liidu esimees. Selles töövaldkonnas saavutas ta kõige muu kõr-
val märkimisväärseid tulemusi rahvusvaheliste kontaktide loo-
misel, mille tulemusel on paljud eesti muusikakoolid osalenud 
erinevatel Euroopa festivalidel ja tutvunud erinevate maade 
muusikaõppetraditsioonidega.

Tänu Urvi Haasma initsiatiivile on Eesti Muusikakoolide Liit 
Euroopa Muusikakoolide Liidu liige. Urvi Haasma on hoolitsenud 
40 aasta vältel Viimsi laste ja noorte muusikaharrastuse süven-
damise eest. Paljud Viimsi Muusikakooli vilistlased on leidnud 
oma tee professionaalse muusikuna. Sel aastal tähistab Viimsi 
Muusikakool oma 40 tegevusaasta juubelit.

ELLE SOOP
Elle Soop on kunstipedagoog ja Viimsi Kunstikooli direktor 1982. 
aastast. Elle alustas oma kooliteed Jõhvis, osaledes seal loodud 
kunstiklassides. Edasi siirdus ta õppima Tallinna Pedagoogilisse 
Instituuti, mille lõpetas kõrgharidusega kunsti- ja käsitööõpeta-
ja erialal, osales Viimsi Kunstikooli loomisel ning asus peatselt 
tööle selle direktorina. Tema elutöö on olnud Viimsi Kunstikooli 
juhtimine ning kunstihariduse edendamine nii Viimsi vallas kui 
ka riiklikul tasemel. Sel aastal tähistab Viimsi Kunstikool oma 
40. aasta juubelit.

Viimsi Kunstikooli esimene 
nimi oli S. M. Kirovi nimelise 
Näidiskalurikolhoosi Laste-
kunstikool, vahepeal OÜ Esmar 
Kunstikool. Kaua aega töötati 
oma majas Rohuneeme mnt 5. 
Lapsi tuli juurde, maja jäi kit-
saks ja kool kolis 1985. aastal 
Männi tee 2 hoone ühte tiiba. 
Alates 2007. aasta maist paik-
neb kool Miiduranna külas Ma-
dise tee 2. Hästi kena on olnud 
tunda vallavalituse alati posi-
tiivset suhtumist ja tõesti on 
hea meel, et nüüd on kaunite 
kunstide maja vallavalitsusel 
plaanis. Meid kaasati kenasti 
ka töögruppi, meilt kui prakti-
kutelt küsiti, kuidas oleks hea 
ja mida veel oleks vaja. Käisi-
me abivallavanem Jan Trei ja 
kultuuriameti juhi Ott Kasega 
mööda Eestit ringreisil, et vaa-
data, kuidas asjad mujal on, 
et õppida teiste kogemusest. 
Võin öelda, et saame ühe ilu-
sama ja kaasaegsema kunsti-
kooli. Nüüd me enam ei mõtle
ruumipuudusele ja ka transpor-
diküsimus laheneb, sest uus asu-
koht Nelgi tee 1 pakub pare-
maid ligipääsuvõimalusi. 

Aga ma olen tänulik ka Ma-
dise tee 2 maja eest, mis annab 
meile inspiratsiooni ja veel mit-
meks aastaks. Praegu käib siin 
159 last, aga see arv muidugi 
muutub, osad lähevad ja osad 
tulevad. Kõik ei lõpeta, aga 
meil on õpilasi lõputööga lõ-
petanud 33 lendu ja õpilasi on 
40 aasta jooksul läbi käinud u 
4000. See on nagu elustiil – 
lapsed tulevad, lähevad kööki 
ja joovad teed, räägivad kuns-
tist ja elust. Väiksemad näe-
vad, mida suuremad teevad. 
Ütlevad: “Oi, meie küll nii ei 
oska!” Ütlesin, et räägime 25 
aasta pärast. Loomulikult on 
hea, kui keegi jätkab sellel eri-
alal. Aga mul on ka hea meel, 
kui keegi tuleb vastu ja ütleb, 
et küll on hea, et see kool siin 
Viimsis ikka on, mul on nii hea 
seda meenutada ja saan oma 
lapsi õpetada. Aga arhitektuu-
rimuuseumi direktriss Triin Ojari 
käis siin kunstikoolis, arhitekt 
Kaur Lass, kunstnik Merike Est-
na, Kerli ja Kätlin Kaljuste… 

Muidugi on tore, kui mee-
les peetakse! Kooli alustas ju 
tegelikult minu abikaasa Tõnis 
Soop. Meil on kolm last – po-
jast sai arvutiõpetaja ja üks tü-
tar on ka õpetaja, teisest sai 
vandeadvokaat. Kuidas minust 
pedagoog sai? Mu ema ja isa 
joonistasid hästi ja ma tege-
likult ei tea täpselt, kust tuli 
tahtmine olla kunstiõpetuse õpe-
taja. Mulle meeldivad lapsed 
ja saan nendega hästi läbi – 
sellepärast oli see minu valik 
ja olen selle üle väga õnnelik. 
Mul on vedanud nii elukoha 
kui ka erialaga,  mulle meeldib 
tööl käia ja lastega suhelda. 
Kõik on läinud kenasti, mis 
siis, et oleme kolinud – iga 
kunstikooli asukoht on midagi 
juurde andnud ning probleemid 
ununenud. 

Annika KoppelElle Soop hakkas kunstiõpetajaks, sest talle meeldis joonistamine ja lastega sai ta ka hästi läbi.
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Uued filmid
Nädalavahetus toob kinodesse kolm uudisteost 
– ning seekord on tõesti igaühele midagi. Lapsed 
saavad toreda elamuse lustakast animatsioonist 
“Lego Batman Film“. 

Daame erutab järg kahe aasta tagusele superhitile “Viis-
kümmend halli varjundit” ning mürtsu ja paugutamise 
sõbrad võivad sammud seada Keanu Reevesi actionpom-
mi “John Wick 2” seanssidele. 

17. veebruar toob kinolinadele kodumaise komöödia 
kolmest ettevõtlikust sellist, kes otsustavad kodumaa tol-
mu jalgadelt pühkida. 1980ndatel võis ainuüksi mõte Soo-
me putkamisest aastateks plate peale saata, rääkimata siis 
teost enesest. Ometi sai kolmik sellega hakkama. Seiklus-
komöödia peaosades on Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet 
ja Veiko Porkanen, lavastajaks Jaak Kilmi ning stsenaa-
riumi autoriks eelmise aasta superhiti “Klassikokkutulek” 
kaasstsenarist Martin Algus.

Tõsisema kinokunsti austajaile on pakkuda vanameis-
ter Martin Scorsese uus film “Vaikus”. Samanimelisel ro-
maanil põhinev linateos räägib kahest kristlikust misjonä-
rist, kes sõidavad 1640. aastal Jaapanisse, et üles otsida 
oma vaimne isa, preester Ferreira. Meeste kõrvu on jõud-
nud kuuldused, et Ferreira olevat oma usust lahti öelnud. 
Jaapanisse jõudes selgub aga, et seal on kristlus keelatud 
ning kõik kristlased elavad pidevas hirmus ja tagakiusami-
ses, mis kohati viib vägagi võigaste tagajärgedeni. Osades 
Liam Neeson, Adam Driver ja Andrew Garfield.

24. veebruaril saab aga näha suurejoonelist fantaasia-
eepost “Suur Hiina müür”, mille lavastas Hiina filmikuns-
ti üks suurimaid visionääre Zhang Yimou. Kuigi postrilt 
vaatab vastu Matt Damon, ei ole tegu siiski mingi sellise 
“valge mees tuleb ja päästab päeva” filmiga, vaid oma-
moodi ajaloo ja ulme sümbioosiga, mille aluseks on iidne 
kohalik legend. Vaatemäng on grandioosne, Yimou on ju 
andnud maailmale sedavõrd efektsed teosed nagu “Kange-
lane” ja “Lendavate pistodade maja”.

22. november 1963 on läinud ajalukku kui päev, mil 
Dallases mõrvati Ameerika Ühendriikide üks armastatu-
maid presidente John F. Kennedy. Filme on sündmusest 
tehtud mitmeid, tuntuim neist vast Oliver Stone’i lavas-
tatud “JFK”. Nüüd on järg aga esimese leedi Jacqueline 
Kennedy käes. Film “Jackie” jutustabki loo naisest, kes 
pidi kõigi läbielamiste kiuste säilitama väärikuse ja tasa-
kaalukuse. Peaosalist kehastav Natalie Portman on rolli 
eest hulganisti kiitust kogunud ning läheb filmi helilooja 
ja kostüümikunstniku kõrval 26. veebruaril Oscarit püüd-
ma. 

Palavikke on mitmesuguseid. Ka selliseid eriskumma-
lisi. Ja just sellisesse lahtrisse võiks paigutada ka “Tul-
bipalaviku”, mis vallutas Hollandi aastatel 1636–1637. 
Tulbist sai Euroopa rikastele nii ihaldusväärne taim, et 
tulbisibulate hinnad tõusid arututesse kõrgustesse. Draa-
ma “Tulbipalavik” jutustab jõuka kaupmehe noorukesest 
abikaasast, kes armub pereportreed maalima tulnud kunst-
nikupoissi. Osades Oscari võitjad Alicia Vikander, Chris-
toph Waltz ja Judy Dench. 

Rohkem infot: viimsikino.ee. Olete oodatud! 
Viimsi kino

Märt Pius, Karl-Andreas Kalmet ja Veiko Porkanen mängivad 
uues Eesti-Soome-Läti koostööfilmis “Sangarid“ tüüpe, kes 
nõukogude ajal Eestist paadiga Soome põgenesid.

VIIMSI KINO

Märkame ja tunnustame 
vahvaid naisi! Ootame 
taas aasta naise nomi-
nente, kellele austust 
avaldada. 

Naiseks olemine tähendab kõi-
ge ideaalsemas mõttes naise 
kõigi potentsiaalide realiseeri-
mist, peale tööalase ja ühis-
kondliku panustamise väärtus-
tavad Veda naised emaks ole-
mist. 

Nominendi esitamise 
ja valimise reglement
Viimsi aasta naine elab Viim-
sis ja on oma tegevusega kaas-
kodanikele eeskujuks. Ta toe-
tab väärtushinnangute säilimist
ühiskonnas, suudab ennast nai-
sena harmooniliselt teostada. Ta 
realiseerib ennast oma ametis, 
pereliikmena ja panustab ka 
ühiskonda laiemalt.

Viimsi aasta naine elab 
Viimsi vallas.

Viimsi aasta naine on ema 
või juba vanaema.

Ta realiseerib end ametis, 
tema töö pakub rõõmu nii talle 
endale kui ka teistele.

Ta osaleb kogukonna ühis-
elus – kas naabrina, kodutäna-
vas või veel laiemal pinnal.

Tema tegevus on  kaaskoda-
nikele innustav.

Ta on nõus olema Viimsi 
aasta naise nominent.

Nominendi esitajaks võib ol-
la üksikisik või kodanike grupp. 

Viimsi aasta naine 2016

Viimsi eakaid ootavad lähi-
ajal huvitavad üritused.

Mälumäng
Seoses Eesti Vabariigi 99. aasta-
päevaga korraldab Viimsi Pen-
sionäride Ühendus ja MTÜ 
Viimsi Päevakeskused selle pi-
ka perioodi tähtsamate ajaloo-
liste sündmuste meenutamiseks 
mälumängu. Oleme valmis 3-liik-
melisi võistkondi vastu võtma 
umbes 10. Võistkonnad võik-

Üritused seenioridele
sid olla meie huviringides osa-
lejad – bowlingumängijad, jalg-
si- ja kepikõndijad, tantsijad, 
käsitööringis, meesteklubis, ing-
lise keeles, bridžis jm käijad. 
Nõusoleku osaleda on juba and-
nud ka Pirita ja Kristiine linna-
osa seeniorid.

Mälumängu viime läbi Haab-
neeme päevakeskuses 18.02. 
kell 12. Ootamas on auhinnad 
ja kohvilaud. Tule omadele kaa-
sa elama! Võistkondade regist-

reerimine telefonil 601 2354 (õh-
tuti 10.–15.02) – Volli Kallion.

Matk
Alustame selle aasta jalgsi- ja 
kepikõndijate matkadega sarjas 
“Tutvume koduvallaga” 19.02. 
Buss V1 väljub haigla eest kell 
11.39  ja väljume lõpp-peatu-
ses. Koguneme Rohuneeme ka-
beli juures, sealt suundume met-
sa. Tutvume vanade soomusma-
sinate garaažide ja mereäärse-

te kaitseliinidega. Vaatame üle 
raketitunneli, uueks avastuseks 
on põlismetsa peitunud mili-
taarvarjend. Matka pikkus u 
4,5 km. Lõpuks grillime talvi-
ses metsas vorstikesi ja joome 
kuuma pohlavarre teed. Matka 
korraldab Viimsi Pensionäride 
Ühendus. Matkajuhid Rein Kriis 
ja Volli Kallion, info telefonil 
601 2354.

Viimsi Pensionäride 
Ühendus

Esitamise kaaskirjas kirjelda-
takse nominendi tegevust ja põh-
jendatakse, miks ta on Viimsi 
aasta naise aunimetuse väärili-
ne. Nominent esitatakse kas e-
postile või paberkandjal. Kind-
lasti lisatakse ka esitaja ja no-
minendi kontaktid.

Viimsi aasta naise valib 
Viimsi Ettevõtlike Daamide As-
sotsiatsiooni üldkoosolek kin-

nisel hääletusel lihthäälteena-
musega peale ühist esituskirja-
de ettelugemist.

Nominente saab esitada 22. 
märtsini: info@harmoonikum.
ee või Pargi tee 8, Viimsi. Aas-
ta naine 2017 kuulutatakse väl-
ja 30. märtsil.

Ene Lill
VEDA president

Möödunud aastal anti aasta naise 2015 tiitel Agne Kurrikoff-Hermanile. Foto VEDA
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Viimsi Rotary klubi kutsub:
 Esmakordselt Viimsis – Eesti elava väärtkunsti oksjon! 

 Eesti kultuuritegijate Mälupanga toetuseks

Oksjon toimub Viimsi Rotary aastapäeva peo 
osana. Sul on võimalus osaleda oksjonil ja peol! 
Viimsi Rotary klubi annetab oksjoni tulud Mälu-
panga tegevuse toetuseks. 

Pileti hind 50-eurot. Tasuda ülekandega MTÜ 
Viimsi Rotary Klubi arveldusarvele EE20170001
7003766321. Ülekandele märkida 04.03.17. ja 
osaleja ees- ja perekonnanimi. Sisse pääseb ta-
sujate nimekirja alusel.

R.S.V.P hiljemalt 22.02.2017 e-posti aadres-
sile mihkel.mandre@gmail.com

Riietus – black tie
Pileti eest: buffet, vein, muusika, tants, buk-

lett-kataloog, võimalus osaleda oksjonil. Avatud 
tasuline baar. Ostes pileti toetad ka Sina Mälu-
panga tegevust!

Üritusel saab kohtuda osade kunstnikega, 
tutvuda Viimsi Rotary klubi liikmete ja tegevuse-
ga, Mälupanga tegevusega. Teoste kataloog ku-
reeritud kunstnike endi poolt, see tagab kõrge 
kvaliteedi! Oksjoni kataloog alghindadega näh-
tav kodulehel: www.viimsirotary.org ja osade 
teoste kirjalik enampakkumine kodulehel ala-
tes 08.02.2017 – 03.03.2017 seega mine kohe 
tutvuma! Kogu info ka facebookis: https://www.
facebook.com/ViimsiRC

Lisaks võimalus osta ehtekunsti autoriteoseid 
väga hea hinnaga kohapeal!

Üle 25 tunnustatud Eesti kunstniku kelle teo-
sed lähevad oksjonile: Jüri Arrak, Sirje Eelma, 
Jaan Elken, Inga Heamägi, Jarõna Ilo, Loit Jõe-
kalda, Virge Jõekalda, Pille Kivihall, Epp-Maria 
Kokamägi, Tarrvi Laamann, Tõnis Laanemaa, 
Silvi Liiva, Naima Neidre, Mall Nukke, Leo Roh-
lin, Mari Roosvalt, Uno Roosvalt, Reti Saks, Kärt 
Summatavet, Evi Tihemets, Vive Tolli, Maria-Kris-
tiina Ulas, Maarja Undusk, Kelli Valk, Benjamin 
Vasserman, Aili Vint, Mare Vint, Marje Üksine.

Õhtu muusikaline osa: Raivo Tafenau bänd 
ja Laura Põldvere. Avakõne õhtul Mälupangalt: 
Mart Meri. 

Mälupanga juhtkiri on Eesti 200 – nende te-
gevus on suunatud sellele, et peame elama sel-
ge vaatega tulevikku, uskudes, et Eesti tähistab 
südamerahuga ka Eesti 200 tähtpäeva! Siis on 
Mälupanga kogutud kultuurikihid see eluline 
materjal, mis aitab juba uutel eestlastel 100 aas-
ta pärast paremini mõtestada eestluse olemust, 
meie kultuurilisi mustreid kõikides nüanssides 
ja veelgi julgemalt vaadata siis taaskord tulevik-
ku, sest Eestit ei loodud ja Eestit me ka ei hoia 
ainult 200 aastaks.

Maal, graafika, ehtekunst! Teoste alghinnad tunduvalt odavamad galerii hindadest! 
Toimumise koht: Viimsi mõis – Eesti Sõjamuuseum, Mõisa tee 1, 

laupäeval 4. märtsil algusega kell 18. 
Eesti Sõjamuuseumis oksjoni teoste näitus samal päeval kell 11–16.

27. jaanuaril toimus Viimsi huvikeskuses Eesti 
Rahvamajade Ühingu (ERMÜ) tunnustamisüri-
tus, kus anti üle auhinnad 2016. aasta tubli-
matele.

Viiele kategooriale esitati 25 nominenti üle 
Eesti. Laureaadid valis välja ERMÜ esinduskogu, 
kuhu kuuluvad kõikide maakondade esindajad.

I kategooria – Aasta koostööpartner laureaadid: 
Enn Käiss – kultuurisõber ja hea partner kultuuri-
korraldajatele, Ida-Virumaa; Toivo Tuberik – Eesti 
Kontsert, projekti “Muusika Eestimaale“ eestve-
daja; Mikk Rand – Kinobuss MTÜ eestvedaja.

Kärt Summataveti ja Mart 
Meri eestvõttel alustasid 
kultuuriinimesed Eesti 
kultuuritegijate mälu-
panga loomist, sest nägid, 
et paljude erakordsete 
oskuste ja kogemustega 
inimeste teadmisi ja 
kogemusi ei ole piisavalt 
talletatud. Viimsi Teataja 
avaldab algatajate vest-
luse, kus küsijaks on Kärt 
Summatavet ja vastajaks 
Mart Meri. 

Kui me laseme suulisel mälul 
kaduda ja ei talleta seda järel-
tulevatele põlvedele, kas ole-
me siis ise süüdi, kui ei mõis-
ta, kuidas oleme selliseks rah-
vaks ja kultuuriks kujune-
nud? 

Tõepoolest – me ei käsita 
mälupanka asjana iseeneses, kui-
gi ka ainuüksi kultuurilooliselt 
oleks tema väärtus hindamatu. 
Meile tundub, et praegusel muu-
tuste ajal vajab Eesti ühiskond 
argumenteeritud arutelusid eesti 
kultuuri, eesti keele ja seega 
ka Eesti ühiskonna mõistlikest 
arengusuundadest harjumuspä-
rasest pikemal ajajoonel. Või-
matu on saavutada ühiskond-
likke kokkuleppeid, kui mälu 
on lünklik, valikuline või puu-
dub sootuks. 

Mis juhtub põhiseaduse 
preambuli tähendusega, kui 
me enam hästi ei tea või ei 
mäleta, mis on see, mille säi-
limise riik peab tagama läbi 
aegade? 

Säilimine siin pole konser-
veerimine, kapseldamine, vaid 
on sild olnust tulevasse. Mälu-
pank on üheks oluliseks ettevõt-
miseks selles tegevuste kimbus, 
millele oleme andnud süm-
boolse nime EESTI 200. Taha-
me, et see 200 kutsub mõtlema 
kaugemale kui igapäevaselt ole-
me harjunud – kas palgapäe-
vast palgapäevani või valimistest 
valimisteni. Mõistlik on alus-
tada kultuurivaldkonnast, et hoi-
da rahvast, ühiskonda ja riiki 
põhiseaduse vaimus elusana.         

Milline on mälupanga ole-
mus?

Mälupanga vajadusest kõ-
neldakse sageli. Teravalt mee-
nub selle puudumine siis, kui 
mõni hea inimene, meie kul-
tuuri ja eluolu väärtustanud isik 
on meie seast lahkunud ja leia-
me end kahetsemas, et miks 
me küll õigel ajal talle ja tema 
teadmistele-oskustele süvitsi tä-

helepanu ei pööranud. 
Teiseks on suulise mälu ko-

gumine tänapäeval väga laia-
ulatuslik ja hinnatud kogu maa-
ilmas. Mälupanga sisu muu-
tub eriti köitvaks siis, kui selle 
maht on piisavalt suur, et mär-
gata näiteks põlvkondlikku dis-
kussiooni oma elukutse üle, 
leida olemuslikult sarnast ühis-
osa, väärtusi, eetilisi kokkulep-
peid, mis on ajas püsima jää-
nud ja mis võiksid kesta ka 
edasi. 

Kolmandaks on üldine kul-
tuurikorraldus juba mõnda ae-
ga liikumas suunas, kus mälu-
keskne paradigma taandub ja 
asendub võrgustikupõhise kul-
tuuriväljaga. Institutsioonide roll 
väheneb, projektipõhisus tükel-
dab aega ja tegevusi – mõni-
kord saab rääkida koguni kul-
tuurikatkestustest. Ühismälu 
muutub lünklikuks. Teiselt poolt 
väheneb kirjaliku teksti luge-
mise, vastuvõtmise, aga ka sel-
le loomise võime. Kirjalikku 
teksti oleme harjunud pidama 
mälu tagatiseks, teadmiste al-
likaks, aga talutava pikkusega 
tekstiks kipub kujunema säuts 
– 140 tähte ja kogu lugu. Mälu 
aitab muutustega toime tulla. 
Mälu abil saab muutusi isegi 
juhtida, et mitte lausa nende la-

viini alla jääda ja hapnikupuu-
dusesse sattuda. Tuhmunud mä-
lu hägustab arusaama, kes me 
oleme ja miks me oleme just 
niisugused, nagu oleme. Ja häs-
ti tähtis – mida me võiksime 
osata tahta homsest. 

Meie algatus ei ole ju mi-
dagi enneolematut – juba üle 
saja aasta tagasi lõi Jakob 
Hurda suulise pärandi kogu-
misaktsioon kogu maailmas 
ainulaadse pretsedendi vaba-
tahtlike kirjasaatjate võrgus-
tiku abil. Me ei teakski, et 
selline rikkalik loovus, elu-
terved tarkused ja kujutlus-
võime meie esivanematel oli! 
Oleksime need teadmised kao-
tanud ja oma kultuurisideme 
unustanud. 

Suulise mälu kogumine po-
le tõesti midagi uut. Kogumata 
jätmine tähendab ohtu kaotada 
midagi väärtuslikku. Meie ees-
märk on mälupanga tegevus 
käima vedada. Lõpptähtaega 
meie ei sea. See on nagu lõp-
pematu teatejooks, kollektiiv-
ne tegevus, kus eelduseks on 
see, et teatepulga ülevõtja mä-
letab, mis asi see teatepulk on 
ja mida ta sellega tegema peaks. 
Kui enam ei mäleta, siis jooks 
katkeb.

Kui õnnestub mälupank 

enam-vähem süsteemselt käi-
ma saada – ja miks ei peaks 
õnnestuma, kui juba praegu on 
tunda väga paljude inimeste 
tahet –, siis on tegemist avatud 
süsteemiga. Ja sõltub eestve-
dajatest, kes tahaksid hakata 
mälupanka koondama oma vald-
konnakaaslaste kogemusi Ees-
ti riigi ja ühiskonna edendami-
sest, olgu nendeks siis teadla-
sed, sportlased, arstid, õpeta-
jad või insenerid.       

Mälupank on praegu käi-
vitamise faasis. Vabatahtlikud 
intervjueerijad, annetajad ja 
toetajad, kes sõna otseses mõt-
tes oma elu ja hinge, oma pa-
nuse tulevaste põlvede kasu-
tusse annavad, on meie mä-
lupanga üdi ja juur, kese ja 
vägi. Nüüd on Viimsi Rotary 
klubi mälupangale oma õla 
alla pannud.

Jah, rahastust hakkasime ot-
sima möödunud aastal. Seni on 
meie püüdlused leidnud küll 
moraalset tuge ja praegune pea-
aegu et nulleelarve on pigem 
karm reaalsus kui aateline va-
lik. Siiski, aade ja tahe, vastu-
tustunne ja vabatahtlikkus on 
suurväärtus. Viimsi rotaritele tu-
leb au anda – neil on väärtused 
paigas. 

Lausa lummav on see, kui-
võrd toetavad ja mõistavad on 
tõsised erialainimesed – ei pea 
kahte korda selgitama, miks 
mälupanga loomine on vajalik 
siin ja praegu. Et kui mälu jääb 
tuhmiks, on tulevik tume. Ole-
me juba kogenud, et on aru-
saamasid ja oskusi, mis kiirete 
arenguprotsesside käigus on 
kadunud või kadumas, justkui 
meelest läinud. 

Ent vabatahtlikkusel on pii-

rid. Algatus on vaba tahe, esi-
mesed sammud. Aga kodaniku-
algatusele toeks tuleb mälu-
pangaga liita uurimiskompe-
tents, sest lisaks kogumisele tu-
leb allikmaterjali süstematisee-
rida, litereerida ja lõpuks ka kät-
tesaadavaks teha. Vaikivat riiuli-
täidet me ei taha, aga tühi riiul 
oleks hoopis rumal.   

Mälupanka kogutu, konk-
reetne intervjuu või fail kan-
nab olevikulist ajatemplit. Me 
ei või teada, mis väärtusi või 
teadmisi leitakse või mis järel-
dusi tehakse intervjuust või nen-
de kogumist näiteks Eesti Va-
bariigi 200. sünnipäeva aegu. 
Mälupangaga me loome või-
maluse järeldusi teha. 

Kärt Summatavet
Mart Meri

Kärt Summatavet ja Mart Meri on algatanud mälupanga loomise, et 
ühismälu ei muutuks lünklikuks. Sest mälu aitab muutustega toime 
tulla. Foto Märt Summatavet

Kui mälu tuhmub, on tulevik tume

II kategooria – Noor tegija 2016 laureaat: Rait 
Pilipenko – Väätsa rahvamaja juhataja, Järvamaa.  
Nominendid: Triinu Täpsi – Tabivere rahvamaja ju-
hataja, Jõgevamaa; Kaisa Pukk – Toila valla spordi- 
ja kultuurikeskuse kultuurijuht, Ida-Virumaa; He-
lena Mägi – Kadrina rahvamaja juhataja, Lääne-
Virumaa.

III kategooria – Aasta tegija 2016 laureaat: Vil-
jar Soomre – Treimani rahvamaja juhataja, Pärnu-
maa. Nominendid: Anu Pungas – Toila valla õpe-
taja, dirigent, tantsujuht, Ida-Virumaa; Ülle Müller 
Paide kultuurikeskuse direktor, Järvamaa; Riina 

Kööts – Rõuge rahvamaja kultuurijuht, Võrumaa.
IV kategooria – Aasta tegu 2016 laureaadid: 

Age Rebel – helisalvestusstuudio SUSI Stuudio ra-
jamine, Rapla; Marianne Rande – Kiisa vaba aja 
keskuse valmimine ja tööle rakendamine, Harju-
maa.

 V kategooria – elutööpreemia Kaheksakand 
2016 laureaat: Krista Lember – rahvakultuuri-
spetsialist Saaremaal. Nominendid: Vello Pütsep 
– Kuremaa kultuuri- ja spordielu eestvedaja, Jõ-
gevamaa; Piia Mänd – Paistu rahvamaja juhataja, 
Viljandimaa; Ene Kaas – Karula valla kultuuritöö-

taja, Valgamaa; Virve Osila – poetess Ida- Viru-
maalt; Helgi Randla – Eidapere kultuurikeskuse 
juhataja, Raplamaa; Ita-Riina Pedanik – Viimsi 
huvikeskuse tegevjuht, Harjumaa; Keiu Kess – 
Põltsamaa kultuurikeskuse rahvakultuuri spetsia-
list, Jõgevamaa; Reet Suurkask – kultuuritöötaja 
Harjumaalt; Meelis Külaots – Konguta rahvama-
ja juhataja, Tartumaa; Kai Kannistu – Karksi valla 
kultuurikeskuse juhataja, Viljandimaa; Eda Piil-
mann – muusikaõpetaja, ringijuht Kõo vallas, Vil-
jandimaa.

ERMÜ

Eesti Rahvamajade Ühing jagas auhindu
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10.–28. veebruar

Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

12. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Täiskogu koosolek
EELK Randvere kirikus

16. veebruar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi krikus

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

26. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Ants Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

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

NäITUS
13. veebruar – 10. märts
Anu Kasmeli maalinäitus
Viimsi huvikeskuses

21. veebruar kell 16
Erik Schmidti maalide näituse 
avamine
Näitused “Hõbevalgeim“ ja 
“Piirideta meri“ 
T–R k 10–17; L,P k 12–17
Rannarahva muuseumis

Veebruar
Stendinäitus “Eesti Vapp”
Viimsi raamatukogus 

Raamatuväljapanek 
“Eesti ajalugu“
Prangli raamatukogus

Kuni 3. märts
Elise Dobrjanski maalide näitus 
“Vaadates merd”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
  
Kuni 28. märts  
Urmas Tartese loodusfotode 
näitus “Midagi on veel“ 
Rannarahva muuseumis

Kuni 31. märts
Hinge Jürgensoni maalide näitus
Viimsi päevakeskuse saalis

Märts
Stendinäitus “Õnnelikud 
taanlased”
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

KONTSERT, TEATRIETENDUS
17. veebruar kell 19
Rakvere Teater: “Oscar ja 
Roosamamma: kirjad Jumalale“
Piletid on välja müüdud!
Viimsi huvikeskuses

18. veebruar kell 16
Kontsert: kandleansambel 
Kukulind
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

KURSUSED, ÕPI- JA JUTUTOAD
18. veebruar ja 4. märts 
kell 12–17
Mööbli restaureerimise 
kursused
Lisainfo: www.tsunftijänes.ee
Registreerimine: mati@
tsunftijanes.ee
Antiigi & Vanavara Galeriis

12. veebruar kell 15
Johan Laidoneri sünniaasta-
päeva tähistamine mälestus-
loenguga
Ago Pajuri loeng “Konstantin 
Pätsi osa Eesti riigi sünniloos”
Korraldaja Johan Laidoneri Selts
Osavõtt tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis

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

21. veebruar kell 18
Kohtumine ajakirjanik, esseist 
ja kirjanik Andrei Hvostoviga
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

21. veebruar kell 18.30
Paberikunsti õpituba: Fotokarp
Osalustasu: 19 €, sisaldab 
materjale
Vajalik eelregistreerimine: 
garlyn@hot.ee
Viimsi huvikeskuses

SPORT
16. veebruar kell 19
Käsipalli Eesti meistriliiga 
mängud
HC Viimsi/Tööriistamarket – 
Viljandi HC
Viimsi Kooli spordisaalis

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
10. veebruar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Emili
DJ: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

11. veebruar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Videodisko: Aivar Havi
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Kell 21
Ansambel Kapriiz
Jussi Õlletoas

17. veebruar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Traffic
DJ: Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

18. veebruar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Toomas Lääts
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Kell 21
Sõbrapäeva pidu koos Wismari 
poistega
Pilet 3 €
Jussi Õlletoas

24. veebruar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
Laval: Inerts
DJ: Imre Mihhailov
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

25. veebruar kell 21
Black Rose Pubi õhtuprogramm
DJ: Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
Kell 21
Vabariigi aastapäev koos 
legendaarse Üllar “Jörpa“ 
Jörbergiga
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
Vastlapäevaprogramm 
27.02-10.03.2017
Sihtrühm: lasteaed, I-II kooli-
aste 
Aastaringsed programmid:
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooli-
aste
“Meremehe 7 ametit“
Sihtrühm: lasteaed, I kooli-
aste
Muinasaegsete kaupmeeste 
jälgedes näitusel “Hõbevalgeim. 
Rävala hiilgeaeg”
Sihtrühm: I–III kooliaste
“Seiklus Soome lahel”
Sihtrühm: lasteaed, I–III kooli-
aste
Eelregistreerimine: 
hariduskeskus@
rannarahvamuuseum.ee
Programmid toimuvad 
gruppidele ettetellimisel
Rannarahva muuseumis ja 
Viimsi vabaõhumuuseumis
Koostööprogramm Viimsi kinoga
“Kooliga kinno ja muuseumisse” 
Eelregistreerimine: info@
viimsikino.ee

10. veebruar kell 16
Challengeite päev
Viimsi noortekeskuses

11. veebruar kell 17
Interaktiivne tsirkuseetendus 
lastele
Mir On Show: “Tsirkuse maagia“
Pilet: 5 €
Piletid müügil Piletimaailmas 
ja enne etendust kohapeal
Viimsi huvikeskuses

12. veebruar kell 11–13
Laste ja noorte kultuuriaasta 
2017
Kolmikürituse suusaralli
Karulaugu ja Päikeseratta 
lasteaedade õuealal

13. veebruar kell 16
Loo ja kokka: valmistame 
banaanimaiustust
Osalemine 1 €
Viimsi noortekeskuses

14. veebruar kell 16
Tähistame sõbrapäeva
Viimsi noortekeskuses

15. veebruar kell 16
Kalamaja lastemuuseumi 
külastus + peakatete töötuba
Külastus maksab 2 eurot
Registreerimine Viimsi 
noortekeskuses

16. veebruar kell 11
Lasteteatri Mäng etendus 
“Kirjad ahvile” 
Lasteaiaelistele lastele 
Vajalik eelregistreerimine: 
elise@viimsivald.ee
Sissepääs tasuta!
Viimsi raamatukogus

17. veebruar kell 10–13
Laste ja noorte kultuuriaasta 
2017
Sõjalis-sportlik vabariigi 
99. aastapäev
koostöös Kaitseliidu Harju 
malevaga
Randvere Koolis ja kooli õuel

17. veebruar kell 16
Mälumäng
Viimsi noortekeskuses

18. veebruar kell 12
Seenioride mälumäng – 
Eesti Vabariik 99
Korraldajad: MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus ja 
MTÜ Viimsi Päevakeskus
Viimsi päevakeskuses

19. veebruar kell 12
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele 
– tutvume koduvallaga
Kell 11.39 Buss V1 väljub haigla 
eest
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus, tel 601 2354 (Volli 
Kallion)
Kogunemine Rohuneeme 
kabeli ees

21. veebruar kell 15
Eesti vabariigi 99. aastapäev,
kontsert, juubelid
Mõtisklused palverännakust 
Santiago de Compostelasse 
koos Krista Lensiniga
Randvere päevakeskuses

22. veebruar kell 13.30
Tähistame vabariigi 
99. sünnipäeva
Sünnipäevapeol esinevad:
Boris Lehtlaan ja Are Jaama
Sünnipäevakringel ja kohv 
Viimsi päevakeskuses

27. veebruar kell 12
Vastlapäev
Randvere päevakeskuses

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

VARIA
12. veebruar kell 10–14
Viimsi taaskasutusturg
Viimsi Koolis

19. veebruar kell 13–14
Taaslavastuslahing “Lõuna 
wäerind 1919“
Korraldaja: Eesti Sõjamuuseum; 
Margus Sinimets
Viimsi mõisa pargis

20.–23. veebruar kell 11–17
Koolivaheaeg 
Randvere noortekeskuses 

20. veebruar kell 13 
Noorteka BINGO 
Randvere noortekeskuses 

21. veebruar kell 13 
Victoria Villig “Youtuberi 
koolitus” 
Randvere noortekeskuses 

21.–23. veebruar kell 11–14
Talvevaheaja loovuslaager 
lastele
Osalustasu: 1 päev 15 €, 
3 päeva 40 €
Vajalik eelregistreerimine: 
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

20. veebruar kell 14 
Loo ja kokka: vabariigi 
aastapäeva temaatiline 
meisterdamine 
Viimsi noortekeskuses

21.veebruar kell 14  
Fotojaht ja Musical.ly 
Viimsi noortekeskuses

22. veebruar kell 13 
Visionboardi töötuba + 
mängud/võistlused
Randvere noortekeskuses

22. veebruar kell 18 – 
23. veebruar kell 10 
Noorteöö (eelregistreerimi-
sega) 
Viimsi noortekeskuses

23. veebruar kell 13 
Kahoot viktoriin + 
filmi vaatamine
Randvere noortekeskuses

EAKATELE
13. veebruar kell 12
Sõbrapäev
Randvere päevakeskuses
17. veebruar kell 12.20
Eesti film “Sangarid“
Viimsi kinos
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Veebruaris toimub tervi-
seradade kuu “Vabariigi 
terviseks!“, mille raames 
kutsutakse kõiki tervise-
radadele liikuma. Eestis 
on üle saja kodulähedase 
terviseraja, kus ei ole liik-
memaksu ega hapniku-
puudust ning mis ootavad 
liikumishuvilisi kogu aeg.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad 
juhi Alo Lõokese sõnul on ter-
viseradade kuu eesmärk kutsu-
da inimesi loodusesse värske 
õhu kätte liikuma sõltumata va-
nusest, liikumisviisist ja tem-
post. “Oma tervise ja hea ene-
setunde jaoks saab iga inimene 
ise väga palju ära teha. Selleks
sobivadki kodulähedased ter-
viserajad ideaalselt. Vabariigi 
aastapäeval, 24. veebruaril kut-
sume aga kõiki koos tervisera-
dadele liikuma, et teha ühiselt 
maakerale mitu ringi peale,” 
ütles Alo Lõoke.

Eesti Olümpiakomitee pre-
sident Urmas Sõõrumaa ütles, 
et terviseradade kuu on suure-
pärane soojendus järgmisel aas-
tal toimuvaks vabariigi sajan-
daks sünnipäevaks. “Siis kut-
sume kõiki kinkima kodumaa 
sünnipäeva-aastal juba sada päe-
va liikumist. Liikudes oleme ter-
vemad ja õnnelikumad ning ela-
me kauem. Mis võiks olla veel 
parem kingitus iseendale ja 
Eestile,” lausus Sõõrumaa.

Kultuuriminister Indrek Saa-
re sõnul on liikumisharrastaja-
te hulk suur, kuid Põhjamaade 
tasemini jõudmiseks peame veel 
pingutama. “Eestis on üle 100 
omanäolise ja hoolega arenda-
tud terviseraja. Need kõik aita-
vad saavutada eesmärki, et üha 
rohkem eestimaalasi liiguks ja 
elaks tervislikumalt. Eesti Vaba-

riigi 100. juubeliaastal vabas-
tatakse kultuuriministeeriumi 
ettepanekul tööandjad erisoo-
dustusmaksust, mis tehakse töö-
tajate sportimiskulutustele ku-
ni 100 euro ulatuses igas kvar-
talis. See on kauaoodatud mär-
giline areng,” lisas Saar.

Hetkel on Eestis üle saja 
terviseraja, kus saab suusata-
da, joosta, käia, rattaga sõita 
ja jõutreeningut teha, mõnedes 
kohtades ka diskgolfi mängi-
da või uisutada. Meelepärase 
sportliku tegevuse leiab iga-
üks. Terviseradade kasutamine 
on tasuta ning ka aega pole 
vaja broneerida – tuleb lihtsalt 

kohale tulla. Liikuda saab vas-
tavalt soovile üksi, sõprade, pe-
reliikmete või isegi viisaka koe-
raga.

Terviseradade kuu vältel kin-
givad paljud treenerid ja sport-
lased tervislikuma vabariigi ni-
mel kõigile huvilistele tree-
ningu oma lemmikrajal. Teis-
te seas on huvilistele lubanud 
tasuta treeningu läbi viia Tõnu 
Tõniste ja Toomas Tõniste, Jaan 
Kirsipuu, Sandra Raju, Rene 
Meimer, Taivo Kitsing, Tanel 
Ader, Kristiina Stõkova ja pal-
jud teised. Info treeningute toi-
mumise aja ja koha kohta leiab 
jooksvalt Terviseradade kodu-

lehel ja Facebookis.
”Vabariigi terviseks!” kul-

mineerub 24. veebruaril, kui 
kõik on oodatud üle Eesti ter-
viseradadele liikuma, et teha 
ühiselt mitu ringi ümber maa-
kera. Liikumiskilomeetrite ar-
vestus toimub reaalajas inter-
netis, kirja saab ennast panna 
Terviseradade kodulehel ja lii-
tuda väljakutsega Endomondos.

Veebruarikuu jooksul tehak-
se terviseradel videointervjuusid 
radade külastajatega ning raja- 
rajameistritega. Internetis saab 
vaadata ka näitleja Argo Aadli 
videoklippe enimlevinud põh-
justega, mis takistavad palju-
del trenni tegemist, kuid mil-
lele mõtlemine muudab need 
takistused naeruväärseks.

Terviseradadel nii sees kui 
ka väljas jagatakse “Rajavallu-
taja klubikaarte”, mida võib ni-
metada ka aastaseks tasuta tree-
ningpaketiks terviseradadel. Siis 
ei pea muretsema, et rahakotis 
või taskus pole ühegi spordi-
klubi liikmekaarti.

Kõik terviseradade kuust 
osavõtjad on lahkesti palutud li-
sama oma sotsiaalmeediapos-
titustele hashtagid #tervisera-
jad ja #terveeestieest.

Info terviseradade ja tervi-
seradade kuu üritustega on üle-
val kodulehel terviserajad.ee 
ja Facebookis/terviserajad. Info 
uueneb, nii et lehti tasub külas-
tada ikka ja jälle.

Terviseradade kuu “Vaba-
riigi terviseks!” toimub Siht-
asutuse Eesti Terviserajad, Eesti 
Olümpiakomitee ja Ühenduse 
Sport Kõigile koostöös.

Alo Lõoke
SA Eesti Terviserajad juhataja

Aivo Normak
Eesti Olümpiakomitee 
meediaprojektide juht

Algas terviseradade kuu 
“Vabariigi terviseks!”

Kui valesti, siis uuesti
Eelmises Viimsi Teatajas avaldasime kogemata valed aas-
takäigud naistest, keda tänavu vähi sõeluuringule kutsu-
takse. Vabandame, ja avaldame õiged!

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi va-
nuses 30–55 ja rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–62.

Rinnavähi sõeluuring: 2017. aastal kutsutakse rinnavähi sõel-
uuringule 50–62-aastased ravikindlustatud naised, sünniaas-
tatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 ja 1967. Uuringu-
tele kutsutakse naisi iga kahe aasta järel. 

Emakakaelavähi sõeluuring: 2017. aastal kutsutakse emaka-
kaelavähi sõeluuringule 30–55-aastased ravikindlustatud nai-
sed, sünniaastatega 1962, 1967, 1972, 1977, 1982 ja 1987. 
Uuringutele kutsutakse naisi iga 5 aasta järel.

Viimsi Teataja

Külma ilmaga töötavad 
lumekahurid Viimsis ja Pirital 
Peagi saab tulla Viimsi Lubja suusamäele, sest kahurid on 
külma ilmaga saanud valmis juba piisava koguse lund. 
Mägi avatakse esimesel võimalusel. 

Viimsi vald rajas Lubja mäe juurde parkla ja tiigi, millest 
kahurid lume tegemiseks vett saavad. Mäeparki arendav Äär-
musliku Spordi AS, kes haldab ka Väike-Munamäe ja Kuutse-
mäe suusakeskuseid, sai endale 15 aastaks mäe kasutamise 
õiguse. Selle eest peab ettevõte rajama nii murdmaa- ja mäe-
suusarajad kui ka asjakohase taristu: valgustuse, suusaliftid ja 
muu. Paigaldamist ootavad lumepargi liurennid.

Viimsi mäepark kannab nime Vimka ja juba on üleval ka ko-
duleht vimkapark.ee, mis teatab: avame esimesel võimalusel. 

Talispordirõõme saab nautida ka Pirital, kus töös on nii liu-
väli kui ka suusarajad. Lükati silla juures toodavad kahurid 
lund juurde. Pirita lehe andmetel ähvardab aga sealseid ar-
mastatud terviseradasid poolitamise oht, sest rajaalune maa 
on osaliselt endise Scheeli mõisa oma ja maa-alade tagasta-
mise protsess kestab juba aastaid. Linn on palunud maavane-
malt anda terviseradade alune maa munitsipaalomandisse ja 
soovib, et see jääks tervisesportlaste käsutusse ka edaspidi. 
Loodame, et avalik ehk paljude inimeste huvi kaalub üles era-
huvi ja toredad vaba aja veetmise võimalused Viimsi lähedal 
Pirital jäävad alles. 

Viimsi Teataja

Viimsi mäepark Vimka. Foto vimkapark.ee

Lauatennis on lahe
SK Marcus kutsub lauatennise treeningutele kõiki lapsi 
vanuses 6–12. 

SK Marcus võtab lapsi laua-
tennise treeningutele aasta väl-
tel (E, K, N kell 16.00–17.30). 
Treeningud toimuvad Viimsis, 
Lavendel Spa ruumides Sõpru-
se tee 9.

Treeningud on mõeldud nii 
poistele kui ka tüdrukutele.

Lauatennis on spordiala, mis 
on kaasahaarav ning aren-

dab kogu keha. 
Kohtumiseni treeningutel!

Lisainfo: treener Raimond Einer, tel 5624 0587, e-post Rai-
mond.einer23@gmail.com. 

SK Marcus

Lauatennis (tuntud ka 
pingpongi ehk pinksina) 
on sportmäng, mida 
mängitakse reketi ja väi-
kese palliga (läbimõõt 
40 mm) täisnurksel laual 
(274 x 152,5 cm, kõrgus 
76 cm). 15,25 cm kõrgu-
ne võrk jaotab laua põiki 
pooleks.

Pinks on kaasahaarav ja arendav. Foto Fotolia
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Otsime 

puhastus-
teenindajaid 

Miiduranna Konsumi
töö kirjeldus:

Puhastusteenindaja tööülesandeks on 
puhastus tagamine objektil.
nõudmised kandidaadile:

Hoolikus ja täpsus.
Ausus.

Kohuse- ja vastutustunne.
ettevõte pakub:

Puhastusteenindaja esmast väljaõpet ja 
juhendamist.

Kaasaaegseid töövahendeid ja 
-tingimusi.

Täis- ja osakoormusega tööd Tallinnas, 
Tartus ja Rakveres.

Lisainfo telefonil 5553 0044.

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

EHITUSLUBADE SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

Teenistusülesanded:
Ehituslubade taotluste, ehitusteatiste menetlemine ehitusseadustikus ettenähtud täht-
aegade jooksul. Nõustamine taotluste ja teatiste esitamisel. Ehitisregistri andmete 
kontrollimine ja korrastamine. Ehitisregistrisse andmete esitamine ning ehituslubade 
ja -teatiste vormistamine. 

Nõuded kandidaadile:
• riiklikult tunnustatud ehitus- või arhitektuurialane kõrg- või rakenduslik kõrghari-
dus;
• riigi ja kohaliku omavalitsuse süsteemi tundmine, orienteerumine töövaldkonna 
normdokumentides, oskus rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte;
• ametikohal vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasu-
tamise oskus, teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus;
• väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime, kohusetundlikkus ja täpsus;
• võime töötada iseseisvalt, analüüsivõime ja hea pingetaluvus;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus.

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus avalikus teenistuses; 
• eelnev projekteerimisalane töökogemus ja ehitisregistri kasutamise kogemus; 
• CAD programmide kasutamise kogemus; 
• vene keele valdamine.

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• häid töötingimusi ja tehnilisi vahendeid;
• enesetäiendamise võimalusi. 

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

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 27. veebruariks 2017 aadressil Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Ehituslubade spetsialist” või digitaal-
selt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: ehitusameti juhataja Jüri Kurba, tel 602 8878, Jüri.Kurba@viimsivv.ee, 
konkursiteemaline lisateave Nele Kilk, tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.

MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd

ÕPETAJA ASSISTENDILE
koormusel 1,0.

Rohkem infot: Mirje Trei

E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee

Tel: 5622 0121

MTÜ Viimsi Huvikeskus võtab tööle 

NOORSOOTÖÖTAJA

MTÜ Viimsi Huvikeskus võtab tööle noorsootöötaja oma struktuurüksusesse 
Randvere noortekeskuses. 

Randvere noortekeskus on avatud noorsootöö põhimõtet järgiv noortekeskus, mille 
eesmärk on arendada ja toetada noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamist, 

samuti toetada ja innustada noorte omaalgatust.  

Töö sisu: 
• noortele isiklikuks, sotsiaalseks ja loovaks arenguks soodsa aregnukeskkonna loo-
mine, noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamine;
• noori arendavate tegevuste (sh noorteürituste) planeerimine, korraldamne, läbivii-
mine;
• noortega kontakti ja usaldusliku suhte loomine;
• projektide kirjutamine ja juhtimine.

Sobival kandidaadil on:
• kõrgharidus noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või 
kultuuri erialal või selle omandamine;
• tugev soov noortega töötada ning noori motiveerida;
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
• eelnev praktika/töökogemus noortevaldkonnas;
• orienteeritus meeskonnatööle;
• eesti keele oskus kõrg- ning inglise keele oskus kesktasemel.

Kasuks tuleb: 
• huviala olemasolu ning soov seda töös noortega kasutada kui üht tegevussunnda 
noortekeskuse tegevustes;
• projektijuhtimise kogemus ja soov teha rahvusvahelist noorsootööd;
• noorsootöötaja kutse (vähemalt osakutse tase 4);
• B-kategooria juhiload ja auto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume: 
• sõbralikku kollektiivi arenevas organisatsioonis;
• erialaseid täiendkoolitusi;
• võimalust osaleda rahvusvahelistes noorsootööprojektides.

Tööle asumine: 1. mai 2017 
Töökoha asukoht: Viimsi vald 
Kandideerimiseks saata CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 28. veebruariks e-posti aad-
ressile annika@huvikeskus.ee.

tallinna padriku Lasteaed 
võtab tööle 

Õpetaja aBi, 
kelle tööülesanneteks on:

• õpetaja abistamine õppe-kasvatus-
tegevuse läbiviimisel;

• laste abistamine riietumisel, 
söömisel, jalutuskäikudel, õuesolekul 

jm tegevuste juures;

• igapäevaste puhastustööde läbi-
viimine ruumides;

• laste toitlustamise korraldamine 
rühmas.

Kandideerimiseks palume saata CV 
e-posti aadressile padriku@padriku.edu.ee 

või võtta ühendust telefonil 603 5482.

tallinna padriku Lasteaed asub 
tallinnas aadressil padriku tee 10.



Kunstikorter kutsub:
Joonistuskursusel “12 x inimene” 
veel mõned vabad kohad!
Tegeleme ainult inimese joonistamisega. 
Kursus sisaldab ka tööd modelliga.
Igal pühapäeva õhtul tegutseb Avatud Stuudio. 
Tegevus ja tehnika vabal valikul.
Kokkuleppel individuaalne kunstiteraapia.
Juhendaja Liina Ponetajev
Info ja registreerimine: liinaponetajev@gmail.
com, www.kunstikorter.ee, tel 5564 2851, FB

Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). 

Soodsalt uued naiste- ja 
lasteriided, jalatsid, 
ehted – otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

Seltskonnatantsu kursus 
Pirita Vaba Aja Keskuses

Algusega 19. veebruaril pühapäeviti
Registreerimine: info@activestudio.ee

Tel 5191 7692 

Reklaami 
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee

KIRBU-
TURG 
11. märtsil kell 

10–14 Pirita Vaba 

Aja Keskuses

Miks mitte panna vabal 
ajal end koos sõprade või 
kolleegidega sportlikult 
proovile, samal maitsvaid 
suupisted-jooke nautides.

Viimsi Keskuse II korrusel asu-
vas Ku:lsa:lis on lisaks bow-
lingule olemas ka piljardi- ja 
snuukrilauad. Hubase valgus-
lahenduse ning õdusa interjöö-
riga saalis on 10 piljardi- ja 2 
snuukrilauda. 

Maailma ohutuimaks spor-
dialaks peetav piljard on sport-
mäng, milles kiide abil lüües 
veeretatakse piljardikuule laua 
külgedel ja nurkadel asuvates-
se aukudesse. Piljard sobib vä-
ga erineva vanuse ning taseme-
ga huvilistele ja valida saab eri-
nevate mängureeglite vahel. 
Mäng ei nõua suurt ettevalmis-
tust, end proovile panna saa-
vad end nii algajad kui ka tipp-
tasemel mängijad. 

Snuuker on piljardile sar-
nane ja sellest välja arenenud 
mäng, mida mängitakse kahe-
kesi või võistkondades. Snuu-
keril ja piljardil on erinev män-
gulaua ja pallide suurus, ka 
kiid on erinevatest materjali-
dest ning pisut erineva kujuga 
ja loomulikult on kahel män-
gul oma reeglid.

Mõlemad spordialad on prae-
guseks populaarsust kogunud 
üle maailma ning regulaarselt 
toimuvad ka rahvusvahelisel 
tasemel tippvõistlused, kus pa-

rimatest parimad end proovile 
saavad panna.

Viimsi Ku:lsa:li juhataja Riin 
Raie sõnul on kohalike seas pal-
ju huvilisi – mängitakse nii pil-
jardit kui ka snuukrit. “Mitmed 
organisatsioonid on meie juures 
firmaüritusi korraldanud – põ-
nevad mängud avavad inimes-
tes uusi külgi ning ka töised tee-
mad leiavad mängides kiiremi-
ni lahendused,” ütleb Raie.

Viimsi Ku:lsa:lis on mitu te-

leviisorit ja projektorsein, see-
ga saab seal korraldada näiteks 
spordivõistluste ühisvaatamisi 
või pidada seminare. Hubases 
ruumis on toimunud nii mees-
konnahommikud kui ka ette-
võtete traditsioonilised piljar-
di- või snuukriturniirid. 

Mitu korda kuus saab pil-
jardisaalis nautida DJ-de ette-
asteid, mis lisavad nädalavahe-
tuse õhtutele veelgi meeleolu. 
Riin Raie sõnul muudab Viim-
si Ku:lsa:li eriliseks oma köö-
gi olemasolu, seega kuuluvad 
isuäratavasse menüüsse nii ko-
hapeal valminud suupisted kui 
ka mitmekesine joogivalik. 

Piljardi- ja snuukerisaali on 
mängima oodatud kõik huvili-
sed, aga pere pesamunad või-
vad samal ajal ka kõrvalasuva 
MUUUV Viimsi Seiklusmaa 
vahvaid atraktsioone avastada.

Helen Saluveer

Piljard ja snuuker Viimsis

Kuulid veerema! Foto Kristian Kruuser

Kevadel on Viimsi Ku:lsa:lis 
toimumas mitmeid põne-
vaid piljardivõistluseid: 
Piljardi Eesti Meistriliiga 
I etapp, Piljardi Eesti Esi-
liiga II etapp, Piljardi Eesti 
Rahvaliiga III etapp jne. 
Täpsem kava on leitav 
veebilehelt eestipiljard.ee/
piljardi-kalender-2017.

TEENUS
n Haljastusprojektide koostamine firmalt LandArt. 
Tel 514 0524, Julika Korv. E-post landart@live.com.
n Massaaž Viimsis. Klassikaline, kogu keha ja osali-
ne, spordi-, laste -, näo-, lõõgastav jalamassaaž. Lisa-
info ja broneerimine tel 526 0275 või tiina.maria.
magdaleena@gmail.com.
n Vilunud kodukoristaja teeb hoolduskoristust, suur-
puhastust ja peseb aknaid. Hinnad soodsad. Tel 
5677 0103.
n Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekspertiis. Kasu-
tusload. Tulipunane OÜ. Tel  620 0542, info@tulipu-
nane.ee, www.tulipunane.ee.
n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid. Pika-
ajaline töökogemus. Info tel 521 6037.
n Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 
Tel 5352 9476,  e-post mehitus@gmail.com.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: torud, vink-
lid, aiapostid, võrk, pesumasinad, pliidid, vannid, 
kraanid, mahutid, masinad, seadmed, kaablid, moo-
torid jne. Õuest, garaažist tasuta, korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Osutan veoteenust, kolimised ja väiksemad veod 
BOXER-iga Peugeot 2 tonni. Tel 5660 0585, Sulev 
Paas.
n Autokool PLEKK-LIISU OÜ Viimsis, Kaluri tee 3. Au-
to-, mootorratta-, rollerijuhi kursused. Lõppastme 
ja pimeda aja koolitused. Ka lisasõidutunnid, val-
mistumine riiklikuks sõidueksamiks. Automaat- ja 
manuaalkäigukastiga uued õppesõidukid ja koge-
mustega, rahulikud õpetajad. www.plekkliisu.ee, 
info@plekkliisu.ee, tel 511 9209, 610 9299, Indrek 
Palu. 
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321, www.arbormen.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine. Lumekoristus. E-post igor@
inkteenused.ee, tel 5348 7318.
n Tasuta tulehakatis 5 võrku kaasa, soovi korral. 
Müüa kütte- ja kaminapuud, lahtiselt, 40 l/60 l võr-
gus, klotsid ja tulehakatis 40 l võrgus ja lehtpuu sae-
puru kotis. Tel 501 8594, kaminapuu.ee.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) 
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Teave kell 9-19, tel 5625 1195, Tiiu.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide pu-
hastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, 
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Litsentseeritud korstnapühkija pakub teenust. Ak-
ti väljastamine kindlustusseltside jaoks. Tellimine 
tel 5877 1665 või info@puhaskolle.ee. 

n Korstnapühkija ja Pottsepp OÜ korstnapühkija ja 
pottsepa litsentseeritud teenused Viimsis ja Meri-
väljal. Korstnapühkija akti väljastamine Päästeame-
ti ja kindlustusseltside jaoks. Küttekollete ehitus ja 
remont. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 
0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee ja kanalisatsiooni sise- ja välis-
tööd, traktoritööd. Tel 507 4178.
n Santehnilised välis- ja sisetööd (veemõõdusõlme-
de montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. 
Geodeetilised mõõtmised ja liitumisprojektide koos-
tamine. Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori 
ja transporditeenused. Tel 5850 4300. 
MÜÜK
n Puitbrikett 960 kg alus 149 €. Puidugraanul 990 kg 
alus 185 €. Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee 
või tel 5891 5954. Hinnad sisaldavad kojuvedu Lää-
nemaal!
OST JA MUU
n Ostan teie kasutusena jäänud sõiduauto, võib olla 
ka vene auto ja remonti vajav. Tel 5629 8239.
n Annan järeleaitamistunde reaalainetes (põhikool 
ja gümnaasium). Tel 514 9154.
n Otsin 2–3-toalist hubast korterit, mida saaksin 
kutsuda koduks. Korter võiks olla otse omanikult 
ja asuda Viimsis või selle lähiümbruses. Pakkumisi 
ootan e-posti aadressile r.remmet@gmail.com või 
tel 503 3002.
n Ostan sõidukõlbliku auto. Pakkuda võib ka re-
monti vajavat või seisma jäänud autot, samuti  va-
narauaks muutunud autosid. Kuulutus ei vanane. 
Tel 5457 5055.
n Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud, rii-
ded, raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlblik, 
kuid teie kodus enam kasutust ei leia. Edendame 
keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie as-
jad uutele õnnelikele omanikele. Tel 5322 6290.
n Ostan kasutatud raamatuid, trükiseid ja post-
kaarte. Lisaks pakuvad huvi mündid, paberrahad, 
märgid, medalid ja ordenid. Pakkuda võib kõiki kol-
lektsioneeritavaid esemeid. Lisainfo tel 5399 6098, 
Rene.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5827 9084, 
Laur.
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Ostame kokku igasugu antiiki ning vanavara, 
pakkuda võib kõike, mis tundub vana ja millel on 
ajalooline väärtus. Tel 5891 0821.

REAKUULUTUSED
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seoses Miiduranna Bosse kolimisega Viim-
si Kaubanduskeskusesse otsib Bosse lisaks 
uut töötajat!

Sinu tööpäev saab olema täis aktiivset suhtle-
mist, abistamist, nõuandmist, kaupade tutvus-
tamist ja soovitamist. Hoolitsed selle eest, et 
kauplusesse tulnud inimesed läheksid sealt ära 
rõõmsalt ja rahulolevalt, kaasas kõik vajalik just 
tema lemmikule. Lisaks tegeled ka kaupade 
vastuvõtmisega ja müügisaali paigutamisega ning 
osaled kõigis muudes vajalikes kaupluse iga-
päevatöödes. 

Pakume sulle kindlat täisajaga (sobib ka 0,75) 
töökohta, tööalast koolitust, toetavat ja sõbra-
likku meeskonda. 

CV palume saata bosse@bramham.ee
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TERVISEKohVIK
Eesti Gurmee – lisaainetevaba täistoit

- Päevamenüü ja lõunapakkumised;
- seminarid ja  sünnipäevad; 

- catering;
- kaasamüük.

Viimsi, Pargi tee 8
E–L 11–20 ja ettetellimisel www.harmoonikum.ee

tel 5308 1188, 601 1717

ÖKo SPA
- Ökoiluteenused; 

- värskelt valmistatud looduskosmeetika;
- saun ja saunateraapiad; 

- pärimusmeditsiin;
- tervise- ja toitumisnõustamine.

Viimsi, Pargi tee 8
E–L 11–20 ja ettetellimisel www.harmoonikum.ee

tel 5308 1188, 601 1717
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