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Rootsi kroonprintsess
Victoria tuleb Naissaarele

Tagasivaade Viimsi
kohvikutepäevale.
Loe lk 5

Suure tuleohuga
aeg on lõppenud
14. augustist lõppes suure tuleohuga
aeg kogu Eesti territooriumil.
Lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest, sest tänu vihmasadudele on suur
tuleoht looduses langenud. Sellegipoolest tuleks olla ettevaatlik nii grillimisel kui ka lõkke
tegemisel metsas, maastikul ja koduaias. Ühtlasi tuletab Päästeamet meelde, et kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt.
Päästeamet juhib tähelepanu, et suvistel
veekogude äärsetel koosviibimistel ei jäetaks
lapsi järelevalveta. Vajalik on täiskasvanu järelevalve ka täispuhutavate ujumise abivahendite kasutamisel, kuna need võivad lapse rannast eemale kanda või ootamatult õhust tühjaks
minna.
Päästeamet palub samuti meeles pidada,
et kui tarbitakse alkoholi, siis ei lastaks purjus kaaslast vette ning hoitaks lähedastel silma
peal!

Päästeamet
Päästeala infotelefon 1524
ja Piirivalveameti
infotelefon 612 3000
n Maanteeinfokeskuse telefon 1510
n Merevalvekeskus 619 1224 (Tallinn)
n Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
n Usaldustelefon 126 (eesti k) ja 127 (vene k)
n Mürgistusteabeliin 16662
n Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne 1599
n Lasteabitelefon 116 111
n

n Politsei-

Kroonprintsess Victoria koos perega tähistamas 40. sünnipäeva ringsõiduga Stockholmis. Foto Ülo Siivelt

19. augustil taaspühitsetakse Viimsi vallas Naissaarel Püha Maarja kabel.
Aukülalistena osalevad
pidulikul sündmusel Eestisse
ühepäevasele visiidile saabuvad Rootsi kroonpritsess
Victoria ja tema abikaasa
prints Daniel.
Kutse kuninglikele külalistele esitati Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göranssoni kinnitusel juba paar aastat tagasi. Seda
põhjusel, et Rootsi kuningas Carl
XVI Gustaf on toetanud Naissaare
kabeli taastamist.
Eestirootslaste delegatsioon käis
üle-eelmisel aastal Stockholmis kuningalossis Rootsi kuningaga kohtumas, kus anti üle eelkutse. Pärast
seda läks Rootsi poole teele ka
EELK peapiiskop Urmas Viilma
allkirjaga kutse. Visiidi toimumisele aitas kaasa Rootsi suursaadik
Eestis Anders Ljunggren.
Ühtlasi möödub 11. septembril
80 aastat Naissaare Püha Maarja ka-

beli esmakordsest pühitsemisest. Puidust pühakoda on valminud Karl
Tarvase projekti järgi.

Naissaar ja Üheslaulmine

Kroonprintsess Victoria ja prints
Daniel saabuvad Tallinna lennukiga 19. augusti hommikul. Pärast seda suunduvad nad Kadriorgu, et kohtuda Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga ning EV100 puhul istutada
Kadrioru parki puu.
Lõuna paiku sõidavad külalised Eesti mereväe laeval EML
Wambola Naissaarele. Maarja kabeli taaspühitseb EELK peapiiskop
Urmas Viilma. Teenistus toimub pärastlõunal, mil teenistusel laulavad
ja musitseerivad Tallinna RootsiMihkli koguduse liikmed.
Pärast teenistust kohtuvad
kroonprintsess ja tema abikaasa
Naissaare elanike ja teiste Eesti väikesaarte esindajatega. Sel puhul tuleb kokku ka suur hulk saarelt pärit eestirootslasi Austraaliast, UusMeremaalt, Norrast, Ühendkuningriigist, Kanadast ja mujalt, teadis

rääkida naissaarlane Mai Malmström. Samuti kohtuvad kõrged külalised Viimsi vallavanema Siim
Kallasega.
Õhtupoolikul toob laev külalised taas Tallinna, et osaleda koos
president Kersti Kaljulaidiga Tallinna lauluväljakul toimuval EV100
kontserdil “Üheslaulmine: laulu võim
ja sajandi sumin”. Peo korraldajaks
on Naissaarega tihedalt seotud dirigent Tõnu Kaljuste. Samal õhtul
lendavad külalised Rootsi tagasi.
Kroonprintsess on tänavu 100.
juubeliaasta puhul külastanud juba
Leedut ja Lätit. Seekordne visiit on
osa Eesti juubeliaastast. Viimati külastas kroonprintsess Victoria Eestit 2014. aasta oktoobris.

Pühakoda vajab
taastamiseks abi

80 aastat vana Naissaare Püha
Maarja kabel oli 1990ndate alguseks väga kehvas olukorras, sest
Nõukogude Liidu okupatsioonivägi oli kasutanud kirikutorni vaatlusteks ja pikihoones kino näitami-

seks. Samuti kasutati hoonet hobuste ja heina hoidmiseks.
Ligi 30 aastat seisti valiku ees,
kas kehvas seisus pühakoda taastada või mitte. Naissaare ühing Rootsis otsustas ainukese vanast ajast
säilinud hoone siiski taastada. Nii
oli 2005. aastaks kirik saanud uue
katuse, remonditi torni ja pühitseti
rist. Kiriku taastamiseks on oma
annetusi teinud nii kuninglikud
kõrgused, eestirootslased kui ka
nende järeltulijad. Palju on aga ikka veel teha. Esimese asjana vajab
kirik välisvooderdust, seest jäävad
seinapalgid katteta, on hoone olukorda kirjeldanud õpetaja Patrik
Göransson.
Eelmisel sügisel tunnistati Naissaar koos Väike-Pakri ja Aegnaga
asustatud väikesaarteks. See tähendab ka talvist laevaühendust. Lootust on, et Naissaar tärkab uuele elule. Alustatud on ka Naissaare raudteevõrgu taastamise projektiga.

Laiaküla üldkoosolek
külavanema valimiseks 9. septembril
Laiaküla küla üldkoosolek külavanema
valimiseks toimub 9. septembril algusega kell 14 Laiakülas, Käärametsa tee 13
juures oleval 2. ringil.
Külavanema kandidaadiks võib olla Laiakülas elav täisealine isik. Kandidaadid, koos
nõusolekuga kandideerimiseks, tuleb esitada Viimsi vallavalitsusele hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Esitatud kandidaatide nimed avaldatakse Viimsi valla
veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse §-des 61-66. Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse
§ 66 ja § 68 sätteid arvestades.
Külavanema valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel Laiakülas
elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema
isikut tõendav dokument. Volituste alusel
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus
Ülo Siivelt
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Volikogus
Viimsi vallavolikogu poolt 14.08.2018 vastu
võetud otsused:
nr 56 Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine.
nr 57 Tammneeme küla, kinnistu Uus-Põldmäe
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine.
nr 58 Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine (valimiskomisjoni koosseis: esimees – vallasekretär Helen Rives; liikmed – Terje Sander, Aivar
Urm, Birgit Mägi, Imre Saar; asendusliikmed –
Svetlana Kubpart, Kadi Bruus).
nr 59 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (komisjoni esimeheks valiti Raivo Kaare, aseesimeheks
Ivo Rull).
nr 60 Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmete kinnitamine (liikmeteks kinnitati Margus Talsi, Jevgeni Semjonov, Eleri Kautlenbach, Rita Veskimeister, Riina Aasma).
nr 61 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe
ja aseesimehe valimine (komisjoni esimeheks
valiti Ants Erm, aseesimeheks Raivo Kaare).
nr 62 Vallavolikogu fraktsiooni “Meie Viimsi”
koosseisu muutmine (fraktsiooni koosseisu kinnitati Raivo Kaare).
Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsusega nr
56 otsustati võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas, Pringi külas, kinnistu
Uus-Jaani detailplaneering, millega tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks
looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ muutmiseks osas, millega on sätestatud, et kõik elamud Viimsi vallas
peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal ja üldplaneeringu teemaplaneeringu
“Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohase haljastu muutmiseks elamualaks. Detailplaneeringuga moodustatakse viis 1200 m2 suurust
üksikelamukrunti, 2 tee- ja tänavamaa krunti
ning kõikidele elamukruntidele määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitami-

seks. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala on 240 m2 ja põhihoone suurim lubatud
kõrgus on 8,5 m (2 maapealset ja 1 maa-alune
korrus), abihoonel 5 m.
Detailplaneeringu koostamise vajadus põhineb eesmärgil lahendada kogu piirkonna sademevee ärajuhtimine ja selle toimimise tagab
planeeritavat kinnistut läbivale magistraalkraavile servituudi seadmine.
Viimsi Vallavolikogu 14.08.2018 otsusega nr
57 otsustati võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas, Tammneeme külas, kinnistu Uus-Põldmäe detailplaneering, millega tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe
muutmiseks looduslikust rohumaast osaliselt
väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“
muutmiseks osas, millega on sätestatud, et kõik
elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal. Detailplaneeringuga moodustatakse üks 2730 m2 suurune kaksikelamukrunt, 2066 m2 suurune loodusliku maa
krunt ja üks 312 m2 suurune tee- ja tänavamaa
krunt ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe kaksikelamu ehitamiseks. Abihooneid
ei ole krundile lubatud püstitada. Kaksikelamu
suurim lubatud ehitusalune pindala on 500 m2
ja suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (kaks korrust).
DP avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti võlaõiguslik leping detailplaneeringu kohase jagamise tulemusel tekkivate kinnistute (looduslik
haljasmaa ja tee- ja tänavamaa) tasuta vallale
võõrandamiseks.
Viimsi vallavolikogu poolt 14.08.2018 vastuvõetud määrus nr 15: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine.

NB! Volikogu 14.08.2018 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel www.viimsivald.ee/12044/, määrusega www.viimsivald.ee/12043/ ning täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.

Foto Erik Peinar/Riigikogu Kantselei

Eesti taasiseseisvumispäeval saab külastada
Pika Hermanni torni
Esmaspäeval, 20. augustil tähistab Riigikogu Eesti taasiseseisvumispäeva ja kutsub kõiki
huvilisi Pika Hermanni torni külastama.
Pika Hermanni torn on külalistele avatud kella 13-st 18-ni. Ladusama sissepääsu korraldamiseks jagatakse külastajatele tasuta pääsmeid, kuhu on märgitud torni pääsu kellaaeg.
Taasiseseisvumispäeval peab Toompea lossi Valges saalis oma traditsioonilise piduliku koosoleku ka 20. Augusti Klubi. Tervitussõnad
ütleb Riigikogu esimees Eiki Nestor. Päevakohase ettekandega esineb
20. Augusti Klubi liige, Põhiseaduse Assamblee juhataja Tõnu Anton.
1994. aastal asutatud 20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti
Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt.
27 aastat tagasi, 20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse
huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee
Ajalehe järgmine number ilmub 31. augustil.
Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald
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NOORED

Noorte näoga Viimsi – Viimsi Noortepäev
ged ja uudishimulikud. Viimsi
on väga demokraatlik ning toetab ja julgustab noori nende ettevõtmistes. Samas tuleks hoida meeles, et noortel tuleb lasta ka ise eksida ja läbi kukkuda, sest vaid nii nad õpivad ja
arenevad.

Rahvusvahelisel noortepäeval 12. augustil toimus
Viimsi Noortepäev 2018.
Ürituse korraldas Viimsi
noortekeskus koostöös
Viimsi noortevolikogu ja
vallavalitsusega.
Sündmused toimusid Viimsi
Keskuses, Viimsi staadionil ja
Leppneeme sadamas. Kuna päeva teemaks oli “Noorte näoga
Viimsi”, keskendusid ka tegevused Viimsi noorte olemusele, “näole” ja valla kui kogukonna nooruslikkusele.

Noored jätsid jälje

Hoia ennast ja sõpra

Noortepäeva osana toimus Leppneeme sadamas mereturvalisuse koolitus, mille viisid koostöös Viimsi vallavalitsusega läbi MTÜ Prangli Merepääste
ning Prangli Saarte Selts ja seda
“Small port every 30 miles apart
– Development of services for
lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland (30MILES)” raames. Pealtvaatajatel oli
võimalus tutvuda merepäästevarustusega, õppida päästevesti õigesti kasutama ja näha, kuidas päästevest vees toimib. Samuti näidati, kui kergelt on võimalik üle laeva parda kukkuda
ning juhul, kui nii juhtub, kuidas end ohuolukorras ise aidata. Lisaks toimus demonstratsioon, kuidas veest uppujat päästa ja paati vinnata.

Kohtumise noored
versus vallavalitsus
võitsid noored

Juba traditsiooniks saanud noorte ja vallavalitsuse sõpruskohtumine jalgpallimurul toimus
Viimsi staadionil kohtunik Martin Reimi juhtimisel. Mäng oli
väga tasavägine ja lõppes normaalajal seisuga 0:0. Mõlemad
meeskonnad olid aga sportlikult võistlushimulised ning ei
olnud nõus viigiga leppima.

Võidukas noorte meeskond pärast jalgpalli sõpruskohtumist vallavalitsuse meeskonnaga. Foto Kadi Bruus

Arvamuslava arutelu teemal “Mis näoga on Viimsi noored?”. Foto Sander Saluste

Peaesineja Viimsi noor Ariadne.
Foto Sander Saluste

Seega otsustati võitja penaltitega, mis lõppes tulemusega
5:4 noorte kasuks. Noortepäeval võidutsesid noored!

reldusteni. Konkreetset tulemust ja kokkuvõtet teha ei ole
siiski võimalik, aga välja toodi
mitmeid intrigeerivaid seisukohti ja arvamusi.
Mõned arvamused ja seisukohad väärivad siiski esiletõstmist. Näiteks jõuti järelduseni,
et Viimsi noored on vanemate
eeskujul ettevõtlikud, samas jul-

Viimsi noored on
julged ja ettevõtlikud

Viimsi Keskuses toimunud arvamuslaval ehk miniatuursel
arvamusfestivalil arutleti Viim-

si noorte olemuse üle ning püüti jõuda selgusele, kas Viimsi
noored on teistsugused ja omanäolised või mitte ehk on ülejäänud Eesti noortega samasugused. Arutelu teemapüstituseks oli “Mis näoga on Viimsi
noored?” ning arutelus osalenud
Marcus Ehasoo (endine Viimsi
noortevolikogu esimees ja prae-

gune Eesti Õpilasesinduse Liidu juht), Kristin Nugis (aktiivne Viimsi noor, kellel on aastajagu Ungaris elamise kogemust),
Karl-Martin Tamm (noor ettevõtja), Mailis Alt (Viimsi valla
arendusjuht) ja Lemme Randma
(Viimsi Gümnaasiumi õpilasnõustaja) jõudsid diskussiooni
käigus mitmete huvitavate jä-

Lisaks arvamuslavale toimus
Viimsi Keskuses veel mitmeid
noortele suunatud tegevusi nagu Stencil Arti töötuba, esinemised laval, noorte luulenurk
ja tervislike kokteilide valmistamine. Stencil Arti töötoas oli
võimalik igal soovijal valmistada enda portree stencili tehnikas tänavakunstnik Von Bombi
juhendamisel. Lisaks esitasid
oma luulet Liis Saarepere ja
Laura Sauga.
Tervislikke kokteile pakkus
Kristi Piht, kes on Eesti 2017.
aasta noormeister alkoholivabade kokteilide valmistamises
ning esindab peagi Eestit ka
rahvusvahelisel võistlusel. Viimsi Keskuses oleval laval esinesid Viimsi noored: Oma Tsirkus, Black&White tantsustuudio, noortebänd Heating, Anette Maria Rennit ja Martin Kivi.
Lavaprogrammi ja noortepäeva lõpetasid Ariadne ja Martti.
Noortepäeva päris lõppu jäi
veel vahva Eesti ja Islandi noorte kohtumine bowlingusaalis,
mis pani päevale mõnusa punkti.
Eriline tänu ja suur kummardus päevajuhile Karl Koostile!
Lisaks täname Viimsi Keskust, Viimsi noortevolikogu, Artist Siseraadiot, Joonmeediat,
Apollot, Viimsi vallavalitsust,
Sander Salustet, Martin Reimi,
Kaija Mägi, Janek Murakast,
Kadi Bruusi ja Viimsi noortekeskuse meeskonda!

Annika Orgus

Viimsi noortekeskus

4

17. august 2018 VIIMSI TEATAJA

TEATED
Algas Vehema tee
rekonstrueerimistööde I etapp
13. augustil alustas Altos Teed OÜ Vehema tee rekonstrueerimistööde eeltöödega. Töid teostatakse Vehema teel
lõigul Aiandi tee kuni Tulbiaia tee.
Tööd on planeeritud teostada rekonstrueeritava teelõigu
sulgemise põhimõttel kahes etapis. 1. etapis Aiandi teest kuni
Halli teeni ja 2. etapis Halli teest kuni Tulbiaia teeni. Liiklus
suunatakse ümber. Kui ümbersõitu ei ole võimalik korraldada,
siis ligipääs tagatakse.
Tööde käigus uuendatakse drenaaži-, vee- ja sademeveening kanalisatsioonitorustikud, välisvalgustuse-, elektri- ja siderajatised ning kergliiklustee ja sõidutee.
Ehitustööde lepinguline tähtaeg on 30.11.2018.
Palume liiklejail järgida objekti ajutist liikluskorraldust ja
paigaldatud liikluskorraldusvahendeid. Ehitusaegse liikluskorralduse skeemid on leitavad valla kodulehelt ja Facebooki lehelt. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Infot saab (sh liikluskorralduse ja võimalike probleemide
osas) projektijuhi abilt Rene Reilelt (tel 506 9559) või järelevalve insenerilt Urmas Koksilt (tel 5623 0727).

Timmo Aleksandrov
Ehitus- ja kommunaalameti kommunaalteenistus

Viimsi vallavalitsus teavitab liikluspindadele kohanimede
määramisest ja muutmisest.
1. Lubja külas Uus-Pärtle teelt alguse saavale ja Kiltsi katastriüksusega lõppevale Uus-Pärtle teele määratakse uueks
kohanimeks Peetri tee.
2. Lubja külas tulevaselt Peetri teelt alguse saavale ja UusPärtle tee 5 katastriüksusega lõppevale Uus-Pärtle teele määratakse uueks kohanimeks Valteri tee.
3. Laiakülas Käära teelt alguse saavale ja Männiliiva teega
lõppevale liikluspinnale määratakse kohanimeks Seedri tee.
4. Viimsi alevikus Vehema teelt alguse saavale ja Nelgi teega
lõppevale Tulbiaia teele määratakse uueks kohanimeks Tulbi tee.
5. Viimsi alevikus muudetakse Tulbiaia põik tee kohanimi
Tulbiõie teeks.
Täiendavat informatsiooni saab küsida ja ettepanekuid esitada 31. augustini 2018 e-posti aadressil estella-marie.koiv@
viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.

Viimsi vallavalitsus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Paeheina tee 14, Paeheina tee 16 Paeheina tee 18 ja Paeheina tee 20 kinnistutele Lubja külas, Viimsi vallas Raimo,
Paenurme I, Kangru II ja Kangru IV maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile on esitatud Paeheina tee 14, Paeheina tee 16 Paeheina tee 18 ja Paeheina tee 20 kinnistutele üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud eskiisile soovib omanik
kavandada üksikelamule 10–25-kraadise kaldega katuse. Paeheina tee 14, Paeheina tee 16 Paeheina tee 18 ja Paeheina
tee 20 kinnistud asuvad alal, kuhu on Viimsi Vallavolikogu 14.10.
2008 otsusega nr 84 kehtestatud Lubja külas Raimo, Paenurme I,
Kangru II ja Kangru IV maaüksuste detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud hoone katuse kalded 0 kuni 10 kraadi.
Antud juhul arvestab detailplaneeringukohase katusekalde
muutmine piirkonna hoonestuslaadi ja projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või
avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle
teemaplaneeringuid. Katusekalde kui arhitektuurse tingimuse
muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine
ning ei tekita üldplaneeringu muutmise vajadust vms ehitusseadustiku § 27 lg 3 toodud vastuolu.
Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 võib pädev
asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoone arhitektuurilise, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalameti ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.
1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes
Viimsi Teataja ja vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on
tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.
2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva
jooksul, alates avalikustamisest.
3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust
avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse,
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu
kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalamet

Uued võimalused noortele
huvihariduses ja -tegevuses
10. aprillil 2018 kehtestas
Viimsi Vallavolikogu määrusega nr 7 “Viimsi valla
2018. a huvihariduse ja
-tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“,
mille alusel toetatakse
riigieelarvest eraldatud ja
Viimsi valla 2018. aasta
eelarves olevate rahaliste
vahendite ulatuses tegevustoetusena Viimsi valla
huvihariduse ja -tegevuse
valdkonda perioodil 2018–
2019. Antud toetust rakendati Viimsi vallas esimest
korda.

Toetuse eesmärk on suurendada uuenduslike huvialade ja metoodikate hulka huvitegevuses,
-hariduses ja noorsootöös, loodus-, tehnika- ja täppisteaduste
valdkonnas ning luua uusi võimalusi osalemaks üldkultuuri-,
spordi-, muusika-, kodukaitseja kunstialastes huviringides.
Määruse alusel toetatakse Viimsi vallas tegutsevaid juriidilisi
isikuid ja Viimsi vallavalitsuse
hallatavaid asutusi Viimsi vallas 7–19-aastaste lastele ja noortele uute tegevuste loomiseks
või innovaatiliste meetodite kasutamiseks ning huvihariduse
ja -tegevuse võimaluste mitmekesistamiseks, kättesaadavuse
ning tegevuses osalejate arvu
suurendamiseks kogusummas
42 000 eurot.
Kokku laekus Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriametile kokku 32 taotlust, millest toetust sai 13 tegevust/ringi.

Uued võimalused
Viimsi vallas

• Haabneeme Koolis avatakse
robootikaringid lisaks I kooliastmele nii II kui ka III kooliastmele. Rühma suurus kooliastme kohta on kuni 12 õpilast. Ring toimub kord nädalas
kokku 45 minutit.
• MTÜ Teadmiskeskus Collegium
Eruditionis avab sügisest kolm
uut huviringi: kosmosetehnika,
küberkaitse ning mehaanika ja
elektroonika.
- Kosmosetehnika ring on
mõeldud eelkõige 5.–9. klassi
Viimsi valla õpilastele ning saab
teoks koostöös TTÜ Mektory
Tehnoloogiakooliga. Ringitunnid toimuvad üle nädala korraga 2 akadeemilist tundi. Rühma
suurus on kuni 8 õpilast. Ring
alustab oktoobrist.
- Küberkaitsering annab huvilistele baasteadmised küberohtudest, mida nende vastu teha
ning kuidas toimivad paljud tänapäeva küberkaitsesüsteemid.
Küberkaitse on eelkõige mõeldud 5.–9. ja 10.–12. klassi õpilastele. Ringitunnid toimuvad
oktoobrist maini. Rühma suurus on kuni 8 õpilast.
- Mehaanika ja elektroonika ringi eesmärk on lastes huvi
tekitamine inseneriteaduste vastu, omandades baasteadmised

staatikast ja dünaamikast. Ringi on oodatud eelkõige 5.–9. ja
10.–12. klasside Viimsi valla
õpilased. Ringitunnid toimuvad oktoobrist maini ning rühma suurus on kuni 8 õpilast.
• MTÜ Spordiklubi CFC avab Karulaugu Spordikeskuses sügisest CFC Jaan Kirsipuu Rattakooli ning antud projektitoetusega muudetakse jalgrattatreeningud kättesaadavaks igale lapsele sh vähekindlustatud peredele, sest toetusega soetatakse
klubile rattaid, mida noored saavad treeningutel kasutada. Rühma suurus on 15 õpilast ning avatakse maksimaalselt 2 gruppi.
• Randvere Koolis avatakse 3.–
4. ja 5.–6. klassidele matemaatikaring, mille eesmärk on matemaatikast huvitatutele anda
võimalus ainega veelgi rohkem
ja tavapärasest tunnist natuke
erinevalt tegeleda, arendades
seeläbi kriitlist lugemisoskust,
loogilist ja analüütilist mõtlemist ehk panna alus eluks toimetulekuks ning tarkade, kaalutletud otsuste langetamiseks.
Ring toimub üks kord nädalas
ning grupisuurus on kuni 16
õpilast.
• Kaitseliidu Harju maleva Viimsi Kodutütarde rühma eesmärk
on toetada isamaaliste väärtus-

te hoidmist, kasvatada noortes
huvi looduses viibimise ja keskkonnakaitse vastu. Rühma suurus on 20, vanuses 7–13 eluaastat.
• Erahuvikool MTÜ Vibel saab
toetust rahvahuvikooli arenguks
ning uute õppevahendite (pillide) ostuks, tagades sügisest
rohkem õppekohti ning uusi erialasid klaveri õppekava loomiseks ja kitarriõppekava täiendamiseks. Klaveriõpe on individuaalse õppkavaga ning minimaalselt 20 noorele.
• Kaisand OÜ tegutseb Püünsi
Kooli ruumides ning tegeleb lastejoogaga, mille eesmärk on
arendada ja toetada lapse loovust, enesekindlust, oskust tunnetada enda keha ja vaimu, keskendumisoskust ja tähelepanu.
Rühma suurus on 13 eelkooliealist last ja 20 algkooliealist
noort. Ring toimub vanuserühmale kord nädalas, oktoobrist
maini.
• MTÜ Haabneeme Kooli Fond
alustab sügisest kabe- ja maleringiga. Ringi tund toimub üks
kord nädalas ning kestab 45 minutit. Tegevus toimub septembrist maini. Grupi suurus 10–15
õpilast.
• Viimsi Kunstikoolis avatakse
digigraafika kursus, kuhu ooda-

takse noori, kel soov käsitööna
valmistatud kunsti muuta virtuaalseks, töödelda ja eksponeerida piiramata auditooriumile
ehk kavandist tooteni. Kursus
toimub üks kord nädalas, 4 akadeemilist tundi. Kursusele on
oodatud 13–17-aastased kunsti- ja arvutihuvilised noored.
• MTÜ Huvikeskus avab Randveres meediaklubi, mille eesmärk on 8–14-aastastele noortele anda võimalust 2 korda kuus
1,5–2 tundi kasutada tasuta professionaalselt sisustatud fotostuudiot koos tipptasemel fototehnikaga, õppida algteadmisi
fotograafiast ning kohtuda ja
tutvuda teiste noortega, arendades seeläbi noore sotsiaalseid oskusi ning toetada noore
arengut.
• Viimsi Muusikakool alustab
täiesti uue stuudioõppe vormiga valla üldhariduskoolides. Tegemist on rühmaõppega, mille eesmärk on populariseerida
üldhariduskoolides orkestripille. Alustatakse Haabneeme Koolis I–II klassi õpilastele võimalust saksofoniga tutvumiseks.
Rühma suurus on kuni 8 õpilast, õppetöö kord nädalas.

Kaija Mägi

Huvihariduse ja sporditöö
koordinaator

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi

SISEKONTROLÖRI
leidmiseks

Sisekontrolöri eesmärk on Viimsi vallavalitsuse sisekontrolli süsteemi ja avaliku teenistuse eetika tugevdamine
sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve alase tegevuse korraldamise kaudu. Lisaks sellele on tema ülesandeks
suurendada kindlustunnet, et vallavalitsuses ja valla asutustes vastu võetud juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning tagavad valla varade mõistliku kasutamise. Sisekontrolör täidab vallavalitsuses muuhulgas ka andmekaitsespetsialisti ülesandeid, st koordineerib
isikuandmete kaitse üldmääruse täitmist.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovituslikult majanduse või õiguse valdkonnas);
• vähemalt 2-aastane töökogemus ametikoha tegevusvaldkonnas;
• kohaliku omavalitsuse süsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, samuti eelarve koostamise ja
finantsaruandluse põhimõtete tundmine;
• valdkondlike õigusaktide ja dokumentide tundmine ning seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimustes ja ülesannetes orienteerumine;
• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
• otsustus- ja vastutusvõime ning korrektsus töös, kohusetundlikkus, põhjalikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide
ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus.
Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.
Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV – sh valdkondlikud täiendkoolitused ja senise töökogemuse peamiste ülesannete kirjeldus);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes ning ametikohale kandideerija peab vastama
avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 20.08.2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
märgusõnaga “Sisekontrolör” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@viimsivv.ee.
Lisateave: vallasekretär Helen Rives, tel 602 8815, Helen.Rives@viimsivv.ee.
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Viimsi KOHVIKUTEPÄEV 2018
Viimsi
kohvikutepäev 2018

V

iimsi neljas kohvikutepäev, mis
toimus 28. juulil, andis paljudele agaratele viimsilastest kohvikupidajatele ettekujutuse sellest, mida kujutab endast olla hea ja edukas kohvikupidaja. Ettevõtmine kinnistas kujunevaid kohalikke toiduvalmistamise traditsioone ning ühine ettevõtmine liitis peresid, naabreid ja külaelanikke ja
kõiki aktiivseid kogukondlasi üle terve Viimsi valla.
Ka Viimsi Teataja lõi ettevõtmises kaasa erilehe väljaandmise kaudu,
mis loodetavasti aitas
viimsilastes äratada suuremat huvi nii kohvikutepäeval osalemise vastu kui ka arvukatest kohvikutest leida just seda
õiget, parimat ja lähimat.

Üks 63-st ehk tagasivaade Viimsi kohvikutepäevale
kohvikupidaja silmade läbi
28. juulil toimus neljandat korda Viimsi kohvikutepäev, kus seekord oli
rahvale avatud 63 kodukohvikut pea igas Viimsi
külas. Lisaks rattale ja
autole sai kohvikute vahel liikuda ka Hop On Hop
Off bussiga ning sobiva
kohviku leida NaviCupi
mobiilirakenduse abil.
Avasime oma kodukohviku esimest korda. Tuleb tunnistada,
et hirme oli omajagu, sest puudusid igasugused segavad eelteadmised, mis puudutavad kohvikupidamist.
Tubli annus enesekindlust
lisas aga Viimsi kohvikutepäeva korralduse tase ning suurepärane koostöö Viimsi valla-

Kohvikulistel aitas liikuda Hop On Hop Off buss. Fotod Annika Haas

valitsusega ja teiste koostööpartneritega, alates info levitamisest kuni kingitusteni, mida
saime oma külalistele boonusena jagada. Eriti sümpaatne oli

taaskasutuse ja biojäätmete käitluse aspekt. Nimelt ergutasid
korraldajad kasutama biolagunevaid nõusid, mida igaüks sai
soodsalt pakendikeskusest soe-

Kohvikutepäev ühendas peresid, naabreid ja kogukonda.

tada ning hiljem tekkinud prügi tasuta ära anda.
Siinkohal tänan Kristiina Sillastet, kes kõiki korraldusega
seotud sadu pisidetaile väsimatult koos hoidis ning seeläbi
kohvikupidajatele erilise koostegemise rõõmu ja vajalikku enesekindlust lisas!
Lõpuks tahan tänada kõiki
toredaid ja rõõmsaid kohvikute
külastajaid, kelle siiras tagasi-

side andis inspiratsiooni kulinaarsete katsetustega ka järgmisel aastal välja tulla! Samuti
sooviksin julgustada kõiki neid,
kes on mõelnud, kuid pole erinevatel põhjustel julenud oma
kodukohvikut avada, järgmisel
aastal proovima!
Kes meist poleks unistanud
oma restoranist. Tee järgmisel
aastal oma unistus teoks!

Viktoria Tuulas

Järgnevalt pakume piltide kaudu väikese killu toredast suvepäevast
ning kahe kohvikupidaja nägemuse toimunust.
Siinkohal avaldan tänu
Kristiina Sillastele erilehe sünnile kaasaaitamise eest!

Ülo Siivelt
Peatoimetaja
Hetk kohvikutepäevamelust.

Kohvikutepäevast said osa ka neljajalgsed pereliikmed.

Kolme pere kohvik “Muhe ja mahe” – rõõm koostegemisest
Kolm pere, kaks kodukohta, üks ühine kodukohvik – just nende sõnadega juhatasime esimesel
aastal oma kodukohviku
internetiavarustes sisse.
Ma mäletan väga täpselt seda
hetke, kui mulle käidi välja
idee teha kodukohvikut. Olin
eelnevalt siinsamas Viimsis külastanud mitmeid eriilmelisi kodukohvikuid koos ema ja vanaemaga, nii et mul oli olemas
külastaja kogemus, mis hiljem
tõotas olla suureks eeliseks.
Kolm erilaadset perekonda
ja ühine eesmärk. Meie suurepärase meeskonna eestvedajateks on kolm imelist ema, kes
inspireerivad eelkõige meid, kuid
vajadusel ka üksteist, sest mõnikord võivad ka kõige lõbusamad ettevõtmised olla kurnavad.
Minu meelest kohvikutepäeva ilu peitubki eelkõige mingis sõnulseletamatus ühtsuses.
Leiad enda kõrvale need kõige
oivalisemad inimesed, võtad ette midagi täiesti uut ja sukeldud tundmatusesse. Taoline eluliselt väärt kogemus ühendab
inimesi – see on kindel nii

Kohvi ja koogi kõrvale sai nautida koduaiamuusikat. Fotod Emily Bruus

Margiti koogid olid imehead.

kunde kui ka korraldaja vaatevinklist.
Tohutult palju kulub aega
ettevalmistustele. Tihti istusime kolme perega meie laua taga ja loopisime ideid ning kirjutasime absoluutselt kõik üles.
Eriti esimesel aastal oli olukord niivõrd uus, et pidime kõik
vaikselt selle sisse sulanduma.
Justkui püüaks mõnda verivärsket retsepti katsetada, ilma, et
teaks, mis saaduseks peaks olema.
Sellised ühised ajaveetmised tulid muidugi kasuks nii
kohvikule kui ka meile endile.

Tundide kaupa rääkisime, naersime, arutasime, mõtlesime ja
koostasime nimekirju, kuna teadagi toimub väga suur osa korraldamisest paberil: toidud, koostisained, dekoratsioonid, esinejad, tööülesanded jne. Leian, et
sellistel mõttetegevuste hetkedel oli üheks meie vooruseks
kindlasti iga liikme eripära. See
aitas sageli avastada kuldset
keskteed, mille olemasolu tundus olevat võõramoeline. Kõik
pusle tükid lihtsalt kuidagi klappisid omavahel õigesti.
Menüüs leidub iga pere panus, kokkadeks on olnud meil
üldjuhul emad. Üks ema lõi tuure koduse kartulisalatiga ja klassikaliste kiluvõileibadega, teine tõi lauale vegan kartulisalati ja tuunikalatordi ning kolmas
täitis kogu leti ja kaks külmkappi hämmastavate kookide
ning magusaga. Inimesed kiitsid eriti hõrke Pavlovaid, isuäratavat Brita kooki ning heamaigulist juustukooki.
Meeletult suur osatähtsus
ühe kohviku elupuu õitsemiseks peitub külastajates. Eriti
südantsoojendav on näha kohvikus oma enda õpetajaid, las-

Esinevad Ingel ja Frank.

teaiakasvatajaid ja üleüldse tuttavaid. Vaimustav on ka näha
inimesi kaugemalt kui Viimsist, kes on linnast või kaugemaltki kohale sõitnud. Naeratuse toovad suule ka korduvkülastused. Näiteks rääkis ema,
et üks linnaperekond tuli spetsiaalselt sel aastal tagasi meie
kohvikusse, sest neile meeldisid meie Pavlovad.
Kohapealne melu ja spontaansed telefonikõned sõpradele meelitasid rahvast terve päeva jooksul kohale. Nüüdseks oleme kodukohviku ette võtnud juba kahel korral. Kogemus on
olemas, aga algus on siiani väga selgelt meeles. Esimesel aastal avasime kohviku kell 12 ja
veerand tundi hiljem oli leti taga järjekord, milleks keegi polnud valmistunud. Miski pole parem ideeallikas kui ajapuudus.

Jalamaid leidsime vajalikud lahendused murekohtadele ning
inimeste rollid kujunesid silmapilkselt välja. Näiteks kasutasime lauateeninduse numbrite
jaoks Mölkky mängu ning minust sai ettekandja.
Mõlemal aastal on meie kodukohvikus olnud olulisel kohal muusika ja esinenud on
noored, kes kiirgavad päikest
ja energiat, mis toob inimesi
ühiselt kokku kuulama. Esinejateks olid sel korral Ingel ja
Frank, kes meie kohvikus juba
teist aastat koos üles astusid,
ning Heleriin ja Kelli, kelle jaoks
oli seekordne esinemine dueti
debüüdiks.
Külastajate arvu kirjeldab
mõlemal aastal sõna “piisav”,
kuna kodukohvik peaks ikka ja
alati jääma koostegemise rõõmuks. Ega meiegi proovinud
sellega raha teenida – see lihtsalt ei ole selline koht. See on
võimalus jagada kodusoojust,
teotahet, head toitu ja muusikat
nii võõraste, tuttavate kui ka
sõpradega. Ühine ajaviide perele. Omaalgatusel loodud kodukohvik – elamus missugune!

Emily Bruus
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Eesti roostlased ehk eestirootslased kutsusid
19. augustil austab Naissaare Püha Maarja kabeli
taasõnnistamist oma kohalolekuga Rootsi kroonprintsess Victoria ja tema
abikaasa prints Daniel.
Sel puhul palus Viimsi
Teataja eestirootslaste
kogukonda tutvustada
oma ajalugu ja tegevust.

Eestirootslaste kogukonna moodustab rahvusnimekirjas registreeritud ligikaudu 600 isikut,
kes identifitseerivad end eestirootslastena: rannarootslased ja
nende järeltulijad; rannarootsi
taustaga isikud, kes toetavad rahvuskultuuri säilimist; Eestis elavad rootslased.
Ajajoonel, kus Eestimaa rannad asustasid rootslased kuni tänapäevani, nimetame me ajaloolistel asualadel elanud rootsi
rahvusest randlasi rannarootslasteks (ise kutsusid nad end
saarerahvaks ehk aibofolke) ja
nende järeltulijaid, kes ei ole
sündinud-kasvanud ajaloolistel
rannarootsi asualadel, nimetame eestirootslasteks.

2017. aasta jaanuaris andis Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse
nõukogu esimees Ülo Kalm Stockholmis Rootsi kuningale Carl
XVI Gustafile üle Hans Pöhli medali. Foto Henrik Garlöv/Rootsi
Kuningakoda

II maailmasõda lahutab
mõisted ja maailmad, mis eksisteerisid enne seda, kui saabus ajaloo üks pöördepunkte
aastal 1939, kui Moskvas kirjutati alla Molotov-Ribbentropi
paktile. Hoolimata asjaolust, et
rootslaste rohkem kui pooltuhat aastat vana rahvuskultuur
kisti juurtelt ning võimalus näha ja tunnetada rannarootsi kultuuri selle elaval kujul on kordi
väiksem kui setodel ja vanausulistel, siis eksisteerib see endiselt ja ajab visalt juuri endistel

asualadel. Ligikaudu üheksatuhande viiesajast rannarootslasest põgenes Rootsi 8000.
Eestisse jäi neist üle tuhande
inimese, kes olid sunnitud jätma kodupaigad ja traditsioonilise eluviisi. Tänapäeval on raske hinnata inimeste koguarvu,
kes teadvalt või mitteteadvalt
omavad rannarootsi tausta.
Eesti taasiseseisvudes tihenesid kontaktid eestirootslaste
kogukonnas ja tugevnes koostöö Rootsis asuvate kodukandiühingutega. Alustati allesjäänud

Pildile on jäänud osa eestirootslaste kultuuriomavalitsuse liikmeid: (vasakult) T. Tomingas, S. Berg,
A. Aaman, J. Stahl, L. Strömfelt, L. Weesar, P. Paemurru, L. Rönnberg, B. Vesterby, E. Siimberg, K. Kukk,
J. Holst, B. Stenholm, N. Kari, E. Söderberg. Foto erakogu

Rannarootsi asualad. Kaart Regio

Naissaare Püha Maarja kabelist
Naissaar on eriline ja
eriline on ka tema ajalugu, millest me siin ja
praegu saame puudutada
vaid ainult üht väikest
osa. Peame olema tänulikud, et elame ajastul,
kui saame kirikuid taastada ja korda teha.
Nii nagu muu Eesti, on ka Naissaar pidanud korduvalt sõdade
tõttu kannatama. Kui I maailmasõda oli ukse ees, siis tehti
saar tühjaks, sest sinna pidi rajatama Vene impeeriumi tarvis
sõjaväebaas. Revolutsiooniline
1917. aasta lõppes sellega, et
enamlased põletasid kiriku ja
ühes sellega enamuse saarel asuvatest hoonetest maha. Eesti
omariikluse saavutamise ja Vabadussõja järel hakkasid naissaarlased tasapisi oma talusid
taastama ja kogukond pidas oluliseks ka uue kiriku rajamist.
Uus pühakoda sai valmis 1938.
aastal. Rõõm uuest kirikust jäi
aga üürikeseks, sest teenistusi
sai seal pidada pisut vähem kui
kaks aastat. Siis tulid taas ärevad ajad. 1939. aasta septembris algas II maailmasõda ja samal kuul sõlmis Eesti Vabariik

Fotol on alles valmimisjärgus Naissaare kirik 1939. aastal, osa
voodrilaudu on veel paika panemata. Fotod Rannarahva muuseum

Nõukogude Liidu survel nn baaside lepingu, mis tõi Eestisse
Nõukogude punaarmee baasid.
See sundis tsiviilelanikke Naissaarelt lahkuma, sest ka saar
kuulus nüüdsest punaarmee käsutusse. Saarerahvas pidas kabelis hüvastijätuks lahkumisteenistuse ja enne saarelt lahkumist saeti kabeli rist maha,
et seda rõõmu mitte jätta jumalasalgajatele.
Kui Eesti taasiseseisvumise järel oli uuesti võimalik vabalt saarele sõita, oli pühakoda
Naissaare ainuke kommunismiaja üle elanud hoone, mida oli

veel võimalik päästa kokkuvarisemisest. Kabeli taastamine
oli tervitus neilt, kes olid kunagi saarel elanud, ja suunatud
nendele, kes parajasti saarel elasid või kavatsesid sinna tulevikus elama tulla. Vana rist pandi juba restaureerimise algusfaasis kirikule tagasi, et need
üksikud elus olevad inimesed,
kes olid pidanud nägema selle
mahasaagimist, olid nüüd tunnistajaks selle tagasipanekule.
Paljud ütlesid küll, et ei näe pühakoja päästmisel mingit mõtet ja sellest ei saa niikuinii kunagi asja, aga tasapisi oli siiski

võimalik tööga edasi minna ja
hoonet restaureerida.
Peame olema tänulikud, et
kiriku inventari oleme saanud
Rootsist, sest seal on mõned kirikud kahjuks kinni pandud.
Sealt toodud esemed sobivad
Naissaare kabelisse väga kenasti. Oleme saanud ka täiesti
uue altarimaali, mis valmis spetsiaalselt just selle kabeli jaoks.
Altarimaali lugu sai alguse sellest, et vanast ajast oli säilinud
üks hoone aknaraam ja muinsuskaitseamet nõudis selle säilitamist. Tühja raami hoidmine
tundus aga mõttetu ning seetõttu tekkis meil mõte, et sellest
võiks saada altarimaali raam.
See on kui aken igavikku. Ehitusemeistri abiga leidsime kunstniku, kes oli nõus asja ette võtma. Pean tunnistama, et kunstniku leitud lahendus nägi küll
välja teisiti, kui ma olin mõelnud ja ette kujutanud, aga et
kõige hullemad kunstiteosed on
ikka sündinud grupitööna, otsustas koguduse juhatus kunstniku ühemehe kavandi heaks
kiita ja nii saigi Naissaare kabel ühe kohaliku pere rahalisel
toel uue altarimaali.
Tegemist on kappaltariga,

mis on maalitud veekindlale vineerile, sest pühakoda on talvel kütmata. Kui altar on suletud, on näha aknaruudustik,
alaosas paistab sügismeeleolus
Naissaar, ülaosas aga päike. Roosipärg teeb raamistiku ristikujuliseks. Ülalt alla tuleb loendamatul arvul ingleid. Kui teeme kappaltari lahti, siis näeme
suvist Naissaart, saarel kasvavat kahteteist puud, mis moodustavad trooni, kus istub jumalaema Jeesus-lapsega. Neitsi

Foto on tehtud 1990. aastatel.
Selline oli kabel pärast Nõukogude sõjaväelaste lahkumist.
Alles jäeti vaid sellepärast, et
seda sai kasutada heinaküünina.

Maarja vaatab sealt alla sellise
pilguga, nagu tahaks ta öelda, et
kummardage minu poega. Ükskõik, millise nurga alt Jeesust
vaadata, on ta pilk suunatud vaataja pole. Taevakuninganna aupaiste ümber on roosipärg kibuvitsaroosidega, mis on saanud ka Naissaare sümboliks.
Uste sisekülgedele on maalitud
peainglid Miikael ja Gabriel.
Jumalateenistusi on Naissaare pühakojas peetud kogu
hoone restaureerimise ajal. Alates altarimaali valmimisest, kui
kirik hakkas ka seestpoolt kiriku moodi välja paistma, oleme
Naissaarel tähistanud kõiki suviseid Neitsi Maarjaga seotud
kirikupühasid ning viimasel talvel oleme saanud vähemalt
kord kuus jumalateenistust pidada. Selle suve lõpus oleme
jõudnud nii kaugele, et peapiiskop Urmas Viilma saab hoonet
uuesti pühitseda Neitsi Maarjale tänuliku meelega, et Maarjamaa kuninganna eestkoste on
meid tänini hoidnud, ning kindla lootusega, et ta ei jäta ka tulevikus neid maha, kes teda tänulikult austavad.

Patrik Göransson

Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja
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endid saarerahvaks ehk aibofolkeks
sakraalehitiste taastamisega, loodi uusi kultuuriühinguid, mille
põhikirjaline tegevus on rannarootsi kultuuripärandi kaitse ja arendamine, ning samuti
tehti ja tehakse koostööd ühingutega Rootsis. Kirikuid taaspühitseti ja osa sõja ajal Rootsi
evakueeritud kirikuvarasid on
jõudnud tagasi Eestisse.
1988. aastal asutati Eestirootslaste Kultuuri Selts (ERKS),
mille eesmärk oli ühendada Eestis elavad eestirootslased ja rannarootsi kultuuripärandist huvitatud. Noarootsis toimus esimene kodukandipäev ja ilmuma
hakkas ajakiri Ronor. 1990. aastal rajati rootsi keele süvaõppega Noarootsi Gümnaasium.
Järgnevatel aastatel loodi ka rannarootslaste uurimisraamatukogu ja arhiiv ning asutati Rannarootsi muuseum Haapsalus.
Aastal 2006 alustati kultuuriautonoomia loomist ja asutati
Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu Eestis (uue nimega
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus) ja valiti selle juhtorgan –
nõukogu, mis kogunes esmakordselt 25. veebruaril 2007.
Kultuuriomavalitsus on loodud
ajaloolise rahvusvähemuse seisundi tugevdamiseks ja taastamiseks.
Kultuur omab kokkupuutepunkte mitmete valdkondadega
ja seetõttu esindab kultuuriomavalitsus ajaloolistel asualadel
elavaid inimesi ja rannarootslaste kogukondi koostöös mitmete organisatsioonidega väga
erinevates valdkondades. Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus
on andnud rannarootsi kultuuripärandit silmapaistvalt säilita-

Eestirootslaste esindus kohtumisel Rootsi kuningaga. Foto Henrik Garlöv/Rootsi Kuningakoda

Eestirootslaste Kultuuriomavalitsus on piirideta
omavalitsus, mis esindab
rannarootslaste kogukondi
ning mille kultuurinõukogu
on sarnaselt KOV-iga vallavolikogu ja sellel esimees.
Volikogu esimees on Ülo
Kalm ja juhatuse esimees
vallavanem on Jana Stahl.

nud ja arendanud isikutele Eestirootslaste Kultuurikandja tiitli
koos Hans Pöhli medaliga. Seni on tiitli saajateks olnud Ivar
Rüütli, Endel Enggrön, Toomas
Lilienberg, Göte Brunberg ja
isegi Rootsi kuningas Carl XVI
Gustaf, kellele õnnestus medal
üle anda neli kuud peale nominendiks nimetamist.
Ainus seilav ja säilinud kaljas Hoppet, mis renoveeriti käesoleva sajandi alguses Rootsis
ja Soomes, kuulus pärast ennistamist mittetulundusühingule

Puulaevaselts Vikan, kes omakorda selle valmistamisse panustas. Puulaevaseltsi töökate
meeste kätetööst on valminud
veel Ruhnu jaht Runbjarn.
Täna tegutseb Noarootsi piirkonnas rannarootsi kultuuri tutvustamise ja säilitamise nimel
Riguldi/Noarootsi kodukandiühing Rootsis. Ühing on endale saanud liikmeannetusena Miku talu Pürksis, mida soovitakse sarnaselt Vormsi talumuuseumile muuta kohalugu tutvustava materjali ja inimeste kokkusaamise keskuseks. Osmussaarel tegutseb juba aastaid Osmussaare külaselts, kes soovib korda teha Marks-talu rehehoone,
et asutada seal talumuuseum sarnaselt eespool nimetatule ja
Korsi talule Ruhnus. Enamikul
kodukandiühingutel on oma ajaleht. Lisaks kodukandiühingutele on endistel rannarootslaste
asualadel asutatud hulgaliselt
mittetulundusühinguid ja seltse

ning püütakse alles hoida esivanemate kultuuripärandit.
Toetuste varal on aastate
jooksul jõutud lisaks sakraalehitistele taastada olulisi mälestusmärke ja loodusobjekte,
tähistada külakohti, tegeleda käsitööga ning salvestada vanemat ja uuemat laulu- ja tantsuloomingut ning viia läbi hulgaliselt erinevaid üritusi. Tänapäeval on eestirootslaste kesksemateks kohtumispaikadeks Rannarootsi muuseum Haapsalus ja
Tallinna Rootsi-Mihkli kirik.
Igal kolmandal aastal toimub
eestirootslaste laulu- ja tantsupidu eestirootslaste pealinnas
Haapsalus ning toimuvad suvised üritused ajaloolistel rannarootsi asualadel, mis enamuses
on muutunud traditsioonilisteks.

Jana Stahl
Eestirootslaste Kultuuriomavalitsuse juhatuse esimees

Viimsi Rannarahva muuseum renoveerib Naissaare raudtee
2. augustil tähistati
Naissaare ajaloolise raudtee renoveerimise algust
piduliku liiprinaela löömisega.
Viimsi Rannarahva muuseumi
eesmärk on taastada raudtee esmalt 2,5 kilomeetri ulatuses
2018. aastal ning järgmises etapis renoveerida raudteelõik, mis
viib Naissaare sadamani. Pärast
raudtee renoveerimist avaneb
kõigile võimalus kasutada saarel liikumiseks kogu Euroopas
ainukesena säilinud militaareesmärkidel rajatud kitsarööpmelist raudteed nii dressiinide
kui ka mootorveduritega.
Raudtee renoveerimiseks
korraldas SA Rannarahva Muuseum 2018. aastal riigihanke,
mille võitis OÜ Renome. Tööde esimese etapi maksumus on
100 000 eurot, mida 60% osas
rahastab EU Leader programm
ning ülejäänud osa katab Rannarahva muuseum Viimsi valla
investeeringute toe abil. Naissaare kitsarööpmeline raudtee
kuulub Viimsi vallale ja on antud hoonestusõigusega SA Rannarahva Muuseum valdusesse.
Naissaare kitsarööpmelise

Töömehed paigaldavad esimese liipri, mis tähistab raudteelõigu algust. Fotod Viimsi Teataja

Naissaarlaste Kogukonna juhatuse esimees
Toomas Luhaäär piduliku liiprinaela löömise
kõnet pidamas.

Vallavanem Siim Kallas.

raudtee, laiusega 750 mm, ehitamine algas koos saarele merekindluse rannakaitsepatareide
rajamisega I maailmasõja künnisel 1913. aastal. Selle eesmärk oli sulgeda Soome laht
vaenlase sissetungi eest Vene
tsaaririiki ja ennekõike selle
pealinna Sankt-Peterburgi. Algselt kasutati raudteed patareide
ja kindlustuste rajamisel saarele, kuid raudteevõrgu funktsiooniks oli ette nähtud ka tulepositsioonide varustamine moonaga ning muu majandus- ja varustustegevus. Kuigi kogu kindlustuskompleks 1918. aastaks
ei valminud, jõuti saarele selleks ajaks paigaldada ca 37 km
raudteed.
Eesti iseseisvuse väljakuulutamise järgselt militaarne tegevus saarel jätkus. Osa patareisid võeti taas kasutusse, rajati
ka mõned uued. Osa mittevajalikest raudteedest võeti üles,
mõned harud jäid lihtsalt ajahamba pureda, kuid põhiosa
raudteevõrgust jäi siiski kasutusse.
Nõukogude okupatsioon militariseeris saare täielikult. Naissaare sadamast läände rajati miiniladude kompleks koos hool-

dustehasega. Kompleksi vajadusteks ehitati sinna ka raudteevõrk, mis on säilinud tänapäevani. Osa seni säilinud raudteeliine jäid juba siis kasutuks.
Kasutuses olid raudteelõigud
sadam – kesksõlm, kesksõlm –
miinilaod, kesksõlm – Männikuküla ja kesksõlm – piirivalvekordon saare põhjatipus.
1994. aastaks, kui Venemaa
merevägi lahkus saarelt, oli kasutuskõlbmatuks muutunud ka
Naissaare põhjatippu viiv raudteeharu. Ülejäänud haruteed aga
vajasid renoveerimist.
Naissaar on üks maailma
kõige omanäolisem saar, sest
saare ühe ruutkilomeetri kohta
on seal keskmiselt kaks kilomeetrit rongiteed. Tänaseks on
küll osa raudteevõrgust juba
kasutuskõlbmatuks muutunud,
kuid säilinud on siiski märkimisväärne osa unikaalsest ajaloolisest taristust ning selle renoveerimine aitab meil säilitada Euroopa üht väga erilist ajaloopärandit ka tulevastele põlvedele nii uurimustööks kui ka
lihtsalt külastajatele muuseumiatraktsioonina.

SA Rannarahva
Muuseum
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Karulaugu Spordikeskus avab peagi uksed
Treeni Golden Club
fitnessklubis

Juba septembrikuus avatakse Viimsi kooli kõrval
uus ja uhke spordirajatis –
Karulaugu Spordikeskus.

Keskusesse rajatakse esmalt neli kõvakattega ja veidi hiljem
veel kaks vaipkattega tenniseväljakut. Lisaks tennisele pakub
spordikompleks suurepäraseid
võimalusi külastada fitnessklubi
Golden Club, harrastada korvpalli, maadlust, jalgpalli ning
isegi võistlustantsu.
Karulaugu Spordikeskuse
neli esimest tenniseväljakut tulevad moodsa kõvakattega, mis
sarnanevad Austraalia lahtiste
meistrivõistluste väljakutele.
Neile on valitud just selline jalasõbralik kate, mis sobiks võimalikult paljudele tennisemängijatele – nii harrastajatele kui
ka saavutussportlastele. Aasta
lõpuks valmivad ka ülejäänud
kaks vaipkattega tenniseväljakut. Vaip on pehmem ja tennisisti liigestele isegi mugavam.
Elu on näidanud, et igale väljakukattele on oma poolehoidjad. Tenniseväljakutel toimuvat
on väga hea jälgida II korruse rõdualalt, seega sobib hall
hästi ka väiksemate turniiride
läbiviimiseks.
Tennisetreeninguid hakkab
korraldama Eesti edukaim tennisekool võistlusspordis, milleks on US Tenniseakadeemia
(USTA). USTA on siiani opereerinud ainult Tere Tennise-

Näidistreening Haabneeme koolis.

kui ka edasijõudnuid, lapsi ja
noori vanuses 5–17 ning ka täiskasvanuid tennist õppima. Tennises on olulisel kohal tasakaal, koordinatsioon ja liikumine, mis on väga olulised oskused kasvavale noorele. Loomulikult õpitakse ka lööke, millest kasvavad välja pallivahetused ja punktid. Tennis on sport
kogu eluks. Õpilaste registreerimine juba käib, huvilistel palume saata e-kiri aadressile
viimsi@usta.ee.
Treener Roland Kiil.

keskuses. Nüüd avame uue osakonna ka Viimsis, kus USTA
treeninguid hakkavad läbi viima kogenud treenerid Roland
Kiil ja Kristjan Pakk.
Huvikool ootab nii algajaid

Tantsusporti edendab
Golden Dance Club

Keskuses hakkavad toimuma ka
tantsutreeningud, mida korraldab Golden Dance Club (GDC).
Tantsukool alustas vähem kui
12 kuud tagasi ja selle ajaga on

GDC parimad tantsijad toonud
kõrgeid kohti nii Eesti kui ka
välismaa tiitlivõistlustelt. Noored tantsijad on murdnud end
maailma tippu ja selle edu taga
on GDC peatreener Martin Parmas, kes on nii tantsija kui ka
treenerina läbi löönud igal tasandil.
Sügisest algavad tantsuspordi ettevalmistusrühmad 5–
7- ja 8–12-aastastele lastele.
Laste jaoks, kes on juba võistlustantsuga tegelenud, on loodud tantsuspordirühm. Golden
Dance Clubis on võimalik tegeleda võistlustantsu kui spordialaga, aga ka lihtsalt arendada oma last, sest tantsuoskus on
osa põhiharidusest. Registreerumine ja lisainfo palume saata
info@goldendance.ee.

Karulaugu Spordikeskuses hakkab tegutsema ka kõrgetasemeline Golden Club fitnessklubi, mis on juba kolmas Goldeni fitnessketi asukoht. Golden Club alustas tegevust enam
kui 5 aastat tagasi Tondil Tere
Tennisekeskuses ning käesoleva
aasta aprillist on avatud kesklinna klubi Rotermanni kvartalis. Fitnessklubis saab olema
maailma jõusaali varustuse tipptootjate Life Fitnessi ja Hammer Strengthi sisustusega avar
treeningsaal, väga mitmekülgset treeningut võimaldav funktsionaaltreeningusaal, lai valik
rühmatreeninguid ning kogenud ja asjatundlikud personaaltreenerid, kes aitavad tervisesportlasel õige treeningrütm ning
treeningtegevused leida.

Viimsi lapsed
tennisetrenni

2018. aasta kevadel käisid US
Tenniseakadeemia treenerid
Viimsi koolides ja lasteaedades tennist tutvustamas. Koos
võrkude, reketite ja pallidega
külastati koolides ja lasteaedades kehalise kasvatuse ja liikumistunde ning tehti sellega
põgus sissejuhatus tennisesse.
Lapsed said kätte esimesed õpetussõnad ja paljudes tärkas selle toreda spordiala vastu huvi.
Treenerid Armand, Krista ja
Katrin käisid Viimsi, Haabnee-

me ja Randvere koolis, Karulaugu ja Päikeseratta lasteaias
ning kohtusid põhiliselt lasteaia vanemate rühmade ja 1. klassi koolilastega. Enamik lapsi
olid 6–8-aastased, kuid treenereid kutsuti tulevikus ka 5.
klassi kehalise kasvatuse tundi.
Kokku said väikese sissejuhatuse tennisesse enam kui
300 last ning osalejatele meeldis see väga. Lapsed said teada, kuidas tenniseväljakul liigutakse, reketit käes hoitakse ja
palli lüüakse. Mängud ja võistlused tõid tundidesse uut hasarti ja paljud lapsed avaldasid
soovi tennisetreeningutega liituda.
Lastele meeldisid tutvustavad treeningud väga, sest tennis ühendab liikumisrõõmu vaheldusrikkusega, osavuse põnevusega. Loomulikult alustavad treenerid tennise tutvustamist läbi mängulisuse ja lapse
üldise arendamise, sportlikud
eesmärgid seatakse hiljem.
Tennise näol on tegemist
spordialaga, mis sobib igale vanusele, aga lapseeas omandatud oskused ja liigutused salvestuvad lihasmällu ning teevad tennisemängu nauditavaks
kogu eluks. Ka täiskasvanuna
pole hilja alustada.
Karulaugu Spordikeskus
ootab. Tulge trenni!

Heimar Kalpus
US Tenniseakadeemia

Käsipalliseeniorite võistkond osales
Euroopa seenioride meistrivõistlustel

Kung Fu treeningud Viimsi
lastele
Spordiklubi MEIHUA kutsub julgeid 8–12-aastaseid poisse
ja tüdrukuid Kung Fu trenni. Klubil on rohkem kui 30 aastat kogemust võitluskunstides ning oleme kasvatanud nii
Eesti kui ka Euroopa tšempione erinevates distsipliinides.
Treeningul õpime Hiina võitluskunsti Wing Tchun Kung Fu,
mis arendab nii lapsel keha kui ka õiget mõtlemist ja suhtumist.
Areng on tõesti mitmekülgne – õppeprogrammis on jalad,
käed, põlved, küünarnukid, maadlus, tänava enesekaitse, koordinatsiooni, osavuse ja kiiruse arendamine, keha tugevdamine. “Kõva jõu” tasakaalustamiseks me arendame ka “pehmet
jõudu” – arendame enesekindlust, õpime eetikat, õiget mõtlemist, psühholoogiat ja filosoofiat. Õpime, kuidas mitte viia konflikte oma oskuste rakendamiseni, kuid vajaduse korral peame
olema valmis ennast kaitsma.
Õpilastele, kes soovivad ennast sportlikult arendada, pakume võimalust võtta osa Eesti ning perspektiivis ka Euroopa
Kung Fu meistrivõistlustest. Treeningud toimuvad Viimsi Kooli
spordikompleksis.
Treeninguid viib läbi viiekordne Eesti ja kahekordne Euroopa Kung Fu meister SiJei Kristina Veski.
Info kooli ja peatreeneri kohta, eelregistreerimine
registration.meihua.ee/viimsi-lapsed.
Kontakt: sijeikristina@meihua.ee, tel 5817 3340.

Kristina Veski

Käsipalliseeniorid. Foto erakogu

Eesti käsipalliseeniorite
võistkond HC ViimsiIntrac/Manitou osales
7.–10. juunil Austria
olümpialinnas Innsbruckis
2018. aasta Euroopa
seenioride meistrivõistlustel vanuseklassis 50+.
Meeste 50+ vanuseklassis oli
kokku 16 võistkonda erinevatest Euroopa riikidest. Alagrupis mängiti Budapest Old Boys

(HUN), Roma Handball (ITA)
ja Silesia Oldi (POL) meeskondadega. Alagrupis saavutati teine koht, mis andis võimaluse
võistelda kohtadele 1–8. Kohamängud viisid kokku M50 Portugali ja Austrian Veteransi võistkondadega.
Võistkonnal õnnestus saavutada kõrge 4. koht üle 50-aastaste meeste seas. Kripeldama
jäi pronksimäng Portugaliga,
mis kaotati vaid ühe punktiga.

Kokku osales Euroopa seenioride meistrivõistlustel kolmes meeste ja kahes naiste vanuseklassis 63 võistkonda 17 riigist. HC Viimsi-Intrac/Manitou
50+ meeskonnas mängisid: Ain
Kont, Tamur Tensing, Jürgen
Palm, Hendrik Karlson, Eero
Kinnunen, Jaakko-Tarmo Pettinen, Kalev Svilberg, Raivo
Laast, Jaanus Rätsep, Arso Raid,
Andres Neeme, Tõnis Turmann,
Andres Ottis, Mart Liinat, Ahti

Pihkva ja manager Marek Tammemäe.
Varasematel aastatel on meeskond osalenud Euroopa seenioride meistrivõistlustel vanuseklassis Men 45+ ja saavutanud
2. koha Brixenis (2013), 3. koha
Prahas (2014), 3. koha Nizzas
(2015), 4. koha Porecis (2016)
ning 6. koha Portos (2017).

Ain Kont

Spordiklubi HC Viimsi seenioride
võistkonna esindaja
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Eesti parim rattaklubi sinu õuel!

Krav Maga –
enesekaitsetreeningud
Karulaugu Spordikeskuses

Sügis koputab uksele
ja koolid ootavad lapsi.
Lapsi ootab ka Kalevi
Jalgrattakool. Kalevi
Jalgrattakool on asutatud
aastal 1969, olles seega
üks Eesti vanimaid ning
auväärse minevikuga
jalgrattakoole.
Meie koolis on käinud suur hulk
õpilasi, kes on toonud kuulsust
Eestile üle maailma. Meie õpilased on osalenud maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel. Vaieldamatult on meie säravaim kasvandik kahekordne
olümpiavõitja Erika Salumäe.
Täna aga ei loe me saavutusi, vaid vaatame tulevikku. Suve lõpus avab Viimsis valla südames uksed uus Karulaugu
spordihoone. Selles saab olema
ka Kalevi Jalgrattakooli uus õppeklass. Just nimelt õppeklass,
sest rattasõit on teadus ja teadlikku rattasõitu me viimsilastele ja esmalt just Viimsi lastele
õpetama hakkamegi.
Ratta käsitlus maastikul, keerulised laskumised, hüpped ning
oskuslik pidurdus, sõit maanteel ja tänavatel on vaid osa
õppekavast. Lisaks liikluskoolitus ja rattahoolduse põhitõed
koos tehniliste lahenduste tundmisega. Seda kõike ühest koolist ja seda kõike oma kodukandis.
Laste kasutusse tulev rattavarustus ja õppeklassi sisseseade koos lisatarvikute, tööriistade ja olmetehnikaga saab olema uus ning kaasaegne. Unustatud pole ka nutikaid lahendusi – tellitud on nutikad trenažöörid koos treeningkvaliteeti
parandavate virtuaalreaalsuse li-

Sel sügisel avame uue Krav Maga Akadeemia
Eesti treeningsaali ka uues Viimsis avatavas Karulaugu Spordikeskuses, mis toob enesekaitseõpetuse ja turvatunde Viimsi kogukonda.

Teretulemast Kalevi Jalgrattakooli! Foto erakogu

saseadmetega. Klassi sisustamine alles käib, sest hanked on
mahukad ja varustus spetsiifiline.

Väljakutseid pakkuv
jalgrattakool

Viimsi vallas on sügisest 5 kooli, kus õpib kokku üle 2500 õpilase. Viimsi vald on sõlminud
koostöölepingud üle 70 spordiklubiga. Aga on vaid üks jalgrattakool, mis pakub jalgrattaspordi süvaõpet. Lastele pakume füüsiliseks arenguks mitmekülgset treeningkava. Rattahooaja välisel ajal õpetame lapsed
ujuma, mängime jalgpalli, suusatame ja uisutame, pakume lastele sportlikku virtuaalmaailma trenažööridel. Võistlushooajal on arvukalt võistlusi igas
vanuseklassis kõikjal Eestis ning
välismaalgi. Korraldame ratta-

laagreid suvel ja kevadel nii
kodumaal kui ka Hispaanias.
Karulaugu spordihoone on
sportimise jaoks asukoha poolest parim, mis siin olla saab.
Ujula, palliväljakud, tervise- ja
suusarada, maastikukaitseala ja
kergliiklusteed on meie valla
uhkus. Sügav kummardus Viimsi valla juhtidele, kes on neid
projekte toetanud ja teoks teinud! Ärge jääge seisma, vaid
veereme koos edasi ja loome
aina uut. Üks äge BMX-rada
oleks loogiline jätk sportliku
Viimsi eduloos.
Uue treeningbaasi avamine
on Kalevi Jalgrattakoolile tõsine väljakutse. Meie treenerid
on selle nimel töötanud juba
terve aasta. Meie jaoks on oluline, et lapsed saaksid treenida
kodu lähedal ja läbi treeningprotsessi õpiksid väärtustama

ja hindama ka oma kodukanti. Oleme varasematel aastatel
käinud jalgrattakooli tutvustamas Viimsi valla koolides ning
vallarahvale suunatud avalikel
üritustel. Nii mõnigi Viimsi valla laps on meie Pirita treeninggrupiga liitunud ja tänaseks juba Eesti meistrivõistlustel tegusid teinud. Lisaks Karulaugu
spordihoone baasile moodustame treeninggrupid ka Püünsi
ja Randvere kooli juures. Lähiajal teeme neis koolides näitlikud treeningud tutvustamaks
jalgrattasporti kui üht spordiala, mis pakub palju elamusi.
Rattakooli tegemiste ja treeningaegadega saab lähemalt
tutvuda meie kodulehel www.
jalgrattakool.ee.

Mallor Türna
Viimsi treener

Krav Maga on Iisraeli sõjaväe päritolu taktikaline enesekaitsesüsteem, mida harjutatakse koos realistliku tänavavõitluse treeninguga. Krav Magat loetakse maailma parimaks enesekaitsesüsteemiks, mille õpetus on reaalne ja
toimiv ning arenev koos tänaval toimuvaga.
Krav Maga (contact combat) on tänapäeval kasutuses
erinevate riikide politseis, sõjaväes, eriüksustes ja luures.
Paljudes riikides on ta peamine enesekaitsesüsteem, mida
jõustruktuurid kasutavad. Mitmed organisatsioonid õpetavad rahvusvaheliselt Krav Magat tsiviil, sõjaväe ja politsei
suunal.
Krav Magat võib õppima tulla igaüks – nii mees, naine kui ka laps, olenemata vanusest või üldisest füüsilisest
vormist. Arvestades, et naised ja lapsed jäävad kasvult ja
kehaehituselt meestele alla, siis Krav Maga arvestab sellega ja tehnikad on üles ehitatud selliselt, et jõudude vahekord enda kasuks pöörata.
Eelnev võitlustreeningu kogemus ei ole vajalik.

Miks on minul Krav Magat vaja?

Elementaarne enesekaitseoskus on kiiresti omandatav. Krav
Maga on reaalne ja toimiv. Hakkan märkama ümbritsevat
ja tajuma ohte, õpin võitlema erinevates oludes, erinevat
tüüpi rünnakute vastu, sealhulgas ka relvad. Kasvab minu
enesekindlus ja eneseteadlikkus ning saavutan oskuse
kaitsta ennast ja oma lähedasi. Järjepidev treening annab
tulemuse!

Krav Maga Global Eesti

Viimsi noored osalesid Metsalaagris ja Urumarja noortelaagris
Viimsi noored käisid 9.–11. juulini Metsalaagris Kaitseliidu
harjutusväljakul Männikul.
Laagri eesmärk oli läbi militaarsuunitluste anda noortele ettekujutus, kuidas limiteeritud vahenditega keerulistes tingimustes
hakkama saada. Tänases nutiühiskonnas on üha keerulisem ette
kujutada olukorda, kus oled ilma elektri, toasooja ja toiduta. Raudrusikas OÜ annab noortele võimaluse panna ennast proovile välilaagris, kus läbi praktiliste tegevuste antakse teadmised ja oskused, kuidas eelpool nimetatud situatsioonides edukalt hakkama
saada. Meie noored jäid laagriga rahule. Plaanis on korraldada ka
järgmisel suvel koostöös Raudrusikaga tore laager.

1.–8. augustini osalesid Viimsi noored esimest aastat Urumarja
noortelaagris, mis asub looduslikult kaunis kohas. Laagri tegevust
juhtisid erialase koolituse saanud kasvatajad ning tegevus toimus
mängulises vormis. Laagri territooriumil asub magamiskorpus,
mis asub neljas eraldi majas 4–6-kohalistes tubades. Lisaks on
laagri territooriumil jalgpalli- ja korvpalliväljakud, kaks sauna ja
kauplus. Jõele oli rajatud väliujula. Laagri eesmärk oli anda lastele
mitmekülgset loomingulist ja füüsilist tegevust.

Airi Vaaderpall
Viimsi lastekaitsespetsialist

Krav Maga Global on maailma suurim autentse Krav Maga
arendaja, mida juhib Eyal Yanilov, kes on Krav Maga looja
Imi Lichtenfeldi lähim õpilane. Krav Maga Global Eesti
asutati 2014. aastal Janek Junja poolt, kes on tänase seisuga G5-taseme instruktor ja KMG Eesti direktor. Käesolevaks hetkeks on tema õpilased lõpetanud esimese litsentseeritud rahvusvahelise instruktorite kursuse Eestis
ja töötavad aktiivselt järjepideva arengu ning turvalisema
ühiskonna nimel.
Leia meid sotsiaalmeedias:
www.krav-maga.ee / Facebook – KMG Estonia – Krav
Maga Global / Instagram - @kmgestonia

Janek Junja
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Teeliste kirikud
ootavad rändureid
ka sel suvel
Uut hooaega alustas Eesti Kirikute Nõukogu
kultuuriturismi algatus “Teeliste kirikud”.
“Teeliste kirikud” eesmärk on tutvustada nii kohalikele
reisihuvilistele kui ka Eestit külastavatele turistidele suveperioodil pikemalt avatud, kauneid ning paljuski unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju
ja kloostreid.
Alates XIII sajandist on pühakojad olnud Eesti kultuuri lahutamatuks osaks, mis moodustavad väärtusliku
osa meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Sageli
on linna, valla ja küla üheks paljudest vaatamisväärtustest
selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud
müürid hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi. Seepärast
võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa olulisteks turismisihtkohtadeks ja kohalikeks vaatamisväärsusteks.
Teeliste kirikute tutvustamiseks on koostatud informatiivne, pildimaterjaliga illustreeritud teatmik ning sarnase
kujundusega veebileht (www.teelistekirikud.ekn.ee). Veebikeskkond on seitsmekeelne ning infot saab lisaks eesti
keelele lugeda inglise, saksa, soome, vene, rootsi ja prantsuse keeles.
“Teeliste kirikud” trükiseid-reisijuhte jagatakse algatusega liitunud kirikutes ja kohalikes turismiinfokeskustes. Trükisest leiab 450 pühakoja eesti- ja inglisekeelse
lühitutvustuse, lisatud on avatud kirikute kontaktandmed,
jumalateenistuste ja palvuste ajad ning ülevaate saab kirikutega seotud majutuspaikadest. Uuenduslikult on käesoleval aastal lisatud ka märge, millistesse pühakodadesse
pääseb ratastooliga.
Lisainfo: tel 522 3700 või 5332 5292,
e-post teelistekirikud@ekn.ee.

Marko Kaldur
“Teeliste kirikud” projektijuht

Eluloojang turvaliselt ja väärikalt oma kodus
Arstiteadus areneb jõudsalt, kaasaegsed diagnostikameetodid võimaldavad haigusi varem avastada ning aina kättesaadavamaks muutuvad
uued innovaatilised ravimeetodid. Kõik see võimaldab aina rohkem
raskeid haigusi täielikult
välja ravida või lisada
väga raskete haigustega
patsientidele eluaastaid,
vähendades nende vaevusi. Mõnikord on siiski
tarvis tõdeda, et haigus
ei allu tervendavale ravile
ja oodata tuleb surma
peatset saabumist.
Dalai-laama on kirjutanud:
“Surm on elu loomulik osa,
millega meil kõigil tuleb varem
või hiljem silmitsi seista. /…/
Vastsündinuna olime kõik täiesti
abitud ja ilma teiste toe ja hooleta ei oleks me ellu jäänud. Ka
surijad ei suuda ennast ise aidata, sellepärast on meie kohuseks nende piina ja hirmu leevendada ning aidata neil võimalikult rahulikult surra” (Sogyal Rinpoche, “Tiibeti raamat
elust ja surmast”).

Tihti on kõrvalise abita raske toime tulla nii lahkujal endal kui ka tema lähedastel, kuna suremine on väga kurb teekond, kus ekslemisel on raske
lootust leida. Lisaks surijale
turvalise keskkonna loomisele,
tema hingelisele valmisolekule ja leppimisele vajavad toetamist ka lahkuja lähedased.

das rääkida eesootavast lähedastele, lastele, lastelastele. Kas
ta peab surma ootama üksikuna haigla suurpalatis, kui tahaks hoopis oma viimased elupäevad kodus lähedaste keskel
olla? Kas peab valusid kannatama? Ja nii edasi… Miks see
kõik nii raske ja ebaõiglane
on?

Palju küsimusi, vähe
vastuseid

Loojanguperiood on
nagu matk tundmatusse

Haigel endal ja tema lähedastel
kerkib elu lõpu eel suurel hulgal nii praktilisi kui ka eksistentsiaalseid küsimusi, millele
on raske iseseisvalt vastuseid
leida. Pereliikmed muretsevad,
kuidas leevendada haige valu
ja vaeva. Kust saada tema hooldamiseks vajalikke abivahendeid? Kuidas leida lootust ja
jaksu tegeleda asjaajamisega erinevates ametiasutustes, kui aega on nii vähe, pereliige vajab
hooldust ja lapsed kasvatamist?
Millised on võimalikud toetused ja teenused? Kes aitab mu
lähedast kodus, kui pean ise
tööl olema? Ja nii edasi… Miks
see kõik nii raske ja ebaõiglane
on?
Lahkuja jällegi ei tea, kui-

Iga pikem matk koosneb väikeste teeradade läbimisest ning
kõik teekonna erinevad etapid
planeeritakse enne järgmisele
rajale astumist. Teel ette tulevaid takistusi on lihtsam ületada, kui on teada takistuse olemus, on olemas plaan selle ületamiseks ning kaasa pakitud vajalikud abivahendid, olgu need
siis tehnilised, füüsilised või teised inimesed – giid, reisikaaslased, toetusmeeskond.
Sarnaselt suuremale matkale asutamisega vajab ka rahuliku loojangu teekond võimalikult head planeerimist ja tuge.
Kuigi see aeg on raske ja valus,
võib professionaalse abi kaasamine aidata näha, et iga loo-

jang – ühe päeva õhtusse veeremine või terve elukaare lõppemine – võib olla ka turvaline
ja väärikas. Haiglates on aina
rohkem hakatud looma palliatiivravi meeskondi, kuhu kuuluvad arstid, õed, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, hingehoidjad. Koostööd tehakse ka füsioterapeutidega, toitumisspetsialistidega, logopeedide ja kogemusnõustajatega, aga ka väljaspool haiglat töötavate teenusepakkujatega. Seda kõike patsiendi heaolust lähtuvalt. Haiglatöötajad aga koju ei tule ning
usaldusväärseid teenusepakkujaid on kodukohtades vähe. Siin
tuleb appi koduhospiits kui alternatiivne võimalus hooldusvõi hospiitshaigla kõrval.

Koduhospiits – midagi
palju enamat kui koduhooldus

Hospiits lähtub patsienditöös
ja tõekspidamistes terviklikust
inimesekäsitlusest, pidades võrdselt oluliseks nii patsiendi kui
ka tema lähedaste füüsilisi, psüühilisi, sotsiaalseid ja eksistentsiaalseid vajadusi. Kui senini
on Eestis pakutud hospiitsteenust vaid haiglatingimustes ja

sedagi ametlikult vaid kolmes
haiglas (SA EELK Diakooniahaigla ja ITK Hooldusravi kliinik Tallinnas ning Tartu Ülikooli Kliinikum Tartus), siis nüüd
on hakatud arendama Skandinaaviamaade ja USA eeskujul
ka koduhospiitsi teenust.
Koduhospiits ongi hospiitsmeeskonna töö kliendi kodus,
kus koostöös vajaliku võrgustikuga luuakse haigele võimalikult turvaline ja väärikas võimalus elada ja ka võimalusel
surra oma kodus. Oluliseks peetakse aidata inimesel elada oma
järelejäänud aega võimalikult
täisväärtuslikult kuni viimase
hingetõmbeni, aga ka lahkuja
lähedaste igakülgset toetamist
kogu loojanguperioodi vältel ja
järel.
Viimsi valla elanikel on esimeste seas Eestis võimalik saada kompleksset koduhospiitsi
LISAINFO
n FB: Koduhospiits.ee
n www.koduhospiits.ee
n e-mail: info@koduhospiits.ee
n tel: 5668 6477

teenust oma kodus. Koduhospiits OÜ on välja kasvanud
2011. aastal loodud konsultatsioonifirma ja pikaajalise haigla palliatiivravi/hospiitshaigla
töötajate ühistööst. Lisaks tavapärasele koduhooldusele koostame kliendile ja tema lähedastele parima võimaliku toimetulekut toetava paketi erinevatest
teenustest – sh abistame ja esindame dokumentide vormistamisel ja asjaajamistel ametiasutustes, pakume kriisi- ja leinatööd, transporti koos saatjaga
meditsiiniasutusse ja/või kultuuriüritustele, kehalisi treeninguid ja aktiviseerimist, loovteraapiat jpm.
Teeme tihedalt koostööd koduõdedega ja meie meeskonda
kuuluvad lisaks hooldajatele ka
juriidilise kõrgharidusega ja sotsiaaltöö magistrikraadiga juristkonsultant, psühholoog, loovterapeut, liikumisjuhendaja, juuksur, maniküürija jpt. Koostööd
teeme patsiendi huvidest lähtuvalt tema perearstiga, KOV-i
sotsiaalhoolekande osakonnaga,
kogudustega ja paljude teistega.

Koduhospiits OÜ
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KULTUUR

Viimsi valla kultuurikalender
17. august – 9. september
JUMALATEENISTUSED
19. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 15.30
Naissaare Püha Maarja kabeli
taaspühitsemine
Naissaare Püha Maarja kabelis
26. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Muusikaga teenivad kaasa Ott
Indermitte (bariton), Kristi
Veeber (sopran), Liis-Helena
Väljamäe (viiul) ja Hille Poroson
(orel)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Viimsi Vabakoguduse aastapäev
Pidulik jumalateenistus
Jutlus: Eesti EKBK Liidu president
Erki Tamm
Külla tuleb koor Kersti Kuuse
juhatusel
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
2. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus leivamurdmisega
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

9. september kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
NÄITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel
elas geenius“
Aksi saare fotograafist ja
kultuuritegelasest August Luusmannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis
Tiina Alveri fotonäitus
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees
Ajutine näitus “Georgia 2008“
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo
teemal
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
Kuni september
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse aatriumis
Kuni 15. september
Tarrvi Laamanni kunstinäitus
“Rannad ja rütmid”
Prangli sadamakuuris Noor
kaardivägi
ÕPI- JA JUTUTOAD
23. august kell 19
Kogukonna Klubi vestlusõhtu
Külaliseks on Rohke Debelak
Avatud on kohvik
Vaba sissepääs!
Kohtade eelregistreerimine:
ivo@rullrumm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis

25. august kell 11
Loeng “Mis on une tervis ja
kuidas seda parandada“
Lektor Kene Vernik
kell 14
Loeng “Tark ja teadlik liikumine“
Lektor Kristjan Puusild
Loengud toimuvad otseülekandena Kirna mõisast
Sissepääs tasuta!
Registreerimine: viimsi@
huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
8. september kell 11
Loeng-töötuba “Konstellatsioonimeetodi tevendav mõju“
Lektorid Kristel Rannamees ja
Heldo Korbe
Loeng toimub otseülekandena
Kirna mõisast
Sissepääs tasuta!
Registreerimine: viimsi@
huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses
9. september 9–21
Elujõusaali hooaja avapäev
Lisainfo: www.elujousaal.ee,
tel 523 9362, elujousaal@
gmail.com
Elujõusaalis
KONTSERDID, ETENDUSED
20. august kell 14
Taasiseseisvumispäeva kontsert
Liis Lutsoja (viiul), Jaak Lutsoja
(akordion)
Korraldaja: Pille Lille Muusikute
Fond
Vaba sissepääs!
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
25. august kell 14.30
Suveteater “Eestirand. Lootuse
kursil“
Prangli saarel, sadamakuuris
25. august kell 19.30
Nargenfestival 2018
Muinastulede öö

Händel “Veemuusika“
Naissaarel, Omari küünis
26. august kell 11
Jumalateenistusel kaastegevad
Ott Indermitte (bariton), Kristi
Veeber (sopran) ja Hille Poroson
(orel)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. august kell 17
Mõisamängud. EV100
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva galakontsert
Denis Golubev (oboe, Moskva),
Aglaya Golubeva (oboe,
Moskva), Alexis Roussine
(viiul, Pariis), Tähe-Lee Liiv
(klaver), Diana Liiv (klaver)
Kavas: Tšaikovski, Tamberg, Pärt
Vaba sissepääs!
Eesti Sõjamuuseumis –
kindral Laidoneri muuseumis
28. august kell 19.30
Kontsert: Juhan Palm-Peipman
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
30. august kell 20
Orelikontsert
Aare-Paul Lattik (orel), kaastegev Triin Ruubel (viiul)
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
SPORT
26. august kell 17
Viimsi Jalgpalliklubi – Läänemaa JK
Viimsi staadionil
MEELELAHUTUS, MUUSIKA
17. august kell 21
DJ Märt Rannamäe
18. august kell 21
VJ Allan Peramets
22. august kell 21
Payback
24. august kell 21
VJ Kaupo Mitt

25. august kell 21
VJ Sass Nixon
29. august kell 21
Merike Susi & Kui kunagi veel
näeme, siis teisiti on kõik
31. august kell 21
DJ Marek Talivere
1. september kell 21
VJ Sass Nixon
7. september kell 21
L’Dorado / DJ Marek Talivere
8. september kell 21
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose pubis

laager “Sõbrad looduses”
RMK Viimsi Külastuskeskuses

25. august kell 22
Ansambel Onud
Prangli saarel, sadamakuuris

6. september kell 15
Vanavanemate päev
Korraldajad: päevakeskus
koostöös noortekeskusega
Randvere külakeskuses

LASTELE JA NOORTELE
21.–24. august kell 11–14
Isemoodi isetegijate disainlaager
Viimsi huvikeskuses
22. august kell 11
Tantsuteatri töötuba
Eelregistreerumisega
Vaata: www.huvikeskus.ee/
noortekeskused
Viimsi huvikeskuses
23.august kell 14
Turunduse töötuba noortele
Eelregistreerumisega
Vaata: www.huvikeskus.ee/
noortekeskused
TARU Viimsis
24. august kell 11
Viimsi SKATE 2018
Võistlused toimuvad kolmes
kategoorias: algajad tõuksitajad, edasijõudnud tõuksitajad
ja BMX-ratturid
Lisainfo: Viimsi skatepargi
Facebooki lehel
Viimsi skatepargis
27.–31. august kell 10–17
Viimsi noortekeskuse linna-

27.–31. august kell 9–17
Muuuv linnalaager “Noored
seiklejad“
Igal päeval erinev programm
Lastele vanuses 6–10 aastat
Registreerimine: info@muuuv.
ee, tel 605 1100
Muuuv seiklusmaal Viimsi
Keskuses
30. august
Lahtiste uste päev
Haabneeme Koolis

EAKATELE
6. september kell 15
Vanavanemate päev
Korraldajad: päevakeskus
koostöös noortekeskusega
Randvere külakeskuses
VARIA
20. august kell 11
Isamaaline piknikupäev
Kõned Laidoneri ausamba juures
Laidoneride fotopannoode
eksponeerimine
kell 12 esineb Laura Põldvere
“Iial ei jää võõraiks me“
Korraldaja: MTÜ Viimsi
Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon
Osalemine tasuta!
Viimsi mõisa pargis
25. august kell 19
Muinastulede öö
Viimsi vabaõhumuuseumis
8. september kell 11–14
Viimsi turvalisusepäev ja
kooli infolaat
Viimsi Koolis ja õuealal
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Viimsilaste
MEIE KODU ON VIIMSI

Erko Veltson

Põliste Viimsi
juurtega Mairi
jaoks on oluline
oma väike kogukond, külpood
ning suitsukala
ja palju muudki.
Foto Kristiin
Kõosalu

O

Raivo Piirsalu

M

www.viimsi.ee/viimsilane

ulle meeldib Viimsis, sest
siin on ilus merevaade ja
päikeseloojang. Sõidan iga
päev rattaga tööle, et säästa meie looduskeskkonda ja nautida kaunist loodust, mis meid ümbritseb. Lisaks kõigele sellele on Viimsis rohkelt spordiväljakuid, jalgrattateid, jooksuradasid
ning võimalus külastada toredaid vabaõhuüritusi. Ka siinne kogukond on
tore – arvan, et meist igaüks peab rohkem märkama ja tähele panema ohuolukordi liikluses, tagama heakorda ja
hoidma ära kuritegevust. Seda kõike
saab teha üksnes siis, kui oleme heades suhetes oma naabrite ja kogukonnaga.

“

Raivole meeldib
Viimsis, sest siin
on ilus merevaade
ja päikeseloojang.
Foto Kristiin Kõosalu

Mairi Lembinen

M

inu lugu Viimsiga on saanud alguse ammu enne mind. Minu vanaema Senta on mitmendat põlve Prangli saare elanik ning elab seal
praegugi. Ise olen aga siin sündinud ja üles kasvanud ning oma lapsepõlve suved veetnud Pranglis koos õdede, venna ning nõbudega. Karjatasime
seal lehmi ja lambaid, tegime käsitsi heina, hooldasime suuri peenramaid ja
öösel magasime heinalakas. Tõeline maaelu ühel väikesel kodulähedasel saarel.
Kuna isa on pärit Pranglilt, siis oli igati loogiline valik kolida üle mere Rohuneeme külla. Praegu kujundan saatuse tahtel oma perega kodu selles majas, kus
kunagi minu isa, tädi ja kaksikud onud peale Pranglilt mandrile tulemist elasid.
Teisalt minu emapoolne vanaisa Mart Emme elas kõrvaltänavas ja nii möödusid ema suved Rohuneeme külas juba ammu enne seda, kui isa sinna elama
asus. Isa võttis naabritüdruku endale naiseks ja sellest kooslusest sündisid lisaks minule ka vanem vend ja kaks nooremat õde. Rohuneeme oli lapsepõlve
veetmiseks suurepärane koht. Nüüd saavad seda suurepärast võimalust kasutada minu lapsed.
Täna elame Rohuneemes koos tulevase abikaasa Imre ja kahe lapsega –
Johanni (5) ja Anettiga (3). Meie pere hindab siinset elukeskkonda ning loodust. Uskumatult tore on see, et saame kodu lähedal, Rohuneeme metsas, metsmaasikaid ja mustikaid nosimas käia või mööda pikka rannajoont nautida päikeseloojangut, tormist merd ja uitada ringi rändrahnusid mõõtes. Sõbralikud
naabrid, suitsukala, külapood, väikesed külakoolid, terviserajad, spordiväljakud ja väikesadamad, väikesaared, ürgmetsad – see ongi Viimsi!
Just tugev ajalooline seos Viimsi, ennekõike Rohuneemega, on pannud
mind hea seisma ka Rohuneeme kogukonna eest, mille arengus ja tegemistes
aktiivselt viis aastat kaasa lõin. Tänasel päeval, mil Rohuneeme külaseltsi tegevused on teiste aktiivsete kogukonnaliikmete kätes, olen oma akadeemilise tausta tõttu panustamas Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõududega kahasse
Viimsi riigigümnaasiumi õppekavade arengusse. Minu roll on ennekõike minu
erialaga – ehitusinseneeriaga – seotud, mistõttu aitan gümnasistide õppekavva
planeeritud inseneeria mooduli praktikakohtade loomisel. Uhke on olla viimsilane ja näha valda arenemas.

Merike Paasalu
Asukoht super, linna lähedus, samas oled ikkagi nagu
maal, ilus loodus, meri ligidal, mõnusad söögikohad,
poed, sportimisvõimalused, spaa, koolid, lasteaiad, lastele
trennid, laagrid.

Kristina Ots
Meri, mets ja linnulaulune rahu. Oma spordiklubid, haigla,
korralikud toidupoed ja apteegid olemas. Saab ka kohvikusse ja ilusalongi minna. Tallinn on piisavalt lähedal ja
kaugel. Üsna turvaline.

Külli Matt
Viimsi on parim koht elamiseks. Ja aina paremaks läheb.
Korralikud teed, palju rohelust ja lilli, kõik käe-jala juures,
alustades kauplustest ja meelelahutusest ning lõpetades
teenustega. Linna lähedus veel peale kauba. Mere lähedus ja imetoredad inimesed. Mõnus ja turvaline. Rohkem
ei oskagi midagi tahta.

Libika Krupkin
Viimsi, Viimsi, me Viimsi
iial sind jätta ei saa.
Sest, et siin on me mured
ja siin on me rõõm
meil meri on siin ja maa!

Anneli Saluri
Meri, tuul ja päike. Linnast piisavalt kaugel, aga samas
piisavalt lähedal. Lastel kõik trennid ja ringid kooli ja kodu
lähedal.

Maris Akkerman
Meri, meri, meri ja veel kord meri! Kõike muud saab juurde ehitada ja arendada ja seda on Viimsis ka väga tublisti tehtud, aga merd juba kohale ei too. Meil on olemas
kõik, mis õnneks vaja!

Liina Savolainen
Mõnusalt roheline, metsade vahel, aga samas kõik vajalik
on mõnusalt lähedal. Koduks juba pea 8 aastat.
Janek Nelson
Siin on kõik, mida ühest täisväärtuslikust kodukandist
tahta võiks: mets, meri, vaba aja veetmise võimalused,
suurlinna lähedus, koolid, lasteaiad ja muidugi ka tööd
teen siin.
Kristel Lepp
Olen terve oma elu Viimsis elanud, ei kujutaks elu
mujal ette. Kuigi Viimsi on selle 34 aasta jooksul palju
muutunud, on siin endiselt hea ja kodune olla.

“

Erko leiab, et Viimsis
on kõik see olemas,
mis talle meeldib –
rannarahvas, meri,
laevad ja kalapüük.
Foto erakogu

len Viimsiga seotud olnud juba peaaegu 30 aastat, millest
kaheksa aastat olen siin elanud. Lapsepõlves veetsin kõik suved
Leppneemes vanaisa ja vanaema suvilas ning sellest ajast tärkas ka huvi
mere ja kalapüügi vastu. Õigupoolest
seostubki Viimsiga märksõnad nagu
rannarahvas, meri, laevad ja kalapüük
ning küllap on see põhjus, miks olen
Viimsisse jäänud.
Jagan end tihtilugu kahe sadama
vahel. Leppneeme kalasadamas käin
kala püüdmas, aitamas kohalikke kalureid, lisaks olen Leppneeme külaseltsi juhatuse liige, et anda omapoolne panus siinsetesse arengutesse. Rohuneeme sadamas olen aga vabatahtlik merepäästja ja mõnikord sõidutan
sealsete alustega turiste väikesaartele.
Mu tütrele, kes sel sügisel läheb teise
klassi, meeldib samuti oma aega sisustada vesiste tegevustega ning nii
meeldib talle külastada Viimsi veekeskust.
Viimsi on väga hea koht elamiseks,
kuna siin on kõik käe-jala juures: poed,
erinevad sportimisvõimalused ja vaba
aja veetmise kohad. Lisaks sellele on
suureks boonuseks see, et elame mere
ääres. Nii meeldib meile ka öelda, et
oleme mererahvas.

Virve Roolaht
Sest armastan loodust ja naudin koeraga metsas ja mere
ääres müttamist.
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Maida oma kolme poja
ja abikaasaga hindavad
seda, et Randveres
on toetav kogukond.
Foto erakogu

Registreeri
oma
elukoht
Need on viimsilaste lood,
kes tunnevad tugevat seost
oma koduvallaga ja seisavad hea selle eest, et neil,
nende perel ja lähikondsetel oleks toimiv, arenev ja
turvaline kodukoht.
Valda registreerimise kaudu
toetab iga elanik oma
kodukoha elukeskkonna
parendamist ja arengut.
Muuhulgas panustatakse
ühiselt haridusinnovatsiooni ja sellega hariduskvaliteedi tõstmisse,
loodakse täiendavaid
võimalusi tervisliku eluviisi
harrastamiseks, hoitakse
korras rannaäärt,
arendatakse teid ja tänavavõrke ning luuakse võimalusi kogukonna
paremaks toimimiseks.

Maida Insler

O

leme Itaalia-Eesti segapere ning elanud nii Itaalias kui ka Saksamaal, Eestisse kolisime 2005. aastal ja Viimsis oleme elanud peaaegu 10 aastat. Meie
peres kasvavad Oscar (11), Oliver (10) ja Tobias (2), kellega koos võtame ette põnevaid tegevusi. Lisaks annab pereisa Viimsis jalgpallitrenne ja mina
alustasin tantsimist rahvatantsuseltsis Pääsuke. Proovime ka järgmisele tantsupeole saada.
Meile meeldib Viimsis elada, sest Viimsi on piisavalt väike ja samas piisavalt suur. Siin on rohkelt tervise- ja metsaradasid, hea kodulähedane kool ning lummav meri. Veedame lastega vaba aega Tädu matkarajal ja Randvere metsaradadel jalutades ning poisid kasutavad igat võimalust, et Viimsi staadionil jalgpalli
mängida. Need on meie pere lemmikkohad, mida soovitame ka teistel külastada ja nende kõrval planeerida külaskäik ka meie väikesaartele nagu Aegna ja Prangli.

K

olisime oma perekonnaga Viimsisse umbes 10 aastat tagasi
ning tänaseks oleme lisaks oma
kodule ka enda ettevõtted siia ümber
kolinud. Miks? Sest meile meeldib
Viimsi vaikus – loodushääled, merekohin, päikeseloojang, tuul ja tänu tuulele ei ole siin ka sääski. Viimsi keskkond on elukeskkonnana inspireeriv ja
töökeskkonnana veel inspireerivam.
Viimsis Miiduranna külas on väga
tore ja kokkuhoidev kogukond. Lisaks
sellele meeldib meile lihapoest liha
tuua, NOA ja OKO restoranis süüa,
jalgratastega sõita, Viimsi kinos käia
ja ühiseid jaanipäevi pidada. Ma näen
üha vähem põhjusi, miks ma üldse
peaksin käima Viimsist väljaspool –
siin on ju kõik olemas!
Kui tahame, et keskkond meie ümber oleks korras, või soovime uut raamatukogu, tahame õpetajatele rohkem
palka maksta, mitmekesistada sportimis- ja huvitegevuse võimalusi ning
palju muud, siis selleks on ainuke võimalus registreerida ennast viimsilaseks, sest 95–97% valla tulust tuleb üksiksiku tulumaksust. Registreeri kindlasti ennast viimsilaseks!

Taavi jaoks on Viimsi
elukeskkonnana
inspireeriv ja töökeskkonnana veelgi
inspireerivam.
Foto Kristiin Kõosalu

Sissi arvates on
Viimsis rahulik ja
turvaline elada.
Foto Kristiin Kõosalu

Sissi Nylia Benita

K

olisime perega Viimsisse, kui olin kõigest kaheaastane ehk ühtekokku
olen siin elanud juba 17 aastat. Viimsis on palju kauneid kohti ning
mitmekesised võimalused vaba aja sisustamiseks – mulle meeldib käia
kinos, mängida piljardit ja “kammida” sõbrannadega Viimsi kirbukaid läbi. Lisaks sellele saab koolis käia mugavalt jalgsi, jalgratta või ühistranspordiga ning
selleks ei pea kulutama 40 minutit linna sõitmisele. Viimsis on väga turvaline
elada ja mõnus üles kasvada.

www.viimsi.ee/viimsilane

Taavi Kotka

Kutsume viimsilasi
üles oma elukohta
registreerima!
www.viimsi.ee/viimsilane
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Detailplaneeringud
23.07–21.08.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja
planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Randvere küla Tammelaane kinnistu
ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu eskiislahendus.
Planeeringuala asub hajaasustusalal kahe tiheasustusala vahel ning piirneb põhjast ja kirdest
Muuga lahega ning lõunast ja kagust Tammekivi
teega, mis on ühtlasi ka juurdepääsuteeks. Planeeringuala suurusega 15,29 ha asub ühel katastriüksusel tervenisti ning reformimata riigimaal
osaliselt:
• Tammelaane (89001:003:1939), maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa (100%), pindala
13,31 ha;
• reformimata riigimaa, pindala planeeringualal u 1,98 ha.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks puhkeotstarbelisest maast
osaliselt väikeelamute maaks, kavandatakse kahe tiheasustusala ühendamist jalgrajaga, terviseradu ning puhkamist ja tervisesporti soodustavaid
rajatisi, rannakindlustust ja piirkonna sademevee
lahendust. Planeeringuala lõunapoolne osa jagatakse 9 elamukrundiks ja määratakse ehitusõigus
üksikelamute ehitamiseks.
26.06.2018 toimunud avaliku arutelu tulemusel korrigeeriti detailplaneeringu eskiislahendust
järgnevalt:
1. Maa-ameti märkusest tulenevalt moodustati üks teekrunt (pos 14) ja sellest lõunapoolne
ala jäeti kogu ulatuses üldmaaks.
2. Avalikul arutelul esitatud märkusest tulenevalt ei kavandata kinnistuni Mäeotsa eraldi juurdepääsutee krunti, vaid määratakse servituudi ala.
Perspektiivse tee krunt liideti kruntidega pos 11
ja 12.
3. Avalikul arutelul esitatud märkustest tulenevalt kavandati ühendustee Tammneeme küla
poolses osas pos 12 põhjapoolsesse äärde, et sealt
edasi liikuda riigimetsas.
4. Keskkonnaameti märkustest tulenevalt korrigeeriti planeeringus kallasraja ulatust, lisati ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek meetrites, kaasati rannikuehitiste ekspert ja korrigeeriti
puhkeotstarbeliste objektide ala käsitlust.
10.09.2018, algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1)
Randvere küla Tammelaane kinnistu ning osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu
eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
31.08–14.09.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) keskkonna- ja
planeerimisameti ruumides avalikul väljapanekul Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee,
Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala
detailplaneeringu eskiislahendus.
Planeeritava ala suurus on ligikaudu 12,5 ha ja
see paikneb Haabneeme alevikus, Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri tee jalg- ja jalgrattatee vahelises elamukvartalis ning Rannapere pansionaadi Kesk tee 1 kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks tänavavalgustuse servituudi alade määramine.
Lisaks tehnovõrkudele servituudialade määramisele on planeeringu eesmärgiks reformimata
riigimaa munitsipaalomandisse taotlemine ning

transpordimaa sihtotstarbega kinnistute piiride
korrigeerimine. Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut üldplaneeringu muutmiseks.
24.09.2018 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja II korruse saalis (Nelgi tee 1) Haabneeme alevikus Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri tee vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
Detailplaneeringute eskiislahendustega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel http://
www.viimsivald.ee/planeerimine-2/.
3.09–2.10.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee
22, Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe
tee 27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine (Viimsi Vallavolikogu
15.05.2018 otsus nr 38).
Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu
9.09.2008 otsusega nr 75 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme
II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 2 ja Mäe
1“ (algatamise otsuses nimetatud planeeritavate
kinnistute nimed on muudetud).
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek “Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu“ kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast osaliselt väikeelamute maaks ja osaliselt metsamajandusmaaks, üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“
ptk. 4.1 sätestatud tingimuse muutmiseks, mille
kohaselt peavad kõik elamud asuma elamumaal,
ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ ptk. 2.2.2.4
muutmiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse 77 178 m2 suurusele planeeringualale kümme
üksikelamukrunti (katastris elamumaa), suurustega vahemikus 1206 m2 kuni 1490 m2, neli loodusliku maa krunti (katastris üldkasutatav maa),
kaks muu loodusliku maa krunti (katastris maatulundusmaa), viis metsamaa krunti (katastris maatulundusmaa) ning viis tee- ja tänavamaa krunti (katastris transpordimaa) ning määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja
kuni kolme abihoone ehitamiseks. Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitusalune pindala on
300 m2, millest põhihoone (üksikelamu) alune
pindala on 150 m2, üksikelamu suurim lubatud
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7,5 m ja abihoonel 4,5 m.
Detailplaneeringu koostamise avalik huvi ja
liigilt üldisemate planeeringute muutmise vajadus tuleneb kokkuleppest kinnistu Lännemäe tee
27 omanikuga planeeritava tee ja tänavamaa
krundi (DP pos nr 3, ligikaudu 671 m2) tasuta vallale võõrandamiseks ja detailplaneeringu krundil
pos nr 1 asuvale randa viivale jalgteele avaliku
kasutuse servituudi määramiseks. DP kohase krundi pos nr 3 vallale üleandmine tagab läbipääsu
senisest erakinnistust ning võimaldab edaspidi
ühenduse Kelvingi külaga. Lisaks määratakse kinnistutele Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25b ja
Neeme planeeritavatele elamukruntidele ja loodusliku maa krundile (DP pos nr 10, pos nr 11 ja
pos nr 13) avaliku kasutuse servituut ning piirde-

aedade taandega paigaldamise nõue, mis tagab
Lännemäe teele vajaliku laiuse.
05.11.2018, algusega kell 16.00 toimub
Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1)
Leppneeme külas, kinnistute Lännemäe tee 22,
Lännemäe tee 23, Lännemäe tee 24, Lännemäe tee 25, Lännemäe tee 25b, Lännemäe tee
27, Neeme ja Lännemäe tee lõik 2 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
2. Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja
Uus-Madise detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule esitamine (Viimsi
Vallavolikogu 19.06.2018 otsus nr 49).
Detailplaneeringuga on hõlmatud 0,3 ha suurune maa-ala, kuhu jäävad eraomandis olevad
kinnistud Vana-Andrese (kinnistu nr 8782202) ja
Uus-Madise (kinnistu nr 5155302) ning nendega
põhjas ja idas piirnev Tare tee lõik (89001:010:3745).
Planeeringuala paikneb Viimsi aleviku lõunapiiril
raudteeäärsel alal Tare tee pikendusel, kus asub
ka jalgtee ühendus Meriväljaga. Planeeritav ala
piirneb kõikidest külgedest teedega, teisel pool
teid asuvad hoonestatud elamukrundid. Kinnistu Vana-Andrese lõunapiiril asub AS-i Viimsi Vesi
kanalisatsiooni ülepumpla, millest omakorda lõunas asub AS-ile Milstrand kuuluv raudtee.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Viimsi
valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks looduslikust rohumaast väikeelamute maaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ ptk 4.1 sätestatud tingimuse muutmiseks,
mille kohaselt peavad kõik elamud asuma elamumaal ning teemaplaneeringuga sätestatud
üksikelamukrundi miinimumsuuruse vähendamiseks 1200 m2-lt 1100 m2-le ja lubatud ehitusala
kauguse vähendamiseks 7,5 m-ilt 4,0 m-ile. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamukrunti suurustega 1527 m2 ja 1100 m2 ning
üks tee- ja tänavamaakrunt suurusega 351 m2
ning määratakse elamukrundi ehitusõigus ühe
üksikelamu ehitamiseks. Krundile pos nr 1 lubatakse ehitada lisaks üks abihoone, krundile pos
nr 2 abihooneid ei ole lubatud püstitada. Üksikelamu suurim lubatud ehitusalune pindala on
190 m2 (pos nr 2) ja 200 m2 (pos nr 1), mõlema
põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (kaks
korrust), abihoonel 5,0 m.
Detailplaneeringu koostamise avalik huvi seisneb detailplaneeringuga moodustatava tee- ja
tänavamaa krundi tasuta vallale võõrandamises,
et laiendada olemasolevat Tare teed, mis tulevikus saaks sobivate tingimuste olemasolul kujuneda üheks võimalikuks ühenduskohaks Viimsi
aleviku ja naaberomavalitsuse – Tallinna (Merivälja) – territooriumide vahel ning arendada välja
sidus teedevõrgustik.
05.11.2018, algusega kell 16.45 toimub
Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1)
Viimsi alevikus, kinnistute Vana-Andrese ja
Uus-Madise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
3. Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja
Raudtee III vahelise ala detailplaneeringu (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp) vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine (Viimsi Vallavolikogu 15.05.2018 otsus
nr 39).
Eelnimetatud otsusega vastu võetud detailplaneering hõlmab osalist maa-ala Viimsi Vallavolikogu 19.01.2010 otsusega nr 4 algatatud “Met-

sakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III
vahelise ala detailplaneering“ alast ja otsuses nimetatud planeeringualast kuuluvad vastuvõtmisele kinnistud Uus-Kaevu (endise nimega Kaevu
II) ja Nahka 3.
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala suurus on 3,9 ha ja see asub Metsakasti külas, põhjalõuna suunaliselt endise aiandusühistu Maardu II
ja raudtee vahelisel maa-alal ning ida-lääne suunaliselt Katkuniidu tee ja kaitsemetsa vahelisel
maa-alal.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti
küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ muutmiseks osas, millega on kehtestatud, et
üksikelamukrundi vähim lubatud suurus rohevõrgustiku puhveralal on 3300 m2. Detailplaneeringuga moodustatakse 39 316 m2 suurusele planeeringualale 25 krunti, millest 21 üksikelamukrunti,
suurustega vahemikus 1206 m2 kuni 1490 m2, 3
tee- ja tänavamaa krunti ja 1 üldmaa – haljasala maa krunt. Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone
ehitamiseks, üksikelamu suurim lubatud kõrgus
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist
on 8,5 m, abihoonel 5,0 m. Krundi suurim lubatud ehitusalune pindala sõltuvalt krundi suurusest jääb vahemikku 240 m2 kuni 300 m2.
Vastavalt Tallinna notari Priidu Pärna notaribüroos 21.08.2017 sõlmitud võlaõiguslikule lepingule kohustub detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik omal kulul välja ehitama ja vallale tasuta üle andma DP kohased avalikult kasutatavad
teed (sh tänavavalgustuse, sademevee ärajuhtimiseks vajalikud rajatised ning tee juurde kuuluva projektikohase haljastuse), samuti avalikult
kasutatava reljeefse terviseraja koos võimaliku
kelgumäega.
12.11.2018, algusega kell 16.00 toimub
Viimsi vallamaja I korruse saalis (Nelgi tee 1)
Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala detailplaneeringu (kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 – II etapp) avaliku
väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
3.–16.09.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Lubja küla, kinnistu Anijärve tee 13 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 383).
Detailplaneeringuga on hõlmatud Lubja külas
asuv elamumaa sihtotstarbega kinnistu Anijärve
tee 13 (89001:010:3387) ja sellega vahetult külgnev munitsipaalmaa (89001:010:2303 – kraav).
Planeeringuala asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mis on moodustatud Viimsi
Vallavolikogu 9.03.2004 otsusega nr 32 kehtestatud “Farmeri piirkonna detailplaneeringu“ ja Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 26 kehtestatud “Männimetsa I kinnistu detailplaneeringu“
alusel. Viimati nimetatud planeeringualale jääb
ka kinnistu Anijärve tee 13. Planeeritav kinnistu
Anijärve tee 13 piirneb elamukruntidega Arunurme tee 6, Kristlepa tee 10, Anijärve põik 3a, Anijärve tee 13a ja Anijärve tee 11, kinnistutega Kristlepa tee, Põhja-Farmeri ja Anijärve tee L2 ning
reformimata riigimaaga.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestatud üksikelamukrundi jagamine ja ühe uue
üksikelamukrundi moodustamine. Elamukrunti-
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dele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja
ühe abihoone ehitamiseks, kruntide planeeritavad
suurused on 1500 m2 ja 1877 m2. Ehitusõiguse
määramisel on aluseks võetud Elamuehituse teemaplaneeringu tingimused ning põhihoonete lubatud ehitusala määramisel krundile on lähtutud
põhimõttest, et põhihoone kaugus naaberkrundi
piirist on minimaalselt 7,5 m. Ehitusalune pindala
on olemasoleva hoonestusega krundil (pos nr 1)
320 m2, moodustataval krundil (pos nr 2) 300 m2.
Põhihoonete kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonetel 5,0 m.
Juurdepääs planeeritavale krundile on detailplaneeringu kohaselt ette nähtud Kristlepa teelt, üle
kraavi, ca 10 meetri pikkuses lõigus on ette nähtud truup ja asfaltkattega ala, mille rajab detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik.
2. Randvere küla, Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018
korraldus nr 392).
Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere
külas asuv 6848 m2 suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunt Aiaotsa tee 20 (89001:
010:4540), mis asub väljakujunenud hoonestusega elurajoonis. Planeeringuala asub tiheasustusalal, kus üldplaneeringule vastavalt on ehitamise
aluseks kehtiv detailplaneering. Planeeringuala
üldplaneeringule vastav maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa. Kuivõrd krundile on ehitatud kaks põhihoonet (üksikelamut), tuleb üldplaneeringu teemaplaneeringust “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
põhimõtted.“ lähtudes krunt jagada, sest ühele
üksikelamukrundile pole kahte põhihoonet lubatud ehitada. Detailplaneering ei sisalda vastuolu
üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“.
Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamukrunti, suurustega 2852 m2 ja 3996 m2
ning määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja krundile pos nr 1 nelja abihoone ning krundile pos nr 2 kahe abihoone ehitamiseks. Kruntide suurim lubatud ehitusalune pindala on vastavalt 615 m2 ja 600 m2. Põhihoone suurim lubatud
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 maapealset korrust), abihoonetel 5,0 m (1 maapealne korrus). Detailplaneeringu kohastel kruntidel on lubatud lisaks ühe
maa-aluse korruse ehitamine.
3. Randvere küla, kinnistute Kurekannuse tee
14 ja Meritähe tee 8 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
(Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr
395).
Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere
külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud
Kurekannuse tee 14 (89001:014:0230) ja Meritähe
tee 8 (89001:014:0016). Planeeringuala suurus
on 4558 m2 ja see asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Piirkond on selliseks kujunenud endisaegsete suvilate ümberehitamise
tulemusel (tegu on nõukogudeaegse aiandusühistu “Korall“ territooriumiga). Planeeringualal
kehtib Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega
nr 45 kehtestatud “Viimsi vald, Randvere küla,
AÜ Korall detailplaneering“, mida vastuvõetud
detailplaneeringuga muudetakse.
Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu Kurekannuse tee 14 kaheks üksikelamukrundiks ja kinnistu Meritähe tee 8 koosseisust lahutatakse 240 m2
suurune maatükk ning liidetakse moodustatavale elamukrundile, et lahendada viimasele juurdepääs avalikult teelt.
Detailplaneeringuga moodustatakse kolm üksikelamukrunti suurustega 1216 m2, 1618 m2 ja

1724 m2 ning määratakse krundi ehitusõigus ühe
põhihoone (üksikelamu) ja ühe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga
vastavalt 243 m2, 232 m2 ja 345 m2. Põhihoone
suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihoonel 5,0 m.

suurim lubatud ehitusalune pindala on 280 m2,
maa-alune 200 m2.
Tee- ja tänavamaa krundid (pos nr 3a, pos nr
3b, pos nr 4a ja pos nr 4b) antakse tasuta üle vallale, misjärel liidetakse piirnevate teemaa kruntidega (Luhaääre tee ja Tammneeme tee L8).

4. Püünsi küla, kinnistu Rohuneeme tee 112
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine (Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 396).
Detailplaneeringuga on hõlmatud Püünsi külas
asuv 6898 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega
hoonestamata kinnistu, aadressiga Rohuneeme
tee 112 (89001:003:0057) – edaspidi ka Kinnistu –, mis asub poolsaare põhjaosas Rohuneeme
tee ja Püünsi tee vahelisel tiheasustusalal. Planeeritav ala hõlmab Kinnistut ja sellega piirnevas
osas kinnistuid Rohuneeme tee ja Püünsi tee. Kinnistul on Viimsi Vallavalitsuse 01.06.1999 korraldusega nr 1062 kehtestatud “Püünsi küla, Luugi
maaüksuse detailplaneering“ (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 19-99), millega määrati
krundi suurus ja sihtotstarve, ehitusõigust detailplaneeringuga ei määratud.
Detailplaneeringuga jagatakse 6898 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu viieks
krundiks, moodustatakse kolm üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti (EP 100%), üks
äri- ja elamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt
(ÄK 50% / EP 50%) ja üks tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt (LT 100%). Üksikelamukruntide suurused on vahemikus 1324 m2
ja 1570 m2, äri- ja elamumaa krundi suurus on
2422 m2. Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu (2 korrust, H=8,5 m) ja
kahe abihoone (1 korrus, H=5,0 m) ehitamiseks,
suurima lubatud ehitusaluse pindalaga sõltuvalt
krundi suurusest 260 m2 kuni 300 m2. Äri- ja elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe ärija eluhoone (1 korrus, H=6,5 m) ja ühe abihoone
(1 korrus, H=5,0 m) ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 460 m2. Kõikidel hoonetel on detailplaneeringu kohaselt lubatud ka
üks maa-alune korrus.

DP lahendustega on võimalik tutvuda ka valla veebilehel http://www.viimsivald.ee/11021/.

5. Tammneeme küla, kinnistu Põldmäe 5 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine (Viimsi Vallavalitsuse
24.07.2018 korraldus nr 408).
Detailplaneeringuga on hõlmatud Tammneeme külas asuv 3685 m2 suurune maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu Põldmäe (89001:003:2230),
kinnistu koha-aadress muudeti Viimsi Vallavalitsuse 8.05.2018 korraldusega nr 259 (detailplaneeringu algatamise ajal oli kinnistu nimi “Põldmäe 5“). Planeeritav kinnistu asub Luhaääre tee
ja Tammneeme tee ristumiskohal väljakujunenud
hoonestusega elamupiirkonnas, kinnistule on Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004 otsusega nr 57 kehtestatud “Harju maakond, Viimsi vald, Tammneeme küla, Põldmäe V mü detailplaneering“, millega muudeti “Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse juhtotstarve maatulundusmaast väikeelamute maaks ning määrati
elamukrundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe
abihoone ehitamiseks.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine, eesmärgiga jagada kinnistu kaheks üksikelamukrundiks ja määrata krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe
abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks üksikelamukrunti suurustega
1568 m2 ja 1989 m2 ning neli tee- ja tänavamaa
krunti, suurusega kokku 128 m2. Elamukruntidele
määratakse ehitusõigus ühe 8,5 m kõrguse põhihoone (üksikelamu) ja kahe 5,0 m kõrguse abihoone ehitamiseks, mõlema krundi maapealne

Viimsi vallavolikogu on 19.06.2018 vastu võtnud alljärgneva otsuse nr 48:
“Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala
detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.
Planeeritava ala suurus on 3085 m2 ja see paikneb Leppneeme külas, väljakujunenud elamupiirkonnas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega Lehe
kinnistut (89001:003:0491). Planeeringuala piirneb üksikelamute ja metsaalaga, mis valdavalt
on üldplaneeringuga reserveeritud elamumaaks.
Kinnistu on hoonestamata ja suures ulatuses kõrghaljastatud. Juurdepääs kinnistule on olemas Lännekalda teelt.
Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
eesmärgist muuta Leppneeme külas 3085 m2 suurusel kinnistul Lehe üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ (Elamuehituse teemaplaneering) kohane üksikelamukrundi
vähim lubatud suurus 215 m2 võrra väiksemaks,
milles arvatakse täiendavalt maha kavandatav teemaa krunt. Kinnistu üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtotstarve on väikeelamute maa hajaasustusviisil, kus Elamuehituse teemaplaneeringu kohaselt on üksikelamukrundi vähim lubatud
suurus 3300 m2. Kuivõrd kinnistuga piirnev valla
omandis olev Lännekalda tee/Reinu tee on väga kitsas ja seda on ohutu liikluse tagamiseks ja
teehoolde teostamiseks vaja laiendada, siis detailplaneeringuga määratakse osa kinnistu Lehe
koosseisust teemaaks, mis antakse tasuta valla
omandisse. Samuti on vajalik tagada planeeritaval kinnistul paikneva Reinu tee äärse eesvoolukraavi avaliku kasutuse servituut. See on liigilt
üldisema planeeringu detailplaneeringuga muutmise põhjendus ja avalik huvi.
Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring,
maapinna radoonisisalduse uuring, dendroloogiline hinnang.
Terviktekst on leitav valla veebilehel http://
www.viimsivald.ee/11022/.
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
29.05.2018 otsus nr 293 “Lubja külas, kinnistu Uuetoa detailplaneeringu kehtestamine“.
Detailplaneeringuga on hõlmatud Lubja külas
asuv 25 509 m2 suurune maa-ala, kuhu kuuluvad
kinnistud Uuetalu ja Tuletorni puiestee L1. Planeeringuala asub Lubja küla klindiastangu piirkonna
üldplaneeringuga moodustatud miljööväärtuslikul alal, paiknedes Lubja tee ja loode-kirde suunalise astangu vahelisel alal. Planeeringuala piirneb
kinnistutega Nurme, Papli, Lubjalossi, Lubjanõlva
tee L1, Lubjanõlva tee 2, Tuletorni puiestee 4, Tuletorni puiestee 2, Lubjamõisa ja Lubja tee. Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 01-17,
aug. 2017, põhijoonise väljatrükk: 28.08.2017)
moodustatakse kolm üksikelamumaa krunti suurustega 1504 m2, 2076 m2 ja 3238 m2, üks loodusliku maa krunt suurusega 13420 m2 ning kaks
tee- ja tänavamaa krunti, kokku 5271 m2, ning
määratakse üksikelamukruntide ehitusõigus ühe
kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 m) ja sõltuvalt krundi asukohast kolme kuni viie abihoone

(H = 4,5 m) ehitamiseks. Krundi suurim lubatud
ehitusalune pindala on krundil pos nr 1 nelisada
ruutmeetrit (400 m2) ning kruntidel pos nr 2 ja
pos nr 3 kolmsada ruutmeetrit (300 m2).
29.05.2018 otsus nr 294 “Viimsi alevikus, kinnistu Tulbiaia tee 5, Tulbiaia tee L1 ja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine“.
Detailplaneering hõlmab elamukrunti Tulbiaia
tee 5 ja teemaa krunte Tulbiaia tee L1 ning osaliselt Nelgi tee ja Tulbiaia tee. Kinnistutele Tulbiaia
tee 5 ja Tulbiaia tee L1 on Viimsi Vallavolikogu
09.09.2008 otsusega nr 78 kehtestatud “Andrese
V ja Madise I maaüksuste detailplaneering“, mida koostatava detailplaneeringuga osaliselt muudetakse. Detailplaneeringuga jagatakse 2693 m2
suurune elamukrunt kaheks ning moodustatakse
üks 2430 m2 suurune üksikelamukrunt ja üks 263 m2
suurune teemaa krunt, mille vald võõrandab kinnistu Tulbiaia tee 5 omanikult, vastavalt Tallinna
notari Robert Kimmeli notaribüroos 29.03.2017
sõlmitud võlaõiguslikule müügilepingule. Võõrandatav teemaa krunt liidetakse hiljem kinnistutega
Tulbiaia tee L1 ja Tulbiaia tee. Detailplaneeringu
koostamise peamine eesmärk on Nelgi tee ja
Tulbiaia tee ristmiku laiendamine ning ümberplaneerimine ringristmiku ehitamiseks ohutuma
liikluskorralduse tagamiseks. Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö nr 17-01, põhijoonise
väljatrükk 12.12.2017) määratakse ehitusõigus
Nelgi tee ja Tulbiaia tee ringristmiku ehitamiseks
ja 2430 m2 suuruse üksikelamumaa kasutamise
sihtotstarbega krundi ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 m) ja ühe ühekorruselise abihoone (H = 5,0 m) ehitamiseks. Hoonete
suurim lubatud ehitisealune pind on 250 m2.
03.07.2018 otsus nr 384 “Metsakasti küla,
kinnistute Hansu tee 2, Jäätma tee 15 ja Jäätma tee 17 detailplaneeringu kehtestamine”.
Detailplaneeringuga on hõlmatud Metsakasti
külas asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud
Hansu tee 2 (89001:010:3563), Jäätma tee 15
(89001:010:3181) ja Jäätma tee 17 (89001:010:
3183). Planeeringuala asub osaliselt väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, mille naabruses on ka kehtivate detailplaneeringutega arendamata alasid. Tegu on piirkonnaga, kuhu on planeeritud nii üksik- kui kaksikelamuid. Planeeringuala piirneb kinnistutega Hansu tee 2a, Hansu
tee 4, Hansu tee L1, Jäätma tee L8, Vana-Jäätma
ja Vana-Männiku. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane, planeeringualal kehtivad “Metsakasti külas, Vana-Jäätma I kinnistu detailplaneering“, mis kehtestati Viimsi Vallavolikogu 12.04.
2011 otsusega nr 20 ja “Metsakasti külas, maaüksuse Jäätma detailplaneering“, mis kehtestati
Viimsi Vallavolikogu 9.04.2002 otsusega nr 71
ja mida koostamisel oleva detailplaneeringuga
muudetakse esimese puhul osaliselt, teise puhul
tervikuna. Detailplaneeringuga (Stuhh Arhitektuur OÜ töö nr 1709, põhijoonise väljatrükk: 12.03.
2018) moodustatakse üks kaksikelamukrunt suurusega 2255 m2 ning määratakse krundi ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse
pindalaga 350 m2, ja kaks üksikelamukrunti, suurustega 2821 m2 ja 3988 m2 ning määratakse nende ehitusõigus ühe põhihoone (üksikelamu) ning
krundile pos nr 3 kolme abihoone ja krundile pos
nr 2 nelja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud
ehitusaluse pindalaga vastavalt 500 m2 ja 700 m2.
Põhihoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva
maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m,
abihoonetel 5,0 m.
Terviktekstid valla veebilehel http://www.viimsivald.ee/11020/.
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Tere tulemast!
Kadri Voorel ja Jaan Milteril sündis 30. aprillil tütar
Elisabeth.

n
n

Agnes Aasalehel ja Jüri Metsal sündis 19. mail tütar Diana.

n

Annika Klaaril ja Allan Arulal sündis 21. mail poeg Airon.

n

Merle ja Kuido Kalmil sündis 22. mail tütar Heliis.

n Mariann Rosenbergil ja Janno Hüttil sündis 29. mail poeg
Rasmus.
n

Mari-Leen ja Kaur Treimannil sündis 29. mail tütar Rahe.

n

Triin Rebasel ja Tanel Pappelil sündis 4. juunil poeg Hugo.

n

Egle ja Priit Kelderil sündis 5. juunil poeg Sören.

Thara-Liis Tullil ja Marek Sarapuul sündis 5. juulil tütar
Saskia.
n

n Liisa Saluperel ja Taivo Lemberil sündis 5. juunil poeg
Tommy.
n

Velli Källol ja Alfred Kokkal sündis 7. juunil tütar Helena.

Lenne Gavrilinal ja Vitali Gavrilinil sündis 7. juunil poeg
Evan.
n

n Anneli Svartalil ja Toomas Talvikul sündis 8. juunil poeg
Jako.
n

Kersti ja Janno Möllil sündis 10. juunil tütar Emma.

n

Diana ja Sergei Zintšenkol sündis 12. juunil tütar Carolina.

n

Jelena Rozenfeldil sündis 17. juunil poeg Ethan.

n

Valeria ja Erko Kiurul sündis 17. juunil poeg Eron.

Anastassia Nilinal ja Boriss Nilinil sündis 26. juunil poeg
Nikita.
n

n Liina ja Hendrik-Ulvar Peetsil sündis 1. juulil tütar Ida
Olivia.
n

Kairi Kiivitil ja Tarmo Pajuril sündis 1. juulil tütar Mia.

Astrid Pärnal ja Oleg Zemchugovil sündis 7. juulil poeg
Elias.
n

n Kristi ja Rando Preitofil sündis 11. juulil poeg Richard
Maru.
n

Nadezda ja Denis Kleptsoval sündis 14. juulil poeg Ilja.

Oksana Kohil ja Maksim rozalkal sündis 17. juulil poeg
Oliver.
n

VIIMSI VALLA EAKAD sünnipäevalapsed

Palju õnne!
Juulikuu juubilarid
Aino Kasemets ................ 95
Maimu Luige ................... 94
Mihkel Makarov ............. 94
Nina Makoveckaja ......... 94
Albert Kalme ................... 91
Elna Laisaar ..................... 91
Helene Mihkelson .......... 85
Heino Jürgens ................. 85
Sireena Lõiv .................... 85
Endel Valbet .................... 85
Livio Pottisep .................. 85
Rein Uustalu .................... 85
Kalju Kilk ......................... 85
Linda Preitof ................... 80
Luule Niidas .................... 80
Virve Lillevars ................. 80
Maie Pillov ...................... 80
Norma-Amanda Jõekalda .. 80
Wieslawa Barbara Pullat .. 80
Veljo Kaasik .................... 80
Arvo Puusepp ................. 80
Ilja Tuhk ........................... 80
Aino Lepp ........................ 80
Olga Raudsepp ............... 80
Leonid Paalandi .............. 80
Valve Tammu .................. 80
Marta Halonen ................ 80
Evi Laak ............................ 75
Venella Veinš ................. 75
Oskar Jaakmees .............. 75
Viiu Nurmela ................... 75
Aare Asi ........................... 75
Villu Suterman ................ 75
Helle Moskalenko .......... 75
Tiiu Raesaar .................... 75
Ivan Tsombaljuk ............. 70
Viive Stamberg ............... 70
Jevgenia Rubinstein ...... 70

Vladimir Gretškosi ......... 70
Ester Zelikman ................ 70
Irma Laul ......................... 70
Augustikuu juubilarid
Leida Sauela .................... 96
Aino Tagaväli .................. 95
Armilda Talmar ............... 90
Erna Liiva ......................... 90
Kalju Tuulik ..................... 85
Salme Aasma .................. 85
Einer Sats ......................... 85
Laine Teemusk ............... 85
Renna Lepik .................... 85
Agne Randmaa ............... 80
Hinge Sikkar .................... 80
Jevgenia Fjodorova ........ 80
Viktor Pallo ..................... 80
Eve Grevingk ................... 80
Olev Peet ......................... 75
Arvo Kundla .................... 75
Ago Kuks ......................... 75
Heele Sarv ....................... 75
Eha Tõkke ........................ 75
Henrik Torsten Liljeberg .. 75
Imbi-Kersti Taveter ........ 75
Viive Soeson .................... 75
Urve Koik ......................... 70
Märt Leben ...................... 70
Auli Maija Hikipää .......... 70
Tiit Remma ...................... 70
Valeri Noskov .................. 70
Maire Eliste ..................... 70
Andres Laikre .................. 70
Reet Rannu ..................... 70
Valentin Lysov ................ 70
Jelena Kraevaja .............. 70
Valentina Kimask ........... 70
Tiina Tammets ................ 70

MLA Viimsi Lasteaiad kuulutab välja
konkursi järgmiste vabade ametikohtade
täitmiseks 2018/2019 õppeaastal:

ÕPETAJA ABI (koormus 1,0)
ÕPETAJA ASSISTENT (koormus 1,0)
TUGIISIK (koormus 1,0)
Oled oodatud kandideerima, kui armastad olla laste
seltskonnas, oled usaldusväärne ja soovid töötada
suures kollektiivis ning oled huvitatud pikaajalisest
koostööst.
Sooviavaldus ja CV saata:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee
Telefon: 5622 0121
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KUULUTUSED & REKLAAM
REAKUULUTUSED
TEENUS
n Üliõpilane annab järeleaitamistunde füüsikas,

keemias ja matemaatikas põhikooli- ja gümnaasiumiastmele. Tel 5453 5050, Henri.
n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €.
Tel 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Lepistu.
n Hekkide ja viljapuude lõikus. Tel 5663 0024.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851,
e-post info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
n Õunamahla pressimine teie aia õuntest Rohuneemes.
Väikseim kogus umbes 30 kg õunu. Tel 5593 5863.
n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis
Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 1196, Tiiu.
n Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan ka
õhtuti ja nädalavahetustel. Tehtud tööde kohta akt.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.
n Hispaania keel! Kutsume Teid hispaania keele
kursustele kolmapäeviti Viimsi huvikeskuses. Info ja
registreerimine: e-post a.s.wesman@gmail.com.
n Prantsuse keele eratunnid. Tel 5344 4808.
n www.terrassikaubamaja.ee – aitame Teid, kui on
vaja ehitada uus terrass või soovite ta muuta tuuleja vihmakindlaks. Küsi lisa tel 5344 1811 või
e-post info@terrassikaubamaja.ee.
n Soovin pakkuda hooldusteenust Viimsis elavale raske
puudega inimesele. Oman autot ja olen läbinud Punase
Risti esmaabikoolituse. Tel 5858 5829.
n Korralik mees töökogemustega teeb aiatööd,
väikesed remonditööd. Tel 5393 3070.
n Tomsolar OÜ pakub puhastus- ja koristusteenuseid.
Sisepuhastustööd, välipuhastustööd ja eritööd (kokkuleppel). Kontakt: e-post info@tomsolar.eu, tel 5553 8308.
n Terrasside, saunade ning fassaadi tööd. Uste, akende,
liistude ja parketi paigaldus. Muud remonditööd.
Tel 5360 5083.

n Uued puitkarkassmajad, saunad, katused, fassaadid,
terrassid, aiad. Vanade majade taastamine. Fassaadi
pesu ja värvimine. Samuti laome fibo ja teeme
vundamente. Küsi hinnapakkumist! Tel 5671 4797,
e-post ouemlak@gmail.com.
n Pakume fassaadi hooldusteenust, fassaadide hooldus,
vetikatõrje ja eemaldus, fassaadi parandustööd ja värvimine. Tel 5656 2440.
n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk,
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesumasinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad, mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist
väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €. Tel 5550 5017.
n Haljastustööd. Tel 5564 7029.
n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud
teenused Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti
väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside jaoks.
Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686,
e-post e-post korsten.korda@gmail.com.
n Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänava- ja
unikivide puhastus. Tel 5624 1509, Andres.
n Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust
ja hooldust. Viimsi, Pirita. Tel 552 7217, e-post
terrassviimsi@gmail.com.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665,
info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Keevitustööd (must metall, alumiinium, roostevaba)
ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.
n Eakate kodune hooldus. Eldredi professionaalsed
hooldajad on valmis tulema appi Viimsi eakatele ja
hooldama abivajajaid nende oma kodus. Küsi infot
e-post eldred@eldred.ee, tel 5304 0022.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865,
e-post info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude raiet
ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 522 0321.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide
puhastus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994,
e-post kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, konteineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd,
traktoritööd. Tel 507 4178.
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende pesu,
veerennide puhastus. Tel 5638 8994.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega,
projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post
ehitus@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon
objektil tasuta. Tel 501 6689, e-post ken@puistemees.ee,
www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenuseid.
Valtsimismasinaga valmistame rennid otse Teie
objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, e-post
info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni puhastust.
E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud,
pügame hekid, freesime kännud, niidame muru, lõikame võsa ning vastavalt Teie soovile teostame ka teisi
haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 5563 7666.
Rohkem infot leiate kodulehelt www.ifhaljastus.ee.
n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes ja
apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 0,25 €/km,
linnasisene 0,50 €/km. Tel 5380 5133.

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike
puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine.
Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.
MÜÜK
n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdusvõimega
soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. Tel 525 2632.
n LAO TÜHJENDUSMÜÜK. Antiik- ja vanamööbel Belgiast
– www.altermoobel.ee. Kauplus-ladu Tallinnas, Peterburi tee 65. Info tel 5563 2859.
n Müüa uus garantiiajaga potitool Egtac Swift hinnaga
54 €. Tel 520 7177 või 600 1456.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt
kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee,
tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
TÖÖ
n Väike pizzeria Viimsis pakub tööd koristajale. Töö lihtne,
1,5 h hommikul või õhtul. Kontakt: tel 5663 5651, Sirli.
OST JA MUU
n Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, võib
vajada remonti. Tel 5365 4085, Kert.
n Ostan Teie seisva või mitte töötava auto või muu
mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatuseta!
E-post kasutult.seisevauto@mail.ee. Pakkuda võib
kõike! Tel 5459 5118, Magnus.
n Ostan Teie sõiduki! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust!
Tel 5457 5055, e-post alka515@hotmail.com. Kuulutus
ei vanane!
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Norma
märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu
dokumente ja trükiseid ning muid kollektsioneerimise
esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
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“Riietering”

Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa
hinnaga madratseid ja voodeid
(võimalik tellida erimõõtudega)

Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided,
jalatsid, ehted – kõik otse USA-st!
Astu läbi ja Sa ei kahetse!

Otsime tugiisikut!
5-aastane erivajadusega (liikumispuudega ja
hingamispuudulikkusega) vahva tüdruk otsib endale
tugiisikut. Ta loodab leida toreda sõbra, kes käib
temaga lasteaias ja rehabilitatsiooniasutuses ning
mängib temaga ka kodus. Töö sisuks on lapse abistamine igapäevategevustes, õppetegevuses ning
hooldustoimingud.
Laps on rõõmsameelne, terane ja asjalik. Huvitub
raamatutest, muusikast ja ümbritsevast maailmast.
Tugiisikult eeldame sõbralikkust, entusiastlikkust,
loomingulisust, kohusetundlikkust, head füüsilist
vormi ning autojuhilubade olemasolu. Samuti julgust
õppida selgeks mõned meditsiinilised võtted.
Omalt poolt pakume toetavat perekonda.
Tööaeg (vajadus 3–5 korda nädalas) ja töötasu
kokkuleppel. Tööle asumine ASAP.
Asukoht Viimsi.
Võta ühendust: triin.rannama@gmail.com,
+372 520 9193
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Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et
hoone on kasutamiseks ohutu
Kasutusloata hoone müük
pangalaenu abil on kaheldav
Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel
hüvitiste välja maksmisest
Kohalikul omavalitsusel on
õigus kasutusloata hoone
omanikku trahvida

Sooduskoodiga
“Kasutusluba Viimsis”

-15%

teenuse koguhinnast

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi
Koostame
muudatusprojekte
Teostame
ehitise auditit
Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 5190 7485

KUNI

AASTAT

Kõik mida puit vajab

UUS ISEPUHASTUV
PUITMAJAVÄRV
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toormahla
pressimine
Rohuneemes.
Tel 5593 5863

Reklaami
Viimsi Teatajas
vt@viimsivv.ee
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SISUTURUNDUS & REKLAAM

Kooliasjad tuleks soetada varakult ja varuga
Sel aastal ei saa eestlased
küll kurta, et suvi on olnud
liiga lühike või päikeselisi päevi liiga vähe. Kõik
soovijad on saanud nautida soojust, rannamõnusid
ja suviseid seiklusi. Kuigi
jäänud on veel mõned
puhkusenädalad, tuleks
juba aegsasti hakata
tegema ettevalmistusi
kooliperioodiks. Nii ei
jõua see kohale ootamatult koos paanika ja tõdemusega, et vajalikud asjad
veel ostmata.
Viimsi Keskuse Apollo kaupluse juhataja Rauno Liebenau
sõnul algas nende poes koolikampaania juba augustikuu alguses. “Kõige usinamad on oma
ostud juba sooritanud,” muigab
Liebenau. “Tegelikult soovitame ka teistel vajalikud nimekirjad üles otsida ning kooliasjad ära soetada. Tihti näeme
augustikuu viimastel päevadel
või septembrikuu alguses neid,
kes kiirustades poodi tulevad.
Selleks ajaks võivad aga mõned olulised kaubad juba läbi
müüdud olla.”
Kel pea tühi, saab poest küsida ka abilise – koolikaupade
spikri, mis aitab kõik vajaliku
meelde tuletada. Samuti on selle spikriga võimalus osaleda
loosis, et võita reis kogu perele
troopilisse veeparki Saksamaal.

Koolikaupade pakendid on kutsuvalt värvikad.

Lase lapsel koolikaupa ise valida ja osta väikese varuga. Fotod erakogu

Tee nii
n Hangi koolikaubad
varakult!
n Kõige olulisem investeering on koolikott.
n Osta mõningaid kaupu
väikese varuga!
n Lase lapsel valida!

Koolikaupade puhul tuleks
kõige enam tähelepanu pöörata koolikotile. “Koolikotti ostes vaatavad lapsed eelkõige välimust, aga vanematel tuleks keskenduda kvaliteedile,” kinnitab
Apollo koolikaupade tootejuht

Mairi Muinaste. “Kott peab olema kindlasti ergonoomiline ning
piisavate taskute ja vahedega,
et kõik vajalik ikka sisse mahuks.” Headel kottidel on ergonoomiline hingavast materjalist seljatugi, optimaalne kaalu
jaotus, reguleeritavad õlarihmad,
mustust hülgav materjal ning
ka helkurid ees ja külgedel.
“Meie poodides on müügil
väga menukad Herlitzi ranitsad,
mis vastavad kõikidele vajalikele tingimustele,” tutvustab Muinaste. “Koolikottide valik on hetkel väga lai ning kindlasti leiavad lapsevanemad koos lastega

Ära unusta vesivärve!

just sellise, mis mõlema jaoks
sobiv tundub.”
Viimsi Apollo juhataja soovitab soetada teatud koolikaupu
mõningase varuga. “Vihikuid,
kilekaasi ning pliiatseid võiks
alati osta väikese varuga,” leiab
Liebenau. ”Siis on kooliaasta
rahulikum nii lapse kui ka vanema jaoks ning iga väikese
asja pärast pole vaja jälle poodi tormata.”
Oluline soovitus on ka see,
et koolikaupu võiksid vanemad
osta koos lastega. “Kuigi paljud vanemad soovivad selle pisut tüütu kohustuse üksinda ette võtta, võiksid nad siiski järeltulijad poodi kaasa võtta,”
soovitab Muinaste. ”On ju siiski
laps see, kes neid asju igapäevaselt kasutama hakkab ning kui
ta on saanud endale just meelepärase pildiga vihikud või enda
soovitud armsa pinali, on ka pi-

Koolikott osta kvalteetne.

kad koolipäevad kohe toredamad ja kodusemad.”
Kuni 9. septembrini toimub
Apollo kauplustes koolikaupade kampaania, mille raames saab
võita reisi kogu perele troopilisse veeparki Saksamaal! Lisainfo kaupluses ja veebilehel
www.apollo.ee.
Viimsi Keskuse Apollo raamatukauplus on avatud E–L kell
10–21, P 10–19.

Viimsi Keskus
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