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2017. aasta Viimsi vallas >> Loe lk 8–13

Millest koosneb Viimsi 
tulubaas ja kust tuleb raha?

Viimsi Teataja 
aastal 2018
2018. aasta Viimsi Teataja ilmumisajad:
n 12. ja 26. jaanuar
n 9. ja 23. veebruar
n 9. ja 23. märts
n 6. ja 20. aprill
n 4. ja 18. mai 
n 15. juuni
n Juulis lehte ei ilmu!
n 3., 17. ja 31. august
n 14. ja 28. september
n 12. ja 26. oktoober
n 9. ja 23. november
n 7. ja 21. detsember

Infotelefonid
n AS Teede REV-2 (talihoole 24 h): 5301 
5855, viimsivald@trev2.ee
n Viimsi valla konstaablijaoskond: 602 8855
n Viimsi Abikeskus (24 h): 14 455
n Kiirabi, pääste, politsei: 112
n G4S: 1911

Riik on aastaid pööranud 
tähelepanu erinevate süs-
teemide ja andmebaaside 
ühildamisele, et parandada 
avalike teenuste kvaliteeti 
ning lihtsustada teenuste 
kättesaadavust elanike 
jaoks. Maksu- ja Tolliamet 
ning Maanteeamet on head 
näited, keda eeskujuks 
võtta. 

Sama loogikat tuleks kasutada ka 
kohalike omavalitsuste puhul, sest 
vald/linn on paljudel juhtudel just 
see esimene kontakt elaniku ja 
riigi vahel – ka rohujuure tasan-
dil tuleks teenuste kvaliteeti või-
malikult mobiilselt kliendini viia. 
Möödas on see aeg, kui inimestel 
oli aega ja tahtmist ametnike ukse 
taga oodata ja oma asju ajada. 
Täna soovib elanik saada võimali-

kult mobiilselt kiiret ja professio-
naalset teenust.

Eelmisel aastal otsustas Viimsi 
vallavalitsus koostöös majandus- 
ja kommunikatsiooniministeeriumi 
ning Maksu- ja Tolliametiga pilo-
teerida ideed, et leida võimalusi tulu-
baasi 3% kasvuks ja tulu poole 
andmete visiualiseerimiseks. Selle 
eesmärk on leida läbi ärianalüüsi, 
millist informatsiooni erinevad Viim-
si vallavalitsuse töötajad vajavad 
selleks, et suurendada Viimsi tulu-
baasi ning teha paremaid juhtimis-
otsuseid. Lisaks sellele soovime, 
et elanikud mõistaksid valla tulu-
baasi kujunemise protsessi ning 
teaksid igaühe panust selles. Nii mo-
tiveerime siinseid elanikke seni-
sest rohkem kaasa mõtlema, kaasa 
rääkima ja panustama kohaliku elu 
parandamisse. 

Pilootprojektis testiti viit hü-

Tulubaasi suurendamise pilootprojekti lõpuseminaril Viimsi kinos. Fotod Tiit Mõtus

poteesi, mis igaüks andis valla-
valitsusele indikatsiooni, kuidas toi-
metada edasi, et tulubaasi tulevi-
kus kasvatada. Elanike küsitlusest 
selgus, et süsteemi maksimaalse 
võimsuse käivitamiseks tuleb sar-
nane uurimus läbi viia ka kulubaa-
si analüüsimiseks. Tänaseks on val-
lavalitsus ka taotluse majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi-
le edastanud, et selles osas piloot-
projektiga edasi minna.

Peamine eesmärk kulubaasi pla-
neerimisel ja visualiseerimisel on 
võimaldada terviklikult vallavalit-
susel, volikogul, valla konsolidee-
rimisgrupi töötajatel oma igapäeva-
tööd efektiivsemalt teha ning valla 
eelarvet läbipaistvamalt majanda-
da. See muudab Viimsi valla kulu-
baasi efektiivsemalt ja läbipaistva-
malt juhitavaks ning aitab hoida 
kokku valla raha, kuna eeldus on, 

et läbi pilootprojekti võimaluste ja 
efektiivsema kulude juhtimise va-
baneb kulubaasis vabu vahendeid.
See aitab eelarvet täpsemalt planee-
rida ning suurendab elanike, valla 
töötajate ja poliitikute teadmust ku-
lude kujunemisest. 

E-riigi ühe osana on omavalit-
susel kohustus leida uusi innovaa-
tilisi lahendusi, kuidas ajas arene-
da ja oma elanike jaoks läbipaist-
valt majandada. Igaüks meist ju 
soovib mõista, kuidas omavalitsu-
se majandamine igapäevaselt käib 
– kust raha tuleb ja kuhu läheb. 
Siis on ka elanikul tulevikus liht-
sam oma otsuseid teha ja mõista, 
mis on omavalitsuse ning elaniku 
enda roll kogu süsteemis. 
(Pikemalt loe lk 2)

Mailis Alt
Projektijuht

www.viimsidata.ee

Seminarist osavõtjad Margus Talsi, Alvar Ild, Raivo Vare, 
Vladas Radvilavičius ja Märt Vooglaid.

Projektijuht Mailis Alt. Vallavolikogu esimees Taavi Kotka ja Meelis Atonen.

Tee on libe, vali 
vastav sõidustiil!
Ilmastikuolud on eelolevatel nädalatel 
heitlikud ja teed võivad temperatuuride 
kõikumisel järsku libedaks muutuda. 

Liiklejad peavad teeoludega arvestama ja va-
ruma sihtkohta jõudmiseks aega. Teel hoolde-
masinast möödudes tuleb samuti olla ettevaat-
lik ja arvestada, et ees võib olla hooldamata tee. 

Enne sõidu alustamist saab tutvuda teeolu-
dega Eesti eri piirkondades läbi teeilmajaama-
de ja teekaamerate veebilehel tarktee.ee.

Olgem liikluses viisakad! Elementaarne 
viisakus (ja kohustus) on näidata manööv-
ri sooritamisel suunatuld. Samavõrd tavaline 
võiks olla ka jalakäijana enda nähtavaks tege-
mine ning enne ülekäigurajale astumist veen-
dumine, et autojuhid on teeületajat märganud. 
Autojuht valigu lörtsiste teeolude puhul vastav 
sõidukiirus ning märgaku jalakäijat, et teda 
mitte täis pritsida. 

Ohutu liiklemine ja omavaheline viisakas 
suhtlemine liikluses saab toimuda ainult üks-
teist märgates.

Turvalist liiklemist!
Maanteeamet

Suusatama!
Randvere – Tädu terviserajal saab uisu-
stiilis suusatada. 

Ettevalmistustööd on tehtud, rada on 
sõidukõlblik.

Haridus- ja kultuuriamet
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti 
aadressil vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.Toimetusel on 
õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Toimetaja: Annika Koppel, tel: 602 8833, 
e-post: annika.koppel@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Kojukanne: Express Post AS, tel: 617 7717, 
e-post: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 9. veebruaril.

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

Viimsi vallavalitsuse 
initsiatiivil katsetati 
2017. aasta augustist 
käesoleva aasta jaanua-
rini Eestis esimest oma-
laadset kohaliku oma-
valitsuse tasandi piloot-
projekti, mille fookuses 
olid ettepanekud valla 
tulubaasi kasvatamiseks.

Ettepanekuid tehes võeti alu-
seks eeskätt Maksu- ja Tolli-
ameti, aga ka rahvastikuregist-
ri andmeid. Analüüsides nii val-
da registreeritud kui ka vallaga 
muul moel seotud elanike, val-
laametnike ja poliitikakujunda-
jate, valla ettevõtjate ja väljas-
pool valda tegutsevate potent-
siaalsete investorite hulgas lä-
bi viidud küsitlusi ning valla 
strateegilisi dokumente, pakuti 
tulubaasi kasvatamise hüpotee-
sidena välja erinevaid võima-
lusi. Näiteks tegevusi elukoha 
registreerimise tõesuse tagami-
seks, dividenditulu osalist lae-
kumist kohaliku omavalitsuse 
eelarvesse, valla sihipärast mai-
nekujundamist, väärtuspakkumi-
se koostamist võimalikele uute-
le elanikele ja investoritele ning 
maade ümberhindamist.

Valda registreerumine
Suurimat ja käega katsutava-
mat potentsiaali valla tulubaasi 
kasvatamiseks nähti tegevustel 
elukoha registreerimise tõesu-
se tagamiseks. Viimsi valda on 
2018. aasta 1. jaanuari seisuga 
registreeritud 19 782 elanikku, 
kuid 2016. aastal läbi viidud lii-
kuvusuuringus kaardistatud and-
mete analüüs näitas, et Viimsis 
elavate inimeste arv oli mobiil-
positsioneerimiste alusel aas-
tal 2015 keskmiselt 23 000. Sar-
naselt viitas ka pilootprojekti 
käigus läbi viidud elanike kü-
sitluse tulem. 466 veebiküsit-
lusele vastanud inimesest üle 
7% elas Viimsi vallas, kuid oli 
registreeritud muudesse oma-
valitsustesse. Peamisteks põh-
justeks, miks inimesed valda re-
gistreeritud ei ole, on suure naa-
beromavalitsuse Tallinna poolt 
pakutavad hüved, mida Viimsi 
vald ei paku – tasuta ühistrans-
port ja erinevatele sihtgruppi-
dele suunatud toetused ning 
Tallinna konkurentsieelis hari-
duses. Lapsevanemad registree-
rivad end Tallinna kodanikuks, 
et tagada lastele kvaliteetne pea-
linna eliitkoolide haridus. 

Detsembris käivitas vald ju-
ba aktiivse kampaania, mis kut-
sub viimsilasi üles valda regist-
reeruma, kuid see peaks olema 
pidev protsess ning samamoodi 
on vajalikud vallapoolsed sam-
mud nii iseseisvalt kui ka koos-
töös naaberomavalitsustega, et 
lahendada need probleemid, mis 
viivad elanikke mujale. Tulu-
baasi kasvatamise potentsiaal lä-
bi elukoha tõesuse tagamise võib 
küündida kuni 2,4 miljoni eu-
roni aastas.

Kuidas tuua valda 
rohkem tulu?

Kuna pilootprojekti eesmärk 
oli leida hüpoteese, mille tõen-
damisest lähtuvate tegevustega 
saaks valla tulubaasi kasvata-
da vähemalt 3% aastas, siis tei-
seks suurima potentsiaaliga al-
likaks on dividenditulu laeku-
mise loogika ümberkujundami-
ne tulenevalt inimeste sissetu-
lekute laekumise tegelikest al-
likatest. 

Dividenditulu ümber-
jaotamine
Tänases maksuruumis ei laeku 
dividendide maksustamise tu-
lu mitte kohaliku omavalitsuse 
eelarvesse, vaid täies mahus rii-
gieelarvesse. Samas oli 2016. 
aastal Viimsi valla näitel alam-
palka või alla selle teenivate ini-
meste tegelik sissetulek jaota-
tud dividendide tõttu keskmi-
selt 4350 eurot kuus, millelt rii-
gikassasse laekus tulu 300 000 
euro ulatuses, samas kui koha-
liku omavalitsuse eelarvesse ei 
laekunud midagi. Aastal 2016 
valla eelarvesse  laekunud füü-
silise isiku tulumaks inimestelt, 
kelle välja võetud dividendide 
summa oli samal aastal vähe-
malt 10 000 eurot, oli 1 miljon 
eurot, samas kui dividendide 
tulumaks, mis laekus riigile, 
oli üle 9 miljoni euro. Kui di-
videnditulu laekuks kohaliku 
omavalitsuse eelarvesse vähe-
malt 2% ulatuses, võidaks val-
la eelarve sellest igal aastal kesk-
miselt 750 000 eurot. Kuna di-
videnditulu ümberjaotamine ei 
ole kohaliku omavalitsuse pä-
devuses, on vajalik kohalike oma-
valitsuste ja riigi vaheline koos-
töö ja konsensus.

Lisaks tulubaasi kasvatami-
se võimalike stsenaariumite väl-
ja pakkumisele ja testimisele 
arendati pilootprojekti käigus 
Viimsi valla ametnike, elanike 

ja muude huviliste tarbeks vee-
birakendus, mis visualiseerib 
valla tulubaasi kujunemisekom-
ponendid ja dünaamika. Ra-
kenduse eesmärk on lihtsas ja 
arusaadavas keeles näidata, kui-
das kujuneb ja kuidas on valla 
tulubaas ajas muutunud ning 
mis seda mõjutab. Eraldi on ra-
kenduses kirjeldatud füüsilise 
isiku tulumaksu laekumise po-
tentsiaal läbi valda registreeri-
miste ja dividenditulu osalise 
ümberjaotamise riigieelarvest 
valla eelarvesse. Rakendusega 
on võimalik tutvuda vallavalit-
suse kodulehel aadressil www.
viimsidata.ee.

Pilootprojekti tulemiga täies 

mahus on alates veebruarist või-
malik tutvuda Viimsi valla ko-
dulehel. Projekt “Koosvõime-
lised kohaliku omavalitsuse tee-
nused, ärianalüüs ja väikearen-
dus, I etapp” viidi ellu ja leping 
rahastati majandus- ja taristu-
ministri 16.10.2015. a käskkir-
jaga nr 15-0329 “Toetuse and-
mine rakendusasutuse tegevus-
teks avalike teenuste koosvõime 
loomiseks” kinnitatud program-
mi “Avalike teenuste koosvõi-
me loomine” raames.

Maili Mahlapuu 

Huvihariduse ja -tegevuse
toetuse taotlemise esimene 
voor on lõppenud
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse esimese taotlusvooru 
tähtaeg oli erandkorras 10. jaanuar ning kokku laekus 71 
taotlust, suurema osa taotlejatest moodustasid suurpere-
de lapsed. 

Haridus- ja kultuuriameti otsusega kinnitati kokku 65 taot-
lust summas 5470 eurot. Järgmine huvihariduse ja huvitege-
vuse toetuste esitamise tähtaeg on 20. märts, mil saab esita-
da taotlusi detsembri 2017 ning selle aasta jaanuari ja veeb-
ruarikuu eest.

Toetuse taotlemiseks on vaja lisaks taotlusvormile (leitav 
Viimsi valla kodulehelt) esitada kuludokumendid osalustasu 
maksmise kohta perioodi detsember 2017 kuni veebruar 2018 
(sh) eest. Transporditoetuse saamiseks palume haridus- ja kul-
tuuriametile esitada vastavasisuline avaldus, tuues välja hu-
viringi nimetuse sh organisatsiooni, huviringis osalemise sa-
geduse kuu lõikes ning huviringis käimise teekonna alguse ja 
lõpp-punkti aadressi. Avaldusse palume kindlasti märkida ka 
arvelduskonto number.

Vähekindlustatud peredel palume kuludokumentidele lisaks 
esitada leibkonna kõiki sissetulekuid kajastuva pangakonto väl-
javõtte(d), vajadusel palgatõend(id) perioodi detsember 2017 
kuni veebruar 2018 eest. Toetusi makstakse taotluse, kuludo-
kumentide ning vajadusel täiendavate tõendite alusel lapse/
noore kohta kuni 200 eurot aastas. 

Puuet tõendavat dokumenti on vaja esitada juhul, kui pere 
ei ole varasemalt Viimsi vallavalitsuselt (sh sotsiaal- ja tervis-
hoiuamet) toetusi taotlenud ja tõendit esitanud.

Viimsi vallavolikogu 12.12.2017 vastu võetud määruse nr 19 
“Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“ alusel 
said rahvastikuregistri järgi Viimsi valla 7–19-aastased vähe-
malt neljalapselised (pere nelja lapse vanused on kuni 19 aas-
tat), vähekindlustatud ja puuetega noorte pered taotleda hu-
viala ringi osalustasu kompenseerimiseks või puudega laste 
pered huviringis käimiseks transpordi toetust, mida makstak-
se kuludokumentide alusel 2017. aasta  perioodi 1. septem-
ber kuni 30. novembri eest. 

Kaija Mägi 
Huvihariduse ja sporditöö koordinaator

Info I klassi astumisest
Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 
2018/2019 õppeaastaks toimub 1.–31. märtsini. Taotlusi 
saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on re-
gistreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2018. Hi-
lisema sissekirjutusega puhul määratakse kool, kus on 
vabu õppekohti. 

Alates 2017. aastast toimub Viimsi vallas I klassi määrami-
ne elektroonilises süsteemis ARNO. Kooli valiku puhul arves-
tatakse lapse elukoha lähedust, võimalusel sama pere laste 
õppimist ühes koolis ning lapsevanema soovi. Täpsema info 
taotluste esitamise kohta avaldame veebruarikuu jooksul.

Küsimuste korral palume pöörduda Viimsi vallavalitsuse 
haridus- ja kultuuriametisse üldhariduse spetsialisti Aet Tam-
puu poole.

Aet Tampuu
Üldhariduse spetsialist

Iglu OÜ esindaja Hillar Petersen esitleb kodulehte www.viimsidata.ee. Foto Tiit Mõtus
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Kas oled 
tuludeklaratsiooni 
esitamiseks valmis?
Vähem kui kuu aja pärast algab füüsiliste isikute 
2017. aasta tulude deklareerimine ning nüüd on 
tagumine aeg kontrollida, kas elektroonilised 
autentimisvahendid on töökorras.

Maksu- ja Tolliameti teenin-
dusosakonna juhtivspetsialis-
ti Hannes Udde sõnul on prak-
tiliselt kõik füüsiliste isikute 
tuludeklaratsioonid viimastel 
aastatel esitatud elektroonili-
selt e-maksuameti/e-tolli (e-
MTA) kaudu. Möödunud aas-
tal logis pea kolmandik ini-
mestest tulude deklareerimi-

seks e-MTAsse ID-kaardi või mobiil-ID abil. “E-MTAsse 
saab sisse logida ID-kaardiga, mobiil-ID abil ja pankade 
poolt pakutavate autentimisvõimalustega läbi interneti-
panga. Inimesed on väga hästi vastu võtnud võimaluse 
oma tulud deklareerida kiiresti ja mugavalt internetis,” 
rääkis Udde. “Et eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmete 
kontrollimine ja vajadusel täiendamine ning hiljem tulu-
deklaratsiooni esitamine kulgeksid viperusteta, tuleks 
nüüd proovida, kas teil on võimalik e-MTAsse sisse logi-
da. Kui nüüd kontrollida, siis jõuab veel aegsasti võimali-
kud tõrked kõrvaldada,” lisas Udde.

Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonnajuhi Margus 
Armi sõnul on umbes 120 000 inimesel, kes kasutavad ku-
ni paar korda aastas ID-kaarti elektrooniliselt, dokumendi 
sertifikaadid uuendamata. “Kindlasti soovitame ID-kaardi 
sertifikaadid aegsasti ära uuendada. Hetkel on koormused 
üsna madalad ning kauguuendamist kasutab umbes paar 
tuhat inimest päevas. Kõige mugavam on ID-kaarti uuen-
dada oma arvutis. Selleks tuleb vajalik tarkvara veebile-
helt https://installer.id.ee/ alla laadida ja jälgida juhiseid. 
Kui mingil põhjusel kauguuendamine ei õnnestu või ei ole 
seda võimalik teha, saab ID-kaarti uuendada Politsei- ja 
Piirivalveameti  teenindustes. ID-kaardi tõrgeteta kasuta-
miseks on väga oluline kasutada kõige uuemat ID-kaardi 
tarkvara ning uusimaid operatsioonisüsteeme. Peatatud 
sertifikaatidega ID-kaarte saab uuendada 31. märtsini. 1. 
aprillist sertifikaadid tühistatakse ning ID-kaardi elekt-
rooniliseks kasutamiseks tuleb taotleda PPA-lt uus kaart,” 
selgitas Margus Arm.

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Mer-
lin Mängel tuletab meelde, et e-maksuametis isikutuvas-
tamiseks saab kasutada ainult kehtivate sertifikaatidega 
ID-kaarti või elamisloakaarti. Kui teie ID-kaart on tur-
variskist mõjutatud ja sertifikaadid on veel uuendamata, 
siis sellise kaardiga enda isikut e-maksuametis tuvastada 
ei saa. Turvarisk puudutab ID-kaarte, mis on väljastatud 
ajavahemikul 16.10.2014–25.10.2017. Kui kaardi sertifi-
kaadid vajavad uuendamist, kuid mingil põhjusel ei saa te 
seda iseseisvalt oma arvutis teha, aitavad teid selles PPA 
teeninduste töötajad,” ütles Mängel. “Sertifikaatide uuen-
damine on tasuta. Kliente teenindame elavas järjekorras, 
seega peab Tallinna ja Tartu teenindustes arvestama kuni 
pooletunnise ooteajaga, Narvas ja Pärnus on ooteaeg kesk-
miselt 10–15 minutit.”

Tänaseks on kõigist ca 800 000 turvariskiga ID-kaar-
dist pooled uuendatud. Riik peatas ca 760 000 ID-kaardi 
sertifikaadid mullu 3. novembril pärast seda, kui tšehhi 
teadlased olid avalikustanud teadustöö, milles kirjeldati 
Infineoni toodetud kiibis peituvat turvaviga. Sama kiipi 
kasutab ka Eesti ID-kaart.

Maksu- ja Tolliamet

TASUB TEADA
n Kui te pole kindel, kas kaardi sertifikaadid vajavad 
uuendamist, siis saate seda kontrollida PPA kodulehel 
https://www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll/.

n Lisainfot, kuidas uuendada oma ID-kaardi sertifikaate, 
saab veebilehelt www.id.ee  ja PPA infotelefonilt 612 3000.

n Tuludeklaratsiooni esitamise kohta saab täpsemalt lu-
geda MTA kodulehelt emta.ee.

n Sertifikaate saate uuendada mugavalt koduarvutis või 
Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes kuni 31. märtsini.

Riigikogu võttis 23. jaanauri istungil 80 poolthäälega vastu 
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muut-
mise seaduse.

Seaduse eesmärk on tagada, et haldusreformi järgselt teeksid 
vandeaudiitorid tõhusamalt koostööd omavalitsustega selleks, et 
kohaliku omavalitsuse volikogu saaks parema ülevaate liitunud 
omavalitsuste probleemidest, teatas riigikogu pressiteenistus.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni algatatud kohaliku 
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seadus 
sätestab täiendavad reeglid kohaliku omavalitsuse üksuse ma-
jandusaasta aruande täitmisel. Seaduse kohaselt tuleb audiitoril 
kohaliku omavalitsuse majandusaasta auditi aruande koostamisel 
lähtuda avaliku huvi üksusele kehtestatud aruandevormist.

Seaduse kohaselt kehtestatakse audiitori aruandele samad nõu-
ded, mis kehtivad avaliku huvi üksustele. Audiitori aruande prae-
gune vorm ei anna infot, mida kasutajad soovivad, kuna sellest ei 
selgu, mida kohalike omavalitsuste olulisematest valdkondadest 
auditeeriti, kuidas seda kontrolliti ja missuguste tulemusteni jõuti.

Muudatuse kohaselt tuleb avaliku huvi üksusele kehtestatud 
aruandevormi osa “peamised asjaolud” esitada ka kohaliku oma-
valitsuse üksuse raamatupidamise aastaaruande kohta koostata-
vas aruandes. See  parandab aruande informatiivset väärtust selle 
kasutajate jaoks. Lähtumine standardi ISA (EE) 701 nõuetest aitab 
suurendada oluliselt aruande informatiivsust ja auditi läbipaist-
vust.

Baltic News Service

Riigikogu tõhustas kohalike omavalitsuste ja audiitorite koostööd

Maailm kihutab digilahen-
duste innuka kasutamise 
poole ning tahes-tahtmata 
tuleb ka vabaühendustel 
oma sammupikkust kohan-
dada. Ikka selleks, et 
sõnumid mõjusad oleksid 
ning rohkem jõuaks.

Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liit (EMSL) kor-
raldab veebiseminari formaa-
dis töötube, et vabaühendused 
digioskustes – arvutiprogram-
mide ja nutirakenduste kasu-
tamises – pädevamaks saaksid 
ning uusi oskusi üha kindla-
malt oma igapäevatöös kasu-
taksid. Osalema oodatakse ko-
gukonna aktiviste, juhatuse liik-
meid ja vabatahtlikke kõikjalt 
Eestist. Koolitused on KÜSK-i 
toel tasuta.

Veebiseminarid ja 
salvestused
Kui augusti alguses uuris EMSL 
veebiküsitluses vabaühendus-
telt nende huvi ja vajaduste koh-
ta, selgus 110 vastaja tagasisi-
dest, et huvi digiteemade vastu 
on suur – vähemalt 99% vas-
tanutest leidis töötubade prog-
rammi võetud teemade seast sel-
le, millega sooviks rohkem te-
gelda. 

Ehkki füüsiline seminari-
ruum paikneb Tallinnas, annab 
veebiseminar võimaluse viia end 

Kui nutikas oled 2018. aastal?
uute oskustega kurssi ka pea-
linna sõitmata – näiteks oma 
töökohal, kodus või mujal mu-
gavas paigas, kus käepärast on 
arvuti ja olemas stabiilne inter-
netiühendus. 

Osavõtjaid ongi olnud enam 
just nendest piirkondadest, ku-
hu temaatilised koolitused sa-
geli ei pruugi jõuda ning kust 
Tallinna seminarile tulek oleks 
huvilisele ilmselt ka kõige enam 
aega ja kulutusi nõudev, näi-
teks Põlvamaalt, Läänemaalt, 
Jõgevamaalt ja ka saartelt – Hiiu-
maalt, Saaremaalt, Vormsilt ja 
isegi Ruhnust. Oleme omalt 
poolt samuti kombanud digi-
maailma avarust ja võimalusi, 
sest paaril korral on ka kooli-
tajad veebiseminari ajal paik-
nenud hoopis pealinnast eemal 
oma kodupiirkonnas.

Need, kellele aeg ei ole so-
binud või kel on tekkinud huvi 
koolitust tagantjärele üle vaa-
data, saavad salvestusi omal käel 
uurida. Ette võetakse järgmised 
teemad: sotsiaalmeedia, poliiti-
kakujundamises osalemine, ühis-
loome, info koondamine ja üri-
tuste korraldamine.

Kolm on juba 
seltskond
Veidi üle poole vastanutest 
(51%) märkis suvises küsitlu-
ses, et soovib digitöötoas osa-
leda just endale mugavas ko-

has, suur osa (39% vastajatest) 
eelistaksid uusi oskusi oman-
dada maakonnakeskuses koos
teiste vabaühendustega, kes sa-
mas piirkonnas tegutsevad. Et 
lisaks väikesele keskusele Tal-
linnas tekiksid hubased piir-
kondlikud ühisvaatamise kohad, 
kus on hea võimalus ka üks-
teisega paremini tutvuda, saab 
kaasa mõelda ja initsiatiivi näi-
data iga vabaühendus. 

Kindlasti leidub mõni saal, 
vaba arvutiklass või muu avar 
suure ekraaniga ruum, mida saab 
hõlpsalt seminaripaigaks kohan-
dada. Oluline on, et ruumis oleks 
piisavalt valgust, toimiv inter-
netiühendus, laudu-toole-istu-
mispatju võimalikult muga-
vaks tööks ning vähemalt mõ-
ned pistikupesad sülearvutite ja 
nutitahvlite laadimiseks. Võima-
lusel kaasa ettevalmistustesse 
ka mõni IT-teadjam osaleja, et 
kontrollida, kas ühisvaatamis-
paigas andmesideühendus töö-
tab, kas juhtmeta interneti pa-
roolid on olemas ning võrk kü-

laliste isiklike arvutitega ligi-
pääsetav, kus on võimalus ar-
vutit laadida, kuidas ühiskuu-
lamiseks kõlareid seadistada 
jne. Seejärel kutsu maakondli-
ku arenduskeskuse või muu 
suhtlusvõrgustiku kaudu ka tei-
sed seltsi, et ühisõppimiseks tin-
gimused luua ja koosviibimine 
ehk ka kohvi-koogi-suupiste-
tega hubasemaks muuta. Töö-
tuba saate jälgida reaalajas või 
siis kohtute hoopis selleks, et 
salvestused koos uuesti üle vaa-
data ja teineteist toetades kohe 
ka katsetada.

EMSL on koostöös maa-
kondlike arenduskeskustega va-
jadusel samuti abiks, et digise-
minarid võimalikult sujuvalt ka 
teistes Eesti piirkondades toi-
muda saaksid – kas siis kaasa-
mõtlejatega kokkuviimisel, teh-
nilise toega nõustamisel või 
muude kogemuste jagamisel. 

Head katsetamist ja kohtu-
me taas digitöötubades!

Liia Ringo
Hea Kodanik

DIgITööTUBADE AJAKAVA
n 1.02 k 12.30–14.00 Kuidas e-lahenduste abil poliitikakujun-
damises ja seadusloomes kaasa rääkida? (Eesti Koostöö Kogu)
n 15.02 k 15–17 Digikommunikatsioon ürituste korraldamisel 
(Liisi Toom, Persoonibrändi Agentuur) ja e-lahendused opera-
tiivseks navigeerimiseks (Kristiina Kerge, Let’s do it World)

Nii ajakava, teemad kui ka salvestused leiad heakodanik.ee/
digivoimekus/ajakava.

Digitöötubades saab osaleda kas üksi kodus või seltskonnaga organiseeritult. Foto Domenico Loia/Unplash

Kas ID-kaart töötab? 
Foto Liina Rüütel
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Eelmise aasta IV kvartalis 
kasvas kinnisvara ostu-
müügituru rahaline maht 
kõikides sektorites. 

Kinnisvara hinnaindeksi kasv 
oli 2017. aasta IV kvartalis 
14,7%, võrreldes 2016. aasta 
sama perioodiga. Korterioman-
dite hinnaindeks kasvas aasta-
ses võrdluses lausa 17,8%. See 
on läbi aastate kõrgeim tase 
(Maaamet on kinnisvaratehin-
gute ülevaateid koostanud 2003. 
aastast).

Eelmise aasta IV kvartalis 
tehti kokku 13 341 ostu-müügi-
tehingut, sh kinnisasjad, korte-
riomandid ja hoonestusõigu-
sed. Tehingute arv on kasva-
nud 10,4%, võrreldes varasema 
aasta sama ajaga, ning 2,5%, võr-
reldes eelmise kvartaliga. 2017. 
aasta II ja IV kvartal näitasid 
tehingute arvu aspektist majan-
duskriisi järgseid rekordnumb-
reid (vastavalt 13 502 ning 13 341 
tehingut). Tulenevalt eelnevast 
kasvas 2017. aastal tehingute 
arv kokku 9,4%, võrreldes 2016. 
aastaga. Tehinguaktiivsuse mõis-
tes näitas 2017. aasta seega vii-
mase 11 aasta parimat tulemust, 
kuid 2006. aasta rekordini on 
ligikaudu 10 000 tehingut min-
na. 2017. aastal toimus Eestis 
kokku 51 837 ostu-müügitehin-
gut.

2017. aasta IV kvartalis oli 
ostu-müügitehingute koguväär-
tus 944,2 miljonit eurot, mis on 
lausa 23,8% rohkem kui 2016. 
aasta IV kvartalis. Tehingute ko-
guväärtus on majanduskriisi-
järgsel rekordtasemel. 2017. 
aasta kinnisvara ostu-müügite-
hingute koguväärtus oli kokku 
3,2 miljardit eurot, kuid 2007 
ja 2006 oli vastav näitaja suu-
rem (vastavalt 3,8 miljardit ning 
4,4 miljardit eurot).

Tehingute koguväärtuse kas-
vu 2017. aasta IV kvartalis pa-
nustasid kõik sektorid. Hoo-
nestatud maade puhul võib kas-
vu põhjusena lisaks hindade tõu-
sule nimetada ka mitmete suu-

remahuliste tehingute toimu-
mist. Samuti andis tehingute ko-
guväärtuse tõusu olulise osa kor-
teriomandite sektor.

Korteriomanditega tehti IV 
kvartalis kokku 7591 ostu-müü-
gitehingut, sh eluruumidega 
5993. Võrreldes 2016. aasta sa-
ma perioodiga oli eluruumide-
ga tehinguid 8,4% võrra roh-
kem ning võrreldes eelmise aas-
ta III kvartaliga 2,8% rohkem. 
Eluruumidega tehtud tehingu-
te koguväärtus oli lausa 17,6% 
kõrgem kui 2016. aasta IV 
kvartalis ning samuti 12,1% 
kõrgem kui eelmises kvartalis. 
Eelnev on seletatav nii korteri-

te tehingute arvu kasvu kui ka 
uute korterite osakaalu tõusu-
ga.

Eluruumina müüdud uute 
korterite (esmamüükide) osa-
kaal 2017. aasta IV kvartalis 
oli Eestis kokku 22,5%, mis on 
oluliselt kõrgem kui eelmistel 
perioodidel. Kokku müüdi 1349 
uut korterit, mis on 320 uut 
korterit rohkem kui eelmises 
kvartalis. Tallinnas müüdi IV 
kvartalis 903 uut korterit ning 
uue korteri keskmine hind oli 
2194 €/m2 (+ 4,1%). Sealjuu-
res uus kahetoaline korter (kal-
kulatsiooni on kaasatud tehin-
gud korteritega, mille pindala 

Detailplaneeringud
05.02.2018 algusega kell 15.30 toimub Viimsi vallamaja 
I korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Lubja küla kin-
nistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu eskiislahen-
dust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 1,2 ha suurune ala asub Lubja külas Anijärve tee 
ja Lubja tee vahelisel alal.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette neli väikeelamukrun-
ti. Kinnistu edelapoolsesse serva, naabruses asuva tootmis-
maa puhvriks on ette nähtud ärimaa krunt. 

Planeeritud väikeelamute kinnistud on suurusega 1500–
2250 m2. Elamute maksimaalne maapealsete korruste arv on 
kaks. Hooned on ette nähtud viilkatusega, kaldega 30–45 kraa-
di ja harja kõrgus 8,5 m olemasolevast maapinnast. Iga elamu 
juures võib olla üks abihoone.

05.02.2018 algusega kell 16.30 toimub Viimsi vallamaja I 
korruse saalis (Nelgi tee 1, Viimsi alevik) Pringi küla kin-
nistute Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani detailplanee-
ringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu.

Planeeritav 5 ha suurune ala asub Pringi külas Tammelaa-
ne tee ja Pähkli tee vahelisel alal. Detailplaneeringu lahendus 
näeb ette 1200–1485 m2 suurused väikeelamukrundid.

Detailplaneeringute eskiislahendustega on võimalik tutvuda 
valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korral-
dused:
1. 19.12.2017 korraldus nr 894 “Laiaküla külas, kinnistu-
te Käära tee 46 ja osaliselt Uus-Kopli detailplaneeringu 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,5 hektarit ning see 
asub valla lõunaosas, Laiakülas. Planeeritav ala hõlmab elamu-
maa sihtotstarbega kinnistut Käära tee 46 (89001:010:2925) 
ja teemaa ulatuses osaliselt (ca 2,08 hektarit) tootmismaa 
sihtotstarbega kinnistut Uus-Kopli (89001:010:2926). Planee-
ritav ala on suures ulatuses kõrghaljastatud, kuid hoonesta-
mata. Planeeringuala hõlmab osa Käära teest. Juurdepääs 
planeeringualale on olemas Käära teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kolme üksikela-
mu maa (EP) krundi ja kahe teemaa krundi moodustamine 
ning üksikelamumaa kruntide ehitusõiguse määramine ük-
sikelamute ja abihoonete ehitamiseks. Krundi asukohast läh-
tuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised, kujunduslikud 
ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga 
sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise tervik-
lahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude 
ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse ning haljastuse ja hea-
korrastuse põhimõtted. Detailplaneering koostatakse planee-
rimisseaduse § 125 lõike 2 alusel, Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi val-
la üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhi-
mõtted” elluviimiseks.

2. 28.12.2017 korraldus nr 916 “Muuga küla, kinnistu 
Metsaserva tee 1 detailplaneeringu algatamine ja lähte-
seisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 892 m2 ja see paikneb Muuga 
külas, väljakujunenud suvila- ja elamupiirkonnas, hõlmates 
elamumaa sihtotstarbega Metsaserva tee 1 (89010:001:0007) 
kinnistu. Planeeringuala piirneb suvilate ja elamutega ning 
Metsaserva teega ja Meriste teega. Planeeringualal paikneb 
üks põhihoone (kauplus-elamu) ja üks abihoone. Juurdepääs 
planeeringualale on olemas Metsaserva ja Meriste teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ärimaa sihtots-
tarbe osakaalu ja ehitusõiguse suurendamine elu- ja ärihoone 
laiendamisega. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoo-
nete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingi-
mused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes kujundavad 
naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti mää-
ratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, 
liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse 
põhimõtted.

3. 28.12.2017 korraldus nr 915 “Viimsi Vallavalitsuse 
31.10.2017 korraldusega nr 788 “Püünsi külas, kinnistu 
Taga-Rootsi detailplaneeringu algatamine ning lähtesei-
sukohtade kinnitamine“ algatatud detailplaneeringu koos-
tamise lõpetamine“.

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

Keskkonna- ja planeerimisamet

Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Tam-
miku tee 5 kinnistule, Pringi külas, Viimsi vallas Tamme maa-
üksuse detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitusametile on esitatud Tammiku tee 5 
krundile üksikelamu laiendamiseks projekteerimistingimuste taot-
lus detailplaneeringu olemasolul. Projekteerimistingimuste taot-
leja soovib suurendada detailplaneeringus ette nähtud hoonestus-
ala 10%. Tammiku tee 5 kinnistu asub alal, kuhu on 09.02.1999 Viimsi 
Vallavolikogu otsusega nr 14 kehtestatud Pringi külas, Tamme maa-
üksuse detailplaneering, millega on määratud Tammiku tee 5 kin-
nistul ehitusala suuruseks 540 m2. Vastavalt taotlusele ja selle 
juurde lisatud skeemile soovitakse laiendada üksikelamut nii, et 
see ulatuks detailplaneeringuga määratud ehituskeelu alale ja 
seadustada osaliselt ehituskeelualal paiknev abihoone. Ehitusala 
soovitakse suurendada 54 m2. 

Antud juhul projekteerimistingimuste väljastamine detailpla-
neeringuga määratud hoonestusala laiendamine ei ole vastuolus 
õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehti-
vat üldplaneeringut ega selle teemaplaneeringuid.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asu-

tus täpsustada projekteerimistingimustega hoone või olulise raja-
tise detailplaneeringus käsitletud hoonestusala tingimusi, sealhul-
gas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihu-
tamist, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendu-
sest. 

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

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viim-
si Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tut-
vumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, ala-
tes avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projek-
teerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust 
avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et ar-
vamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta ar-
vamust avaldada.

Ehitusamet 

Kinnisvaraturu rahaline 
maht kasvab

on vahemikus 40–55 m2) mak-
sis Tallinna kesklinnas keskmi-
selt 139 000 eurot (2853 €/m2),
kuid Lasnamäel seevastu 80 000 
eurot (1768 €/m2).

Kinnisasjadega (hoonesta-
mata ja hoonestatud maad) toi-
mus 2017. aasta IV kvartalis 
5704 ostu-müügitehingut, mis 
on 7,9% rohkem kui 2016. aas-
ta samal perioodil, kuid 0,2% 
vähem kui eelmisel perioodil. 
Tehingute koguväärtus saavu-
tas taseme 466,5 miljonit eu-
rot, mis on lausa 28,2% kasva-
nud, võrreldes 2016. aasta IV 
kvartaliga ning ka 28,1% suu-
rem kui eelmises kvartalis. Ko-
guväärtuse kasv on olulises osas 
põhjustatud hoonestatud maa-
de tehingute koguväärtuse kas-
vust, sealjuures tehingute arv 
ei ole suurem, võrreldes eel-
miste perioodidega. Tehingud 
toimusid kallimate kinnistute-
ga, sealjuures oli suuremahuli-
si tehinguid lausa 7, kus tehin-
guhind ületas 5 miljonit eurot. 
2017. aasta IV kvartalis tehti 
3578 tehingut hoonestamata ning 
2126 tehingut hoonestatud maa-
dega.

Maa-ameti avaldatav kin-
nisvara hinnaindeksi näitaja on 
läbi ajaloo (koostatud alates 
2003) kõrgeimal tasemel. Kin-
nisvara hinnaindeksi kasv oli 
2017. aasta IV kvartalis 14,7%, 
võrreldes 2016. aasta sama pe-
rioodiga. Hinnaindeks kasvas ka 
10,7%, võrreldes eelmise kvar-
taliga. Tugevaimat mõju aval-
das korteriomandite hindade 
kasv, mis oli põhjustatud oluli-
ses osas esmamüükide osakaa-
lu kasvust. Korteriomandite hin-
naindeks kasvas aastases võrd-
luses lausa 17,8%, hoonestama-
ta maa hinnaindeks 8,5% ning 
hoonestatud elamumaa hinnain-
deks 10,6%.  Võrreldes eelmise 
kvartaliga tõusid samuti kõiki-
de alamsektorite hinnaindek-
sid.

Epp Rohtla
Maa-ameti kinnisvara hindamise 

osakonna peaspetsialist
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Mis saab siis, kui me 
murdume?
Murdumisega seostub ikka ja alati valu ja vaev, 
ehmatus ja teadmatus, mis edasi saab. Nii püüab 
inimene ikka ja taas seda vältida. 

Kuid kui väga me ka sellest 
hoiduda ei püüa, võib murdu-
mine toimuda täiesti ettear-
vamatul hetkel, kuna seda ju 
põhjustab ikka ja alati mingi 
väline jõud. Inimene ei ole ju 
ise nii rumal, et end murda!

Nii laulab ka ansambel 
Curly Strings laulus “Miks sa 
murrad mind” lillest, mis mur-
dumise järel viiakse närbuma 

ja juurtest eemale, eemale kodust, kus õed ja vennad kok-
ku hoiavad. Kuid selle laulu sõnad on tegelikult vägagi 
paljus kirjeldus sellest, kuidas kõik püüdlevad kiiremini, 
kõrgemale ja kaugemale märkamata, et teevad haiget ja 
hävitavad neid, kes meid hoiavad.

Loomulikult murdmist ja murdumist on vägagi erine-
vat. Me võime murda mõne luu, kuid üldiselt siiski on ju 
inimese murdumisega seonduv see, mis meie sisemaail-
mas toimub. Jah, me kasvatame ikka ja taas paksu nahka, 
et vastu seista kõigele sellele, mis ohustab meid ja püüab 
meid murda, kuid neid hetki, kus meie nahk liigagi õhuke-
seks jääb selles vastuseisus, tajume me rünnakutena, mille 
tagajärjeks ongi murdumine.

Aga kas murdumine on lõpp?
Loomulikult murdununa see nii näib, kuid tegelikult 

ei pruugi see üldse nii olla. Võttes näiteks kasvõi puu, mis 
on murdunud, mis on oma elu justkui ära elanud, saab 
murdununa uue elu, temas leiab kodu ja kasvamist palju 
väikseid sitikaid ja taimigi, milledele see murdumine on 
elu võimaluseks.

Nii on ka inimese murdumised tegelikult vajalikud 
meie teel, et õppida tundma ja aru saama, mis on õige ja 
millistes suundades püüdlemisest peaksime hoiduma. Al-
les siis, kui oleme katki ja nõutud, võime leida uusi lahen-
dusi, milledest muidu mööda tormasime.

Ja usume või mitte, aga just nendel kõige keerulisema-
tel ja valusamatel hetkedel, mis meid murravad, oleme me 
inimestena kõige tundlikumad avastamaks Jumala tuge ja 
abi. Eks selle pärast on palju ka neid inimesi, kes siis kiri-
kutee ette võtavad. Kuid tegelikult on see tugi ja abi alati 
meiega, sest olgu meie arusaamised millised tahes, oleme 
me igaüks Jumala looming ja Tema soov on, et meil kõik 
hästi läheks. Ja hästi ikka selles mõttes, et meis ei oleks 
valu ja hirmu, vaid et meis võiks valitseda rahu ja rõõm.

Suurim relv, millega me teisi murrame on, hoolimatus. 
Kahjuks võime seda kohata ikka enam ja sellisteski koh-
tades, kus ei oska hoolimatust oodatagi. Kurb on jaanuaris 
näha, et kõik see rahu ja rõõm, mis jõuludes oli inimeste-
ga, on aasta vahetumisega justkui haihtunud – ja jätkub 
tavapärane lahmimine, kritiseerimine ja lausa ründamine. 
Kuhu me nii jõuame?

See kõik ju tegelikult väljendab meie kõrget vilumust 
oma valu ja haavade varjamises, sest parim kaitse pidavat 
ju rünnak olema. Kuid kas ikka on?

Jeesuslapse sünd jõuluööl ja hiljem juba meheikka 
jõudnud Jeesuse õpetus olid need, mis tuletasid inimkon-
nale meelde, et ainus, milles on võimalik võita, on hea-
dus ja armastus, kuid 2000 aastat hiljem me ikka endiselt 
käitume nii, nagu poleks lunastusest ega andestusest mitte 
midagi kuulnud.

Aeg on muutuda, aeg on loobuda vihast, ründamistest 
ja kritiseerimisest ning õppida elama armastades, sest üks-
nes nii võime me tunda, kuidas meistki hoolitakse, kuidas 
meid hoitakse ja õnnistatakse. Tormamisega me murrame 
end ise, kasvamiseks aega võttes saame olla head kõikide-
le, ka neile, kes meile kurja on teinud, sest andeksandmi-
ne toob hoolimise soojuse tagasi inimeste vahele ja liidab 
meid headuses.

Murdumise hetked on vägagi sageli tõsi küll need 
hetked, kus me leiame alles aega vajalike muutuste tege-
miseks, kuid püüdkem olla targad, et need muutused teha 
enne, kui murdumise valu kogema peab.

Alati on meie ees uued teed ja paljud võimalused, kuid 
kõik neist ei ole meile määratud!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Kas murdumine on lõpp? 
Foto Mikk Leedjärv

Aasta oma rõõmude ja 
muredega on alanud ning 
kogemused näitavad, 
et Päästeameti jaoks on 
talvekuud  siiski pigem 
murekoht. 

Näiteks üle-eelmisel aastal huk-
kus Eestis jaanuarikuu jooksul 
tules koguni 11 inimest, eelmi-
se aasta detsembris 9. Üle va-
bariigi hukkus eelmisel aastal 
tules 39 inimest, neist 11 Tal-
linnas ja Harjumaal. Need on 
numbrid, mille vähendamine 
peab olema meie kõigi ühine 
tahe. 

Siinkohal jagame mõnin-
gaid lihtsaid nippe, et traagili-
ne tuleõnnetus jääks tulemata.

- Kindlasti on sul kodus 
nõuetekohaselt paigaldatud ning 
töökorras suitsuandur. Veendu, 
et selline on ka kõikidel sinu 
naabritel ja eakatel sugulastel.

- Väldi ahju ülekütmist, kül-
made ilmadega küta ahju mitu 
korda päevas, üks ahjutäis kor-
raga.

- Kui tunned, et sinu kodus 

Hoidu tuleõnnetustest!

pole elektrijuhtmete, küttesüs-
teemi või korstnaga kõik kor-
ras, pöördu oma ala asjatund-
jate poole.

- Kodus peaks olema nii tu-
lekustuti kui ka tuletekk. 

- Siseruumides ära suitseta! 
Kõige turvalisem on seda teha 
õues ning torgata sigaretikoni 
näiteks veega täidetud purki. 

Möödunud aastal hukkus tule-
kahjudes, mis said alguse lo-
hakast suitsetamisest siseruu-
mides, 20 inimest!

- Toidu pliidil või ahjus val-
mimise ajal tuleb väärt einel 
ka silm peal hoida – sel ajal ei 
minda kodust ära või teise tup-
pa magama.

- Põlev küünal külmal tal-

veõhtul on ilus, kuid veendu, 
et selle läheduses ei ole asju, 
mis võivad süttida. 

- Kodust lahkudes või ma-
gama minnes ei ole turvaline 
tööle jätta vooluvõrku ühenda-
tud elektriseadmeid (pesuma-
sin, nõudepesumasin).

- Mõistlik on asjadest puh-
tad hoida nii kodumaja kori-
dorid kui ka rõdud – nii pole 
tulekahju korral ka millelgi 
põleda. 

- Hästi nähtav majanumber 
hõlbustab appi rutanud opera-
tiivtöötajate tööd. Samuti peab 
autot parkides veenduma, et lä-
bi mahub ka gabariitidelt suur 
päästemasin.

Loomulikult töötab ka sel 
aastal täiel võimsusel kodu-
nõustamiste projekt ning helis-
tades päästeala infotelefonil 1524 
on võimalik enda jaoks sobi-
vaks ajaks leppida kokku pääs-
teametniku kodunõustamine. 

Ohutut aastat!

Marko Rüü
Põhja päästekeskuse juht

Viimsi turvalisuspäeval on Päästeamet õpetanud, kuidas 
kasutada tulekustutit – see peaks kindlasti olema igas kodus. 
Foto Annika Haas

Viimsi valla jalgsi- ja kepikõndijate järjekordne matk sarjast 
“Tutvume koduvallaga” toimub 4. veebruaril. Alustame Viimsi 
haigla eest kell 11.30.

Karulaugu kooli lähistel Põhja Konna juures meenutame muis-
tendit, edasi räägib Lubja külavanem Raimo Tann 200-astmelise 
ja 220 meetri pikkuse Põhjakonna trepi sünniloost ideest teostu-
seni, mis ühendab Haabneemet Lubja külaga. Olles astmed üle 
mõõtnud ja selja taha jätnud, ootab meid ees kohtumine Viimsi 
valla joogivee käitlemise ettevõttega Viimsi Vesi. Oma töödest 
ja tegemistest, veejagamise skeemidest, settemahutitest jms on 

andnud nõusoleku tulla rääkima veetöötluse juht Nele Nilb. 
Seekord grillime ja joome kuuma pohlavarreteed Lubja külava-

nema Raimo Tanni koduõuel. 
Matka pikkus on umbes 3 km. Jalgsimatk, värske õhk, koosvee-

detud aeg omaealistega – see annab meeldivat vaheldust meie 
igapäevaellu. 

Tulge matkama!
Info tel 601 2354, matkajuhid V. Kallion ja R. Kriis.

Viimsi Pensionäride Ühendus

Matk trepile ja tutvumine Viimsi Veega

Täname toetajaid!
Koostöös Moosimajaga viis Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuamet teist aastat läbi heategevusprojekti, kogudes 
lahketelt inimestelt vähekindlustatud lastele jõulukingitusi. 

Lisaks kingitustele said pered pühadelaua tarbeks toidukoti. 
Oma panuse sellesse andsid: OÜ Saaremaa DeliFood, AS Saare-
maa Piimatööstus, OÜ Saaremaa Lihatööstus, Muhu Pagarid, Väi-

kese Hipi Lastehoid, OÜ Eliis Tarkvara, OÜ Sulemees, Viimsi Äritare 
rentnikud, Aivi Velleste ja Viimsi vallavalitsus ning OÜ Jutegoods 
aitas kingitused pakkida praktilistesse jutekottidesse.

Täname kõiki häid inimesi ja toetajaid ning Moosimaja, kes 
koordineeris kingituste tegemist!

Sotsiaal- ja tervishoiuamet 
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9. veebruaril esietendub 
Viimsi Kooliteatri kunagine 
menulavastus “Valge tee 
kutse“, mis kõneleb Eesti 
ühe armastatuima heli-
looja Raimond Valgre 
elu- ja loometeest. Lavas-
tuses osaleb ligi 100 laul-
jat-tantsijat-pillimängijat 
ning see on Viimsi Kooli-
teatri ja Viimsi Muusika-
kooli kingitus Eesti Vaba-
riigi 100. sünnipäevaks.

Raimond Valgre elas vaid 36-
aastaseks ning tema elukäigust 
on laiemale avalikkusele teada 
päris vähe. Teatakse, et ema oli 
see, tänu kellele Raimond kla-
verimängu selgeks sai, kuigi 
poissi ennast paelus instrumen-
tidest pigem viiul. Veel oskas ta 
mängida kitarri, trumme ja akor-
dionit. Arvatakse ka, et Raimond 
oli oma ema lemmiklaps, kuigi 
peres kasvasid ka noorem õde 
ja vend. Ilmselt oli selle põhju-
seks Raimondi tundlik natuur 
ning tema musikaalsed huvid 
ja võimekus.

Kuigi muusika, mida Rai-
mond lõi, köitis ja lummas ini-
mesi, ei aktsepteerinud tolle-
aegne võim tema lugusid ning 
ta sattus oma lääneliku heli-

loominguga musta nimekirja. 
Seetõttu on ka tema loomin-
gust säilinud vaid väike osa, 
sest paljud palad jäid hiljem 
teadmata kadunuks. Teada aga 
on, et erinevate eluperioodide 
loomingus on tema loomingu 
mõjutajateks olnud erinevad nai-
sed, kellele mõeldes on sündi-
nud imelised viisid.

Viimsi Kooliteatri lavastuse 
aluseks on Juhan Saare menu-
kas dokumentaalnäidend “Val-
ge tee kutse“, mille on kooli-
teatri jaoks sobivaks kohenda-
nud lavastaja Külli Talmar. Li-
satud on ka muusika, mis 13 aas-
tat tagasi etenduse nii menu-
kaks publikumagnetiks muutis. 
Tegemist on Tõnis Kõrvitsa sea-

detega, mis on loodud just Viim-
si Muusikakooli orkestrile.

Valgre elust ja loomingust 
räägivad selles Juhan Saare muu-
sikalises jutustuses tema lähe-
dased ja muusikamehed, kriiti-
kud ja imetlejad. Muusikali sünd-
mused leiavad aset aastail 1934–
1949. 

Etenduses teeb kaasa Viim-
si noortekoor Andrus ja Virve 
Kalveti juhendamisel, noori so-
liste juhendab Mari-Liis Rahu-
mets.

Peaosas astub üles Joonatan 
Kivi, kes on näitlemisega kokku 
puutunud juba pikki aastaid, 
osaledes Viimsi Kooliteatri tru-
pis Eksperiment ning astudes 
üles erinevatel etluskonkurssi-

Jaanuari alguses peeti Mehhikos ülikooli-
väitluse MM, kus esmakordselt väitles 
ESL-i (English as a Second Language e 
inglise keel teise keelena) arvestuse fi-
naalis Eestist pärit tudeng.

Eestit aastatel 2014, 2015 ja 2016 koo-
linoorte MM-il esindanud ning Oxfordi üli-
koolis õppiv Vikki Perijainen võitis koos Slo-
veeniast pärit võistkonnakaaslase Ana Vil-
helmina Verdnikiga finaali, kus Oxfordi vas-
tasteks olid võistkonnad Belgradist, Cor-
rientest ja Montrealist.

Viimsi Kooliteatris elustub 
Raimond Valgre loometee

del, võistulugemistel ning osa-
ledes mitmetel omaloomingu-
konkurssidel. Joonatan on ka 
osav kitarrimängija, kes Viim-
si Kooli laval üles astunud ku-
nagiste Eesti Laulu poolfina-
listide Maian Lombi ja Karl-
Kristjan Kingiga.

Traditsiooniliselt teevad 
etenduses kaasa Viimsi Kooli 
õpetajad, koreograafiks legen-
daarne Maido Saar, kelleta ei 
möödu ükski kooliteatri eten-
dus. Lavastajaks on kooliteatri 
hing ja süda Külli Talmar, pro-
jektijuhiks ja kunstnikuks Me-
rike Hindreus, projektijuhi abiks 
Margit Võsu ning etenduse ju-
hiks Merike Ennomäe.

Esietendus Viimsi Koolis 
toimub 9. veebruaril kell 19. 
Järgmised etendused on 10.02 
kell 14, 12.02 kell 19, 13.02 
kell 19, 15.02. kell 19, 16.02 kell 
19. Kohti saab etendustele bro-
neerida: margit.vosu@viim-
si.edu.ee või tel 602 8943. Sis-
sepääs annetusena 3 eurot, 
etenduse kavaleht on tasuta.

Tulge nautima head muu-
sikat, erilist atmosfääri ja la-
hedaid näitlejatöid ning saage 
osa omaaegsest kultuurifenome-
nist! 

Annika Remmel

Raimond Valgre akordioniga seltskonnas 1937. aastal. Foto Arhiiv

Wilhelmine väikesed vaprad näitlejad said vahva töö eest 
tunnustust.

Eksperiment tunnistati lavastusega “Lumememme lugu“ 
laureaadiks. Fotod Erakogu

Näitetrupid 
Eksperiment ja 
Wilhelmine Jõgeva 
festivalil edukad
19.–20. jaanuaril toimusid Jõgeval Betti Alverile 
pühendatud XIII luulepäevad “Tuulelapsed“, 
millest võtsid osa Viimsi Koolist Eksperiment ja 
Wilhelmine 2. ja 3. klassi trupp. 

Tänavu valmisid lavastused Lehte Hainsalu luuletuste põh-
jal. Luuletaja oli ka ise kohal ja andis žüriis tagasisidet.

Eksperiment sai kiita ilusa atmosfääri tekitamise ja ter-
viku loomise eest, Wilhelmine väikesed vaprad näitlejad 
eesotsas juhendaja Maarika Koksiga vahva ühise töö eest, 
mis nad koos teinud. 

Eksperiment tunnistati lavastusega “Lumememme lugu” 
laureaadiks, näitetrupi Wilhelmine 3. klass sai eripreemia 
hea rütmistuse ja Maarika Koks töö eest kõige noorema-
tega. Näitlejapreemiatega pärjati Hendrik Voiter ja Derek 
Leheste.

Palju õnne juhendajad Maarika Koks ja Külli Täht!

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Tulemust võib pidada üheks Eesti väit-
lusspordi pea 25-aastase ajaloo suurimaks 
saavutuseks. Varem on Eesti väitlejad tul-
nud ESL-i arvestuses kahel korral Euroopa 
meistriks ning korra ka võitjaks MM-i ESL-i 
individuaalarvestuses, ent väitluse maail-
ma tippvõistlusel finaali polnud ükski Eesti 
võistleja varem pääsenud.

Nagu ka 2013. aastal individuaalarves-
tuses võitnud Martin Kiik on Vikki Perijai-
nen Tallinna Inglise Kolledži vilistlane.

Viimsi Teataja

Viimsi tüdruk Vikki Perijainen tuli väitluses maailmameistriks

Vikki Perijainen. Foto Erakogu

Viimsi gümnaasiumi 

infotund
Tulevastele gümnasistidele
1. veebruaril kell 17.00
Viimsi kooli aulas (Randvere tee 8, haabneeme)
Tutvustame kooli õpikäsitust ja -korraldust ning vastuvõ-
tutingimusi.

Tule kuulama ja küsima!
Viimsi Gümnaasium on uus riigigümnaasium Viimsi vallas, 
mis avatakse 1. septembril 2018.
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President Kersti Kaljulaid 
ütles oma uusaastatervi-
tuses Vabaduse väljakul, 
et igaühe unistus võib 
olla see, mis määrab 
tuleviku Eesti käekäigu 
– et igaühe mõte loeb. 
President kõnetas Eesti-
maa noori: ”Ma tean vaid 
seda, et te tahate olla 
õnnelikud. Aga kuidas küll 
te seda teha kavatsete?”

Millest mõtlevad ja unistavad 
tänapäeva noored Eestis? Kas 
nad tunnevad, et nad on eestla-
sed või on nad äravahetamiseni 
sarnased mõne teise riigi noor-
tega? Kuna ka Soome Vabariik 
tähistas hiljuti 100 aasta juube-
lit, otsustasime intervjueerida 
ja pildistada nii Eesti kui ka 
Soome noori. Sõitsime Oulust 
Valgani ja küsisime sajalt noo-
relt, millega nad tegelevad va-
bal ajal, mida arvavad oma ko-
dumaast ning kellena soovivad 
tulevikus töötada. Tahtsime natu-
kene saada aimu sellest, milli-
sed võiksid olla Eesti ja Soo-
me kahekümne või viiekümne 
aasta pärast – siis, kui tänapäe-
va noored on tegijad – või kas 
nad üldse tahavad jääda kodu-
maale. Järgnevalt kuue noore 
mõtted.

Sissi Nylia Benita, 
Viimsi
ARMASTAN MUUSIKAT Lä-
bI JA LõHKI. Muusika kaudu 
saan väljendada seda, mida sõ-
nade kaudu väljendada ei saa. 
See tunne, mida muusika minus 
tekitab, on kirjeldamatu. Muu-
sika ühendab inimesi ja suudab 
erimeelsused lahendada. Hakka-
sin eelmisel suvel ise muusikat 
kirjutama. Sõnad kirjutan ing-
lise keeles, sest see on mu tun-
nete keel. Laulud räägivad ena-
masti tunnetest: armastusest, pet-
tumusest ja leppimisest. 

Eurovisiooni lauluvõistlus 
ühendab nii Euroopat kui ka 
Eestit, mis sest, et vaid kord aas-
tas. Mulle meeldib nautida seda 
ühtsustunnet. Kui võidaksin Eu-
rovisiooni lauluvõitluse, tu-
leks võistlus uuesti Eestisse. 
Loomulikult oleks see tore ka 
isikliku saavutusena, mille üle 
võiksin uhke olla kogu elu.

Praeguses Eestis suhtutak-
se võõrastesse negatiivselt. Eesti 
on monokultuuriline riik, erine-
vust võõrastatakse. Süüdi võiks 
olla Eesti minevik erinevate 
vallutajate käes. Kodude, ise-
seisvuse ja vabaduse kaotus. 
Ma olen siin üles kasvanud ja 
tean, et inimesed on lahked ja 
head. Mina olen eestlane, siin 
on minu maa ja minu rahvas, 
siin olen õiges kohas. Eestis 
peaks hinnatama kõiki inimesi 
samaväärselt, sest keegi pole 
oma juurtelt väiksem ega suu-
rem, vaid kõik väärivad võrd-
set elu. Ja igaüks peaks mõtle-
ma kuidas tema teistesse suh-
tub, alustama peaks iseendast. 

Tulevikusild SUOMI100EESTI 
Silta tulevaisuuteen

Jami Kontturi, Oulu
MA SOOVIKSIN TEgELEDA 
MUUSIKAgA. Tahaksin saada 
sisse muusika- ja teatriakadee-
miasse, õppida lauljaks, saada 
artistiks. Mängin ka trompetit. 
Mulle meeldib rahulikum, klas-
sikaline muusika ja oma kodu-
linnas võtan osa muusikalipro-
jektidest. Kevadel tulebki väl-
ja uus muusikal.

Soome on väga ühtne. Ühi-
sed kogemused ja vanad tradit-
sioonid, nagu näiteks saunas käi-
mine, on rahvustunde jaoks olu-
lised.

Kõik inimesed peaksid ole-
ma võrdsed, mingi geneetiline 
omadus ei tee kellestki eba-
võrdsemat. Kedagi ei tohi disk-
rimineerida selle pärast, milli-
seks on ta sündinud. On oluline 
tunda vähemuste kultuure, siis 
ei jää nad võõraks ja nendest 
saab aru ning erinevust on ker-
gem aktsepteerida. Soome an-
dis esimesena Euroopas nais-
tele hääleõiguse. Nüüd on meil 
võimalus abielluda samasooli-

se inimesega ja transseksuaal-
sus on normaalne nähtus. 

Ühte asja peab aga kindlas-
ti tulevikus parandama – peab 
suurendama ressursse vaimse 
tervise probleemide ravimiseks. 
Ravi peaks olema kiirem ja tõ-
husam, sest probleemid mõju-
tavad mitte ainult patsiendi, vaid 
ka tema lähedaste elu.

Rebeka Kallaste, 
Viimsi
MULLE MEELDIb LUgEDA 
AJALOOTEEMALISI RAA-
MATUID, sest on põnev teada, 
kuidas vanasti inimesed elasid. 
Milline oli nende elustiil ja mis 
kõik ajaga on muutunud. Põnev 
on ka ette kujutada, et keegi 
loeb tulevikus meie kohta mi-
nevikuvormis. 

Olen väga rahul sellega, mil-
line Eestimaa on praegu. Palju 
on veel parandamist, aga eestla-
sed on muutunud sallivamaks. 
Tahaksin, et eestlased saaksid 
aru, et me oleme kõik õed ja 
vennad, et me ei pea kogu aeg 
üksteisega võistlema. Olen tä-
heldanud netikommentaarides 
palju viha – üks eestlane sõimab 
teist eestlast, eriti kui keegi kom-
menteerib midagi välismaa või 
välismaalastega seotut. Mõni-
kord tundub, et eestlased on kõik 
nagu vihavaenus ega mäleta, et 
oleme üks pere ning väikese rii-
gi elanikena peame kokku hoid-

ma. Kui suudaksime olla kõiki-
des asjades ühtsemad, ei oleks 
meil vaenu võõraste vastu. Ideaal-
ses Eestis aktsepteerime kõiki 
ilma viha ja vaenuta.

Oma tulevast eriala ma ei 
tea veel, aga tahan õppida mi-
dagi kunsti ja disainiga seotut. 
Olen õppinud mitu aastat kuns-
tikoolis ja kõik, mis on kuns-
tiga seotud, on mulle südame-
lähedane.

Hanna Leppänen, 
Helsingi
KASUTAN PALJU VAbA AE-
gA õPPIMISEKS JA LUgE-
MISEKS, joonistan ning tege-
len kunstiga. Kunstis ei saa öel-
da, et miski on valesti, vaid võib 
teha just nii nagu endale meel-
dib. Ei ole olemas ühte ainu-
õiget viisi kunsti tegemiseks. 
Lugemine köidab mind ka, sest 
teistel inimestel on nii palju hu-
vitavaid mõtteid. Loetu kaudu 
võib siseneda teise maailma või 
õppida uusi fakte. Lugedes aja-
loolisi jutustusi, võib mõelda, 
kuidas peaks tulevikus tegutse-
ma, et ajalugu ei korduks. Ta-
haksin tulevikus teha tööd, mis 
oleks mulle endale tähtis ja hu-
vitav. Tulevikus on töökohtades 
kindlasti rohkem vahelduvaid 
tööülesandeid ja oma töötege-
mist saab ise mõjutada. Kui ma 
saaksin õpetada kunsti, oleks 
see tore. 

Kõigi saja noore mõtetega 
saab tutvuda lähemalt näi-
tusel “Tulevikusild SUOMI
100EESTI Silta tulevaisuu-
teen“ Viru Keskuse esime-
sel korrusel 3.–22. veebrua-
rini 2018.

Soomes on demokraatia, mis 
tähendab, et inimesed otsusta-
vad ja lahendavad probleeme 
ühiselt. Mina tahan teha otsu-
seid, mis on olulised nii mulle 
kui ka teistele. Meil on tasuta 
tervishoid ja haridus. Olen saa-
nud palju abi riigilt, rohkem 
kui mõni teine. See, et võin tä-
na koolis käia ja õppida, ei ole 
iseendastmõistetav. Sooviksin, 
et ka tulevikus oleks Soomes 
kõikidel turvaline elada, et kõik 
abi vajavad seda ka edaspidi 
saaksid ja et kedagi ei jäetaks 
üksi.

Karl Joonas Alamaa, 
Viimsi
VAATASIN KORD ELULOO-
fILMI ÜHEST MOELOOJAST. 
Pärast filmi teadsin, et just see 
ja mitte midagi muud olla ei 
saagi. Hakkasin kohe visandeid 
tegema. Sellest alates olen lii-
kunud oma unistuste suunas, rät-
sepa eriala õpingud on hüppe-
lauaks, et saada moedisaineriks. 

Saan inspiratsiooni nii mi-
nevikust kui ka tulevikust. Tu-
levik on minu jaoks huvitavam, 
sest see on veel tundmatu. Mi-
nevikku me teame, sealt võime 
tuua osa ka pragusesse hetke. 
Minu looming on pigem taga-
sihoidlik ja minimalistlik, vär-
vipalett on must-valge. Kõige 
tähtsam on riiete isikupära, ma 
ei kavatse kunagi hakata loo-

ma midagi hingetut ja keskpä-
rast.

Kindlasti ei taha ma elada 
sellises tuleviku Eestis, kus ini-
mesed arvavad neil olevat õi-
gus öelda kellelegi teisele, mil-
line too olema peab ja milline 
on õige eestlane. Eesti noored 
on sallivad ja usun, et nad vii-
vad sallivuse ka tulevikku kaa-
sa. Väga palju asju on jõutud 
viimase 26 aasta jooksul pa-
randada, tuleb ainult edasi lii-
kuda. Ajalugu ja pärandit peab 
teadma, aga see tuleb seada 
vastavusse olevikuga.

Eesti riik on andnud noor-
tele palju, tasuta hariduse ja ars-
tiabi. Kui ka lähen välismaale 
õppima, tahan kindlasti koos 
oma teadmistega tagasi tulla. 
Eesti on väike ja eestlasi on nii 
vähe. Ei tohi unustada, kes me 
oleme ja kus on meie kodu. 

Arvi Savolainen, Lahti
TEgELEN MAADLUSEgA 
JA SELLE PEALE KULUb 
ROHKEM AEgA KUI KOO-
LIS KäIMISELE. Ainult tree-
ningutele läheb umbes 20 tun-
di nädalas ning trenniks peab 
ka valmistuma. Peab mõtlema, 
mida süüa, kui palju ja mis kell 
– otse söögilauast ei saa trenni 
minna. Pärast trenni olen nii 
väsinud, et ei jaksa linna peal 
jõlkuda. Alustasin maadlusega 
juba 3–4-aastaselt vanemate õde-
de-vendade järgi. Tõsiseks tööks 
muutus mu hobi gümnaasiumi 
ajal.

Mind paelub maadluses see, 
et võib ausalt mõõtu võtta nii 
iseenda kui ka teistega ja enda 
arengu märkamine motiveerib. 
Maadluses peab haldama tervik-
likkust. Nii psüühilist poolt, et  
suhtumine oleks õige ja mõte 
kogu aeg jookseks, kui ka füü-
silist poolt. Trenn peab olema 
mitmekesine, võistlustel on va-
ja erinevaid võtteid sõltuvalt vas-
tasest. Jätkan maadlust nii kaua, 
kui see mulle meeldib ja terve 
olen. Eesmärgiks on edu olüm-
piamängudel.

Soovin, et Soomes toeta-
taks sporti rohkem. Rahvusva-
helise edu saavutamiseks on va-
ja raha igasuguste asjade jaoks, 
alates treeneritest ja trennikoh-
tadest kuni rahvusvaheliste tree-
ninglaagriteni. Riik peaks kind-
lustama ka igakuise sissetule-
ku sportlase karjääri lõppedes, 
sest praegu on nii, et kui ini-
mene ei oska midagi peale 
spordi teha, siis ta elu kukub 
pärast aktiivset sporditegemist 
kokku.

Soome ühiskond on suhte-
liselt tasakaalus, ei ole ekst-
reemset vaesust ega meeletult 
rikkaid, on palju keskklassi, see 
on hea. Erinevate ühiskonna-
klasside sissetulekute vahel ei 
ole suurt lõhet. Soome on mu 
kodumaa, mulle siin meeldib.

Ruth Rappold 
Fotod Sanna Larmola

Sissi Nylia Benita Jami Kontturi Rebeka Kallaste

Hanna Leppänen Karl Joonas Alamaa Arvi Savolainen
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19. septembril 2017 
kinnitas Viimsi valla-
volikogu “Viimsi valla 
arengukava ja eelarve-
strateegia aastateks 
2018–2022“. Valla aren-
gukava ja eelarvestra-
teegia koostamine oli 
eelmisel aastal rahandus-
ameti, vallavalitsuse ja 
ka volikogu üheks olu-
lisemaks tegevuseks. 

Esmakordselt on Viimsi valla 
arengukava ja eelarvestrateegia 
koos ühes dokumendis. Selli-
selt on visioon valla tulevikust, 

Viimsi vallavalitsuse 
keskkonna- ja planeeri-
misameti 2017. aasta 
möödus igati töiselt. 

Ameti isikkoosseis täienes ühe, 
valla jaoks väga olulise ame-
tikoha – tehnovõrkude registri 
spetsialist – võrra, kelle esma-
ne tööülesanne on olemasole-
vate ja ka rajatavate tehnovõr-
kude andmebaasi täiendamine 
ja muutmine.

Tänaseks on andmebaasi si-
sestatud juba ligi 900 tehnotras-
si teostusjoonist. Jõudsalt kas-
vas aastaga ka valla topo-geo-
deetiliste mõõdistuste ja ehitus-
järgsete mõõdistuste andme-
baas (vastavalt siis 330 ja 304 
mõõdistust).

Aadressid ja 
planeerimine
Vastavalt ruumiandmete seadu-
sele, kohanimeseadusele ja Maa-
ameti aadressandmete osakon-
na ettekirjutustele muudeti Viim-
si vallas 2017. aastal aadresse 
kokku 1914 objektil. Oma järje-
korda ootab aga veel ligi 4000 
objekti. 

Aastal jooksul viis amet lä-
bi 33 vallavalitsuse planeerimis-
komisjoni koosolekut, kus vaa-
dati läbi 207 avaldust, ettepane-
kut ja järelepärimist. Aasta jook-
sul kehtestati kokku 11 detail-
planeeringut (2016 – 10, 2015 
– 21 ja 2014 – 16), millest 3 
(2016 – 1, 2015 – 6 ja 2014 – 5) 
olid üldplaneeringut osaliselt 
muutvad detailplaneeringud. 

2017. aastal kehtestatud de-
tailplaneeringutega anti valla 
maaomanikele võimalus rajada 
kokku 84 uut elamuühikut (2016
– 9, 2015 – 40; 2014 – 94, 
2013 – 225).

Planeeringute koostamisel 
on amet keskendunud enne-
kõike kvaliteedile ja olemasole-
va elukeskkonna väärtuse tõst-
misele. Avalikkuse silmis suu-
remat tähelepanu pälvinud de-
tailplaneeringutest sai 2017. aas-
tal kehtestamisküpseks äigru-
mäe külas asuva Männikusalu 
kinnistu detailplaneering, mis 
loob eelduse ligi 15 aastat oo-
datud uue äigrumäe küla juur-
depääsutee rajamiseks. 

arengutegevused ja ülesanded 
ning nende rahastamine oma-
vahel kooskõlas. Nii on see kom-
paktsem ja väldib dokumenti-
de dubleerimist.

Koostamise käigus küsiti si-
sendit elanikelt ja anti sellele 
tagasisidet töö valmimise käi-
gus. Vallaametnikelt küsiti si-
sendeid valdkondade kaupa. Toi-
musid ettevõtluse ümarlaud ja 
valmiva arengukava ja eelarve-
strateegia avalik arutelu. 

Arendusvaldkondadeks on 
valla positiivne arengu kuvand 
ja tugev positsioon Tallinna lin-
nastus. Seda toetab tugev valla 

keskus Haabneeme – Viimsi – 
Miiduranna kolmnurgas. 

Oluline on tagada elanikele 
kvaliteetne elukeskkond ja ka-
sutada looduskeskkonda sääst-
likult. Samuti parandada ava-
like teenuste kättesaadavust ja 
kvaliteeti.

Eelarvestrateegia osas viidi 
planeeritud tegevused kooskõl-
la valla rahaliste võimalustega 
järgmisel viiel aastal. Eesmär-
giks seati konservatiivne eelar-
vepoliitika, mis tagab valla in-
vesteerimisvõimekuse ka pärast 
eelarvestrateegia perioodi.

Paralleelselt toimus ka 2018. 

Rahandusamet
aasta eelarve koostamine, mil-
lega alustati 2017. aasta mais. 
Peamised sisendid tulid valmi-
vast valla arengukavast, kuid ka 
valdkondlikest arengukavadest. 
Eelarve menetlemine on siiani 
läinud vallavalitsuses kinnita-
tud ajagraafiku järgi ja voliko-
gu peaks selle jaanuari lõpuks 
vastu võtma. 

Eelarve põhitegevuse tulu-
de mahuks on planeeritud ilma 
riigi poolsete toetusteta 26,5 mil-
jonit eurot, mis on 4,3% roh-
kem kui 2017. aasta eelarves. 
Suurima osakaaluga on eelarves 
maksutulud summas 25,1 mil-

jonit eurot, millest üksikisiku tu-
lumaks moodustab 22,5 miljo-
nit eurot. 

Üksikisiku tulumaks on see-
ga Viimsi valla eelarve jaoks 
olulisim laekumine. Võrreldes 
2017. aastaga on kasvanud ük-
sikisiku tulumaksu laekumise 
osakaal kohaliku omavalituse 
eelarvesse. 2018. aastal laekub 
tulumaksuna valla eelarvesse 
11,86% füüsilise isiku bruto-
tulust. 2017. aastal oli sama 
näitaja 11,6%.

Investeeringuid kavanda-
takse 8 miljoni euro ulatuses ja 
erinevate rahastusvõimaluste 

kaasabil võib see maht kasvada 
veelgi.

Valla võlakoormus jääb eel-
arvestrateegias planeeritud ta-
semele, 2018. aasta lõpus arves-
tuslikult 65% juurde eelarve põ-
hitegevuse tulude mahust. Sea-
dusega lubatud maksimaalne 
määr on kuni 100%. 

2018. aasta eelarve on ka-
vandatud ülejäägiga, mis tagab 
vajalikud rahalised vahendid plaa-
nitud tegevusteks kogu aasta 
jooksul. 

Randar Lohu
Rahandusameti juhataja

Keskkonna- ja planeerimisamet

Lisaks detailplaneeringute-
le, mis annavad võimaluse ra-
jada valda uusi eluhooneid, keh-
testati aasta jooksul ka detail-
planeeringud kahe ärihoone ra-
jamiseks (Lubja küla ja Viimsi 
alevik) kokku 4500 m2 suuruse 
brutopinnaga.

Valla ruumilise planeerimi-
se valdkonnas jätkus ka 2017. 
aastal aktiivne koostöö Tallin-
na Tehnikakõrgkooli arhitek-
tuuriteaduskonnaga. Tudengite
ja Eesti tuntud ja tunnustatud ar-
hitektide koostöös valmisid möö-
dunud aasta kevadel Vehema 
tee äärse ca 3,8 ha suuruse ala 
planeeringuvisioonid eesmärgi-
ga leida parim lahendus uue Pär-
namäe lasteaed-algkooli, spor-
dihoone, väikese staadioni ja va-
baõhukeskuse rajamiseks. Visioo-
nide parimad mõtted koonda-
me detailplaneeringusse.

Sadamate areng
Planeerimisvaldkonna suurima-
test pooleli olevatest töödest on 
olulised nii Prangli saare Kel-
nase sadama kui ka Leppneeme 
sadama laienduse planeerimise
ja projekteerimise eelduseks ole-
vate mahukate uuringute läbi-
viimine. Sügisel algatati ka mõ-
lema sadama laienduse kesk-
konnamõjude hinnangu koos-

tamine ning eesmärk on lähi-
ma aasta jooksul jõuda juba ka 
mõlema sadama detailplanee-
ringu kehtestamiseni ning ehi-
tusprojektide valmimiseni. 

Aasta jooksul algatasime de-
tailplaneeringute koostamise Ro-
huneeme sadama laiendamiseks 
ning Püünsi külasadama raja-
miseks. Viimsi vald on mere-
äärne vald, kus aasta aastalt 
kasvab purjejahtide ja kaatrite 
omanike ja veesõidukite arv. 
Ideaalis võiks igal Viimsi kü-
lal, millel on olemas merepiir, 
olla oma väikesadam. Sadama-
te planeerimine, projekteerimi-
ne ja ehitamine on väga aja- ja 
finantsressursi mahukas ette-
võtmine, kuid Kelvingi küla-
sadama näol on meil vallas ju-
ba väga hea näide olemas ja 
siit saab edasi ainult paremuse 
suunas minna. 

Viimsi vallavalitsusele on 
viimastel aastatel korduvalt hei-
detud ette vallaruumi arutut pla-
neerimist ja juba rajatud ela-
mukvartalite “tihendamist” uute 
eluhoonetega. Kuivõrd planee-
rimisprotsess nõuab palju aega 
ja planeeringuid ellu viima ning 
hooneid ehitama asutakse alles 
aastaid pärast detailplaneerin-
gu kehtestamist, siis täna peame 
tunnistama, et vallaruumi aru-

tu planeerimine aastatel 2002–
2008 on jätnud väga tuntava jäl-
je nii Haabneeme aleviku Hun-
di tee piirkonda kui ka mujale 
vallas. Enam kui 10 aasta vanu-
seid detailplaneeringuid viiak-
se veel ka täna ellu ja vallava-
litsusel puuduvad võimalused 
kord volikogu või vallavalit-
suse poolt lubatut täna keelata. 

Hea elukeskkond ei koosne 
aga ainult eluhoonetest, vaid vä-
ga suur roll on siin ka kodulähe-
dastel kooli- ja lasteaiakohta-
del, samuti vaba aja veetmise ja 
sportimise kohtadel ning ka ko-
dulähedastel töökohtadel. Viim-
si vallavalitsus seisab selle eest, 
et aastaid elamuarenduse suu-
nas kreenis olnud valla areng 
tagasi tasakaalu jõuaks ja et 
elukeskkonna arengus ei män-
giks suurimat rolli vaid elamu-
rajooni arendaja tahe. 

Jäätmevedu odavneb
2017. aasta sügisel viis amet 
läbi hanke valla mandriosa kor-
raldatud jäätmeveo teenuse pak-
kuja leidmiseks. Korraldatud 
jäätmeveole läheb Viimsi vald 
üle 1. märtsil 2018 ja väga hea 
meel on tõdeda, et igapäevaselt 
aina kallinevas maailmas on 
nüüd viimsilasi ees ootamas prü-
giveoteenuse oluline hinnalan-

gus. 0,24 m3 mahutavusega prü-
gikonteineri tühjendamine, trans-
port ja jäätmekäitlus hakkab se-
nise 4,27 euro asemel maksma 
1,76 eurot.

Jätkuvalt kehtib Viimsi val-
la ja Tallinna linna vahel sõlmi-
tud koostööleping, mille alusel 
on kõikidel viimsilastel võima-
lik oma jäätmeid ära anda li-
saks valla enda Vanapere põi-
gus asuvale jäätmejaamale ka 
Tallinna linnale kuuluva Pärna-
mäe jäätmejaama. Samadel tin-
gimustel tallinlastega on ka viim-
silastel võimalik Pärnamäe jäät-
mejaama anda nii ohtlikke kui 
ka taaskasutatavaid jäätmeid. 

Kurvastusega tuleb aga tõ-
deda, et hoolimata kahe jäätme-
jaama olemasolust viiakse ikka 
prügi metsa. Ja seda isegi Ro-
huneeme maastikukaitsealale, 
mis jääb vaid mõnesaja meetri 
kaugusele valla jäätmejaamast, 
kuhu on võimalik needsamad 
metsa alla “peidetud” jäätmed 
täiesti tasuta üle anda.

2017. aastal viis valla kesk-
konnajärelevalve läbi 16 väärteo- 
ja 5 haldusmenetlust. 80% kõi-
kidest menetlustest puudutasid 
jäätmeid ja jäätmetega loodus-
keskkonna reostamist. Miks ini-
mesed oma kodukoha loodu-
sesse nii hoolimatult suhtuvad? 

2017. aasta viimsi vallas

See on jätkuvalt vastuseta küsi-
mus, kuid valla keskkonnajäre-
levalve tegeleb ka eelolevatel 
aastatel aktiivselt seaduserikku-
jate tuvastamisega ja süü tõen-
damisel määratakse trahv, mis 
kindlasti sunnib oma teo üle tõ-
siselt järele mõtlema. Keskkon-
najärelevalve tõhustamine on 
tänase vallavalitsuse üks prio-
riteete ja need isikud- keda loo-
duskeskkonna prügistamisel ta-
batakse, saavad kindlasti ka ka-
ristada. 

Sarnane saatus ootab ka neid, 
kes omavoliliselt võtavad val-
las puid maha, suunavad maja-
pidamises tekkiva reovee sade-
meveekraavidesse või ehitavad 
hooneid täiesti ilma loata või val-
lavalitsusele esitatud projektis 
näidatust erinevalt. 

2017. aasta talvel ehmatas 
viimsilasi RMK tehtud kuusiku 
lageraie Reinu tee ääres. Emot-
sionaalselt oli kõrvaltvaatajal 
raske mõista, miks niivõrd “jul-
ma” metsamajandamise viisi on 
vaja rakendada elamupiirkonna 
vahetus läheduses. Kuigi kuusk 
oma kasvuomadustelt eeldabki 
metsa majandamisel valdavalt 
lageraie kasutamist, siis Viimsi 
metsi majandada samadel põ-
himõtetel nagu Põlvamaa või 
Ida-Virumaa metsi ei ole õige. 
Talvel käimalükatud protsess 
päädis 2017 sügisel sellega, et 
RMK määras kõik Viimsi val-
las asuvad riigimetsad kõrgen-
datud avaliku huviga metsade 
(KAH metsad) nimekirja ning 
raiemeetodid valitakse ja raiete 
toimumisest teavitatakse edas-
pidi teistel alustel kui senini, 
kindlasti ka oluliselt suuremal 
määral kogukonda ning oma-
valitsust kaasavalt.

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

Erik Vest
Keskkonna- ja planeerimisameti 

juhataja

Haabneeme alevik.
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2017. aastal tehti Viimsi 
vallas palju ehitustöid 
ning 2018. aasta toob lisa. 
Eelmisel aastal olid kom-
munaalvaldkonnas suu-
rema tähelepanu all teede 
investeeringud ja ehitus, 
ühistransport, EL-i projek-
tide elluviimine, sademe-
vesi ning tänavavalgustus. 

Heakord
Viimsi valla elanikkond kasvab 
ja üha rohkem silmapaare jälgib 
meie elukeskkonna arengut ja 
puhtust. Heakorra eest hoolitseb 
vallas viieliikmeline meeskond, 
kes tühjendab ca 200 prügikasti 
vähemalt kolm korda nädalas, 
niidab ca 20 hektarit haljakuid, 
korrastab rajatisi ning likvidee-
rib vandalismi tagajärgi. Suu-
remate alade niitmistööde jaoks 
tuli tööd tellida lepingupartne-
ritelt, mis läksid maksma 9000* 
eurot. Vandalismi tagajärgede 
(soditud bussipeatused, mäles-
tusmärgid, pingid, lõhutud prü-
gikastid, bussipaviljonid, teevii-
dad, pingid jne) likvideerimi-
seks kulus 15 000 eurot. 2017. 
aastal tegi vallas ühiskondlikult 
kasulikku tööd 23 karistatud isi-
kut. 

Viimsi vald aitas kaasa Tee-
me ära talgutele, lisaks korral-
dati veel aasta jooksul mitmeid 
muid talguid ja kampaaniaid. 
Suurim oli sügisene lehtede ära-
veo kampaania, mille käigus 
veeti ära ca tuhat kotti puuleh-
ti, mida vallaelanikud oma ae-
dadest kokku riisusid. Kokku 
läksid erinevad heakorra-, ko-
ristus- ja korrastustööd maks-
ma 35 000 eurot.

Suvel alustati valla haljas-
tuse ja heakorra arengukava koos-
tamisega, mis valmib 2018. aas-
ta I kvartalis.

Haabneeme rand
Haabneeme rand sai 2017. aas-
tal ka väikese uue lillepeenra, 
aga hoopis olulisem on see, et 
randa viib uus sissesõidutee, pai-
galdatud on uus valgustus, uueks 
hooajaks valmib rannahoone. 
Kevadel remonditi Kesk teelt 
randav viiv sademevee kollek-
tor, tööde maksumus 14 300 eu-
rot. 2017. aastal toimunud han-
ke võitjana osutab kuni 2020. 
aastani rannavalveteenust Arti-
card OÜ. Rannainventari osas 
soetati juurde 6 uut rannakabiini 
(maksumus 5000 eurot), paigal-
dati uusi prügikaste (6 tk), sõe-
luti liiva  ja koristati adru ning 
prahti, hooldati randa ning tua-
lette, võeti suplusvee proove. 
2018. aastal on kavas renovee-
rida randa viiv jalgtee ja muul, 
paigaldada valgustus ning kor-
rastada ranna mänguväljak.

Lemmikloomad
Lemmikloomade püüdmise, 
hoidmise ja ravi teenust pakub 
MTÜ Kasside Turvakodu ja 
koerte püüdmise teenust MTÜ 
Loomade Hoiupaik. Ettevalmis-

tamisel on uus hange, et alates 
aprillist leida mõlemale teenu-
sele uued lepingupartnerid. 

Lemmikloomade valdkonna 
põhirõhk on hulkuvate lemmik-
loomade püüdmise, ravi, hoiu 
jm teenuste pakkumisel. Ühte-
kokku kulus 2017. aastal vald-
konnale ca 8000 eurot. Kokku 
viidi kasside turvakodusse 51 
kassi, koeri viidi loomade hoiu-
paika 33, kes veetsid hoiupai-
gas ühtekokku 244 tasulist päe-
va. Võrreldes 2017. aastaga on 
kasside ja koerte püüdmise, 
hoiustamise ja ravi kulud paari 
tuhande euro võrra vähenenud. 
Lisaks jätkus iga-aastane küla-
des ja alevikes toimuv lemmik-
loomade vaktsineerimise kam-
paania. 

Mänguväljakud
2017. aastal sai vald juurde mi-
tu uut mänguväljakut ja paran-
dati vanade väljakute elemente. 
Remonditi ja asendati elemen-
did Rohuneeme, Kelvingi,  Lepp-
neeme, Tammneeme, Laiaküla 
mänguväljakutel, tööde maksu-
museks kujunes 43 300 eurot. 
Suve alguses remonditi Pärna-
mäe küla mänguväljak maksu-
musega 8200 eurot, lisaks de-
tailid Kelvingi, Püünsi ja Met-
sakasti mänguväljakutel – kok-
ku 3900 euro eest. Rohututi tee-
le Laanekivi piirkonda rajati uus 
väike mänguväljak. Peatselt val-
mib ka mõisapargis uus seal-
sesse keskkonda sobiv ja nõue-
tekohane mänguväljak. Paneme 
suurt rõhku lastele mõeldud ehi-
tiste ohutusnõuetele, siiski on 
valdkonna eelarve piiratud ja 
kõiki töid ühe aastaga tehtud 
ei saa.

Haljastus
2017. aastal kulus Viimsi vallas 
haljastustöödele 67 000 eurot. 
Nagu eelmisel aastal, nii rõõ-
mustasid ka sel suvel keskuses 
silma lilleamplid. Kevadel os-
teti  Rohuneeme tee algusesse 
juurde 10 suurt haljastusamplit 
ning lillekastid mõisapargi sil-
lapiirdele (5743 eurot). 

2018 kevadel on plaanis han-
kida keskusesse veel 12 suurt 
haljastusamplit, samuti soetame 
juurde lillekaste mõisaparki. 
Amplite ja suvelillede eest hoo-
litsemine nõudis igapäevast tööd, 
sh kastmistöödele kulus (OÜ 
N&V) suvel 10 000 eurot. 

Rohuneeme tee alguse ohu-
tussaarele osteti juurde viis paa-
dikujulist lillevaasi (600 eurot). 
Kõigis valla lillevaasides oli hoo-
aja jooksul 2–3 erinevat istutust. 
Kevadel istutati külmakindlaid 
liike nagu võõrasemad ja sarv-
kannikesed, juunis lisandus ter-
ve valik erksates toonides suve-
lilli ning sügisel täitusid vaasid 
kanarbike ja kõrrelistega.  

Aiandi tee – Randvere tee 
ringristmik sai suve alguses täies-
ti uue ja erksavärvilise kujun-
duse, ringristmiku vastas ole-
vale haljakule rajati põõsasma-
ranatest ja pargiroosidest lille-
peenar ning kadakahekk. Kok-
ku kulus üheaastaste lillede ja 

amplilillede ostuks üle 6500 eu-
ro, püsikute ja kõrreliste ostuks 
600 eurot. 

Kevadel sai nautida kollas-
te ja punaste tulpide õitemerd 
Randveres, Randvere tee – Muu-
ga tee ringristmikul. Hiljem is-
tutati sinna suvelilled, samuti 
õitsesid rikkalikult ka eelmisel 
aastal istutatud püsikud. 

Täiesti uued lillepeenrad aed-
päevaliiliate ja elupuudega ra-
jati Ravi teele, busside lõpp-pea-
tuse kõrvale. Ka Haabneeme 
rand sai uue väikese lillepeen-
ra. õuna teele loodi uus paken-
dikonteinerite plats ning sügisel 
istutati sinna rohkelt erinevaid 
puid – suuri sireleid ja elupuid, 
samuti erinevaid kadakaid. Ka-
dakaid ja ilupõõsaid istutati ka 
Püünsisse Kooli teele. Haab-
neeme staadioni äärse kõnni-
tee kõrval olevale haljakule is-
tutati kevadel iluõunapuude al-
lee. Kokku kulus 2017. aastal  
puittaimede soetamiseks ligi 2600 
eurot. 

Ka Rohuneemes paiknev 
Kalmistu tee bussipeatuse ring 
sai uuenduskuuri – rajati kivi-
dest äär, uus muru ning keskele 
püsikute peenar. 2017. aastal pü-
gati valla territooriumil paik-
nevaid hekke, eemaldati võsa 
ning ohtlikke puid. Ohtlikele 
puudele kulus aasta jooksul kok-
ku üle 15 100 euro. 

2018 kevadel alustatakse He-
ki teel uue haljastuse rajamise-
ga – istutatakse elupuuhekk, roh-
kelt erinevaid tänavapuid ning 
luuakse mitu uut lillepeenart. 
Ka Püünsi kooli juurde plaa-
nitakse kevadel uue heki istu-
tamist.

Saared
Saartel on vallavalitsus koos-
töös valla ettevõtetega panus-
tanud erinevate toetuste abil ta-
ristu ehitusse. AS Viimsi Vesi 
tellimisel rekonstrueeris Kesk-
konnatehnika AS Prangli vee-
haarde, veetöötlusjaam-pumpla 
ja reoveepuhasti. Projekti mak-
sumuseks oli 138 705 eurot, mil-
lest 95 895 eurot tuli väikesaar-
te programmist. Töövõtja rajas 
ühe uue puurkaevu, parandas 
joogivee puhastussüsteemi ja 
ehitas amortiseerunud reovee-
puhasti asemele uue. Aasta al-
gul häälestatakse ja katsetatak-
se veetöötlusjaama süsteemi.

Väikesaarte programmi toel 
rajati Prangli saarele Kelnase 

sadamasse 5000-liitrise mahu-
tiga väike automaattankla, mil-
lest võib saada bensiini 95 ja 
diiselkütust. Väikesaarte prog-
rammi eesmärk on kaasa aidata 
väikesaarte kogukondadele osu-
tatavate esmatähtsate teenuste 
kättesaadavusele ja kvaliteedi 
tõstmisele. Ehitust rahastati Et-
tevõtluse Arendamise Sihtasu-
tuse (EAS) ja EL regionaalaren-
gu fondide kaudu. Ehituse ja pai-
galdamise töid teostas OÜ Tank-
ler. Tankla kogumaksumuseks 
on 23 280 eurot, millest 20 000 
EAS-i programmi toetus. Kü-
tuse müüki hakkab korraldama 
OÜ Viimsi Haldus.

2017. aasta suvel remonditi 
Naissaarel Männiku tee, selleks 
viidi saarele frontaalkopp, kal-
lur ja pinnasetihendaja. Abiks 
kasutati ka kohalikku kallurit. 
Sõlmiti kokkulepe miiniladude 
kinnistu omanikuga, kes andis 
loa nende ümber asuvat kruu-
sast liiva kaevandada remondi
tarbeks. Remonditava lõigu pik-
kuseks oli umbes 450 meetrit 
ja tee peale veeti 400–500 m3 
kruusa. Tööde eest maksti ca 
30 000 eurot.

2017. aasta sügisel remon-
diti Prangli saarel Lääneotsa 
tee katet purustatud freesasfal-
diga. Kokku viidi saarele 120 
tonni freesasfalti. Kotid täideti 
Viimsis teehooldaja laoplatsil 
miniekskavaatoriga ning trans-
porditi treileriga Leppneeme sa-
damasse. Korraga sai Prangli 
saarele vedada 10 kotti ehk bro-
neerida tuli 12 laevareisi. Pea-
le ja maha laadis kotid laeva 
kraana. Saarel transporditi kotte 
kraanaga kalluriga, laiali aeti 
materjal kopa ja käsitööjõu abil. 
Remonditi 985 meetrit teed, mis 
läks maksma ligi 15 000 eurot. 

Prangli elanikele väljastati 
kokku 55 kalastuskaarti 397 võr-
gule.

Sadamad
2017. aastal jätkus munitsipaal-
sadamate arendamine. AS SWE-
CO Projekt sai valmis Kelnase 
sadamahoone projekti. 

Projekti 30 Miles tegevuste 
raames (Euroopa Regionaalaren-
gu fondi poolt rahastatav Kesk-
Läänemere programm) koostab 
OÜ Corson Kelnase sadama 
laienduskontseptsiooni (eskiis-
lahendus koos mahtudega uurin-
gutele) ja teeb uuringud (sh to-
pogeodeesia ja ehitusgeoloogia 
ning KMH). 

Leppneeme sadama jaoks 
koostab OÜ Corson lainemurd-
ja kontseptsiooni (eskiislahen-
dus koos mahtudega sisendiks 
uuringutele) ning viib läbi sada-
ma laienduse uuringud (sh to-
pogeodeesia ja ehitusgeoloogia 
ning KMH). Mõlema sadamaga 
seotud tööd valmivad 2018. aastal.  

Merendus
Novembris täitus 4 aastat parv-
laeva Wrangö tulekust Leppnee-
me – Kelnase liinile. 2017. aas-
tal sooritas Wrango 1369 reisi, 
vedades ühtekokku 26 498 rei-
sijat. 

Novembris eraldas majan-
dus- ja kommunikatsioonimi-
nisteerium kui parvlaeva Wran-
gö omanik 20 700 eurot laeva 
remondiks, mille käigus modi-
fitseeriti jäätumise ennetamiseks 
aparelli tõstesilindreid, uuenda-
ti masinaruumi valgustust, trüm-
mi ja kajutite ventilatsiooni. 

Välireklaamid
Välireklaamide eksponeerimi-
se eest esitati 2017. aasta jook-
sul 326 maksudeklaratsiooni 
(2016 oli vastav näitaja 381) ja 
reklaamimaksu laekus 50 140 
eurot (varasemal aastal ligi 52 
500 eurot). Suur osa reklaami-
maksutulust on suunatud hea-
korda ja haljastusse. 

2017 augustis võttis Viimsi 
vallavolikogu vastu uue rek-
laamimääruse, millega jõustu-
sid 1. jaanuaril 2018 mitmed 
muudatused – tõsteti reklaami-
maksu määra, muudeti menet-
luskorda ning seati täiendavad 
nõuded, millega välireklaami ja 
välireklaamikandja paigaldami-
sel arvestada. Reklaamimaksu 
määra tõsteti 0,38 eurolt 0,46 eu-
role 1 m2 kohta ööpäevas. LED-
ekraani jm elektroonilise rek-
laami puhul rakendatakse ala-
tes 2018. aastast kahekordset 
maksumäära.

Seoses sellega, et laekub 
soove kasutada valla maad ja 
bussipaviljone reklaami vahen-
damiseks, on edaspidi kavas val-
la kinnistuid kasutusse andma 
hakata läbi konkursside enam-
pakkumise korras. Ettevalmis-
tused, analüüs ja tingimuste väl-
jatöötamine on 2018. aasta töö-
plaanis. Samuti on kavas ole-
masoleva OPIS infosüsteemi 
täiendamine reklaamilubade 
mooduliga. Vastavad tööd on 
arendajalt tellitud ning moodul 
valmib augustis.

Järelevalvetegevus
Kommunaalamet viib läbi re-
gulaarset järelevalvet seaduste 
ja nende alusel kehtestatud  ees-
kirjade täitmise üle alates liik-
lusest kuni reklaamilubadeni. 

2017. aasta tõi kaasa ühte-
kokku ligi pool tuhat juhtumit. 
Kõige rohkem saadeti välja mär-
gukirju heakorra ja reklaamide 
valdkonnas. Ettekirjutusi tehti 
nii hooldamata kinnistute oma-
nikele kui ka ettevõtetele, kes 

mustasid teekatet (viimaste osa-
kaal on kasvanud). Väärtegu-
dest moodustavad valdava ena-
muse liiklusalased väärteod (par-
kimine keelatud kohas, tee pü-
sivust ja liiklust ohustav liikle-
mine). Haldusmenetlustest oli 
põhiosa seotud hooldamata kin-
nistutega, reklaamidega ning ki-
vide paigutamisega teemaale, 
samuti algatati mitmete teede 
osas haldusmenetlus seoses mit-
te projektijärgse ehitustegevu-
sega. Väärteo ja haldusmenet-
luste juhtumeid algatati kokku 
ca 150.

Sademevesi
2017. aasta sügis oli äärmiselt 
vihmane. Probleemide põhju-
seks on Viimsi poolsaare savine 
aluspind, mis ei lase sademe-
veel imbuda pinnasesse – vih-
masel perioodil täitub savi peal 
olev maapind veega ning sade-
meveel ei ole enam mitte ku-
hugi minna. Üle ujutatud põl-
lud, õued ja teed, kuhu ei ole 
rajatud korralikke ja toimivaid 
sademeveesüsteeme, olid tava-
line vaatepilt. 

2017. aastal kulus Viimsi val-
las sademeveega seotud tege-
vustele kokku 741 948 eurot. 
Suurima kuluartikli moodusta-
sid investeeringud, millest suu-
rimaks oli Lubja tee sademe-
vee kollektori rajamine. Ees-
vool loodi kogumaks ning juh-
timaks Lubja tee 23 lasteaia sa-
demevett, kollektor maksis 64 
186 eurot. Märkimisväärne in-
vesteering oli veel Karulaugu 
– Randvere tee ristmiku sade-
meveesüsteemi rekonstrueeri-
mine kogumaksumusega 33 744 
eurot Haabneemes. Karulaugu 
– Randvere tee ristmiku sade-
meveesüsteemi rekonstrueerimi-
sega likvideeriti kaua kestnud 
probleem ning lisaks muutus 
veel ka Karulaugu tee ristmik 
laiemaks. 

2017. aastal alustati mit-
me hankega, mille lõpetamine 
jääb 2018. aastasse: Nurme tee 
truubi rekonstrueerimine, Me-
riste tee sademeveekraavi toru-
tamine ja Tammepõllu sademe-
veekollektori ehitus. Eelarve vä-
liselt rekonstrueeriti Heki tee 
ja Kesk tee sademeveesüstee-
mid teetööde koosseisus. Inves-
teeringute abil said paljud olu-
lised eesvoolud korda tehtud ja 

Kommunaalamet

*ARVUD ON ÜMARDATUD JA 
LIGIKAUDSED

Aiandi – Randvere ringrist-
miku uuendatud lillepeenar. 
Foto Mari-Liis Jordan

Tammepõllu ja Männi tee sademeveekollektori ehitus. 
Foto Taavi Valgmäe

2017. aasta viimsi vallas
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seega sademevee valdkonna 
probleemide lahendamisel suur 
samm edasi astutud.

Sademevee rajatiste majan-
damiseks, avariitöödeks ja muu-
deks töödeks  kulus 135 442 eu-
rot. Peamiselt tähendas see kraa-
vide ja truupide puhastamist 
ning taasavamist. Vajadusel ra-
jati erakorraliselt ka uusi sade-
meveesüsteeme. Jätkuvalt on 
paljude probleemide põhjuseks 
kas elanike, ehitajate või aren-
dajate hoolimatus, tähelepane-
matus või pahatahtlikkus. Koge-
mus näitab, et iga kord, kui kus-
kil suletakse ebaseaduslikult 
kraav või jäetakse sademevee-
süsteem rajamata, on selle taga-
järjeks uputus. Kommunaalamet 
loodab, et tulevikus nii koha-
like elanike kui ka arendajate 
teadlikkus valla sademevee prob-
leemide tekke põhjuste kohta 
paraneb ning pole enam nii pal-
ju vaja avariidega tegeleda. 

Kolmanda suurima kuluar-
tiklina hüvitas Viimsi vald ühis-
veevärgi ja kanalisatsiooniga lii-
tumisi 299 345 euro ulatuses.

Viimsi vald esitas ka taot-
luse LIfE programmi saamaks 
Euroopa Liidust toetust sademe-
veesüsteemide arendamiseks. 
Toetuse saajad selguvad 2018. 
aasta kevadel. Projekti tulemu-
sena saaks Viimsi vallast koos-
töös Eesti Maaülikooli ja teiste 
partneritega uute innovaatiliste 
sademeveelahenduste testala, 
misläbi paraneb sademevee ära-
juhtimine. Projekti taotluse 
maksumus on 1 957 843 eurot, 
Viimsi valla omaosalus 581 203 
eurot.

Kaevetööd
2017. aastal väljastati 108 kae-
veluba, millest 18 loa puhul esi-
tati taotlus tööde pikendami-
seks. Pikendamistaotlus esitati 
enamasti haljastustööde venimi-
se ja ebasobilike ilmastikuolu-
de tõttu. Avariikaevetööde taot-
lusi esitati 177 korral. Ühtekok-
ku väljastati 2017. aastal 285 
kaevetööluba. Kogu kaevetöö-
de lubade menetlus toimub 100% 
e-menetlusena läbi infosüstee-
mi OPIS. Erinevaid kaevetööde 
menetlusi tehti aasta jooksul 
kokku üle 1100. Iga kaevetöö
puhul viiakse läbi vähemalt ne-
li menetlust: dokumentide kont-
roll ja loa andmine, töökoha üle-
vaatus, järelevalve, tööde kont-
roll ja loa lõpetamise järgne 
vaatlus. 2017. aasta lõpus algas 
OPIS infosüsteemi uuendami-
ne, millega jätkatakse ka 2018. 
aastal.

Ühistransport 
Vallasisese ühistranspordi tee-
nuse osutajana jätkab hankele-
pingu alusel 2021. aasta lõpuni 
AS Hansabuss. 

Valla siseliinid sõitsid 2017. 
aastal ühtekokku 573 000 liini-
kilomeetrit, mida on võrreldes 
2016. aastaga ca 3% enam. Ühis-
sõidukite piletimüügisüsteemi 
valideerimiste andmetel tehti 
möödunud aastal valla siselii-
nidega üle 206 000 sõidu. Kõi-
ge populaarsemaks bussiliiniks 
on liin V5, mida kasutati 61 000 
korda.

Edukalt toimib Harju maa-

konna bussiliin nr 114, mille 
kasutatavus aasta-aastalt kas-
vab. Möödunud aastal tehti lii-
nil üle 197 000 sõidu. Teenust 
osutab kehtiva hankelepingu alu-
sel 2018. aasta lõpuni AS Temp-
trans. 

Alates 1. septembrist pike-
nes Viimsi keskusesse Tallinna 
ühtse piletisüsteemi bussiliin 
nr 49. bussiliini pikendamist 
Meriväljalt Viimsi keskusesse 
soovisid nii Viimsi kui ka Tal-
linna elanikud juba aastaid. Tä-
nu Viimsi keskuse aktiivsele 
arenemisele, kuhu on viimastel 
aastatel ehitatud mitmed tee-
nuste- ja kaubakeskused, mee-
lelahutusasutused ja rajatud koo-
lid, on piirkond muutunud tõm-
bekeskuseks, kuhu sõidavad iga 
päev töötajad, õpilased ja vaba 
aja veetjad nii Viimsist kui ka 
Tallinnast. Liini läbisõiduks sep-
tembrist kuni aasta lõpuni ku-
junes ligikaudu 23 200 km ning 
vald rahastas liini pikendamist 
2016. aastal ca 29 000 euro ula-
tuses.

Jätkus õpilaste seas popu-
laarne koolibussi projekt. Aas-
ta jooksul läbi-viidud loenduste 
alusel kasutas Viimsi Keskus 
– balti jaam ja Tammneeme 
– balti jaam koolibussi kokku 
640 õpilast, keskmiselt 128 õpi-
last päevas. Kõige populaarsem 
oli Viimsi Keskus – balti jaam 
koolibuss, mida kasutas iga päev 
keskmiselt 75 õpilast. Tamm-
neeme suunalist koolibussi ka-
sutab iga päev keskmiselt 53 õpi-
last.

Viimsi keskuse bussipeatus-
tesse paigaldati 4 uut senisest 
mahukamat ootepaviljoni, lisaks 
said 2 uut paviljoni Püünsi koo-
li peatused Vanapere teel, 4 pa-
viljoni Lubja – Pärnamäe tee 
äärsed peatused ja Meremärgi 
peatus Rohuneeme teel. Re-
konstrueeriti Rohuneeme külas 
busside lõpp-peatus, kus uuen-
dati tee ja ooteala katend, pai-
galdati uued äärekivid, peatuse 
juures olev ring haljastati lille-
de ja puudega. 

Ühistranspordi kulud olid 
2017. aastal kokku üle 730 000 
euro.

Teehoole
Viimsi valla teehooldajana jät-
kab lepingu alusel AS TREV-
2 grupp. 2017. aasta jooksul 
tehti mitmeid sisemisi ümber-
korraldusi – vahetusid allhool-
dajad ja muutus tehnika hulk. 
Talihoolde tööde kvaliteet ja ül-
dine tase on võrreldes varase-
maga paranenud ja töö selle ni-
mel jätkub. Talihoolde kulud olid 
kokku 2017. aastal ligi 290 000 
eurot. 

Suvel puhastati ja remondi-
ti teekatteid, ehitati freespuru-
katteid, hööveldati, taastati peen-
raid, hooldati veeviimareid, pu-

hastati teekraave jne. Ribapin-
damise baasmahule 2500 m2 tel-
liti lisaks ligi 24 000 m2 katete 
ribapindamist – suuremad tööd 
tehti Aiandi, Mereranna, Nur-
me põik, Nugise ja Vehema tee-
del. Tolmu tõrjuti suvel kolmel 
või enamal korral, sõltuvalt piir-
konnast. Asfaltkatete pragusid 
parandati patcheriga kokku 227 
tundi. Suurenes niidetavate tee-
maade arv ja niidusagedus – se-
da on kavas suurendada ka sel 
aastal. Suvised teehoolde ku-
lud olid kokku ligi 380 000 
eurot.

Viimsi valla teedevõrgu aren-
gukava valmib 2018. aasta I 
kvartalis, koostajaks AS teede 
Tehnokeskus.

Sügisel esitati Riigi Info-
süsteemi Ametile taotlus loo-
maks vallale kaasaegne teere-
gister ja sinna juurde menetlus-
keskkond. Projekt “Viimsi val-
la geoinfosüsteemi põhise regis-
ter-menetluskeskkonna välja-
arendamine – äri- ja eeluuringu 
läbiviimine“ sai RIA-lt rahas-
tuse.

Teeseire süsteemide osas re-
monditi ja uuendati Viimsi val-
la teeilmajaamasid, tööde mak-
sumus ligi 9000 eurot. Kavas 
on jätkata seiresüsteemide aren-
damist ja uute tehniliste lahen-
duste kasutuselevõttu hoolde pa-
randamiseks.

Teede sulgemine
2017. aasta jooksul on tänava-
te/teede ajutise sulgemise taot-
lusi esitatud 47 ning lubasid väl-
jastatud kokku 45. Teede aju-
tine sulgemine on loa taotleja-
le tasuline (v.a juhul, kui tegu 
pole vallavalituse tellitava töö-
ga) ja aasta jooksul laekus selle 
eest vallale kokku 3865 eurot. 

Liiklus ja veoload
Lõppenud aastal telliti liiklus-
märke, viitasid ja liikluskorral-
dustöid 11 000 euro eest.

Teekatete joonimis- ja mär-
gistustööd tegi AS Lemminkäi-
nen Eesti, kellega sõlmiti leping 
3 aastaks. Tööde maht 2017. aas-
tal oli viimaste aastate suuri-
maid – 1150 m2 märgistust ning 
24 000 eurot. Jalakäijate liik-
lusohutuse parandamiseks pöö-

rati erilist tähelepanu ülekäiku-
dele ja lubatud piirkiirust meel-
detuletavate piktogrammide mär-
gistusele. 

Kasvas ka veolubade arv – 
kokku väljastati piirangualades-
se sisenemiseks või erivedudeks 
336 veoluba (võrdluseks 2016. 
aastal väljastati 203 veoluba). 
Veolubade väljastamise muga-
vamaks ja kiiremaks menetle-
miseks telliti OPIS süsteemi 
arendustööd, mille käigus loo-
di süsteemi koosseisu veoluba-
de moodul – süsteem on testi-
misel ja käivitub 2018. aasta I 
kvartalis.

Teetööd
Aasta 2017 oli teede valdkon-
nas töine ja põnev aeg, korraga 
oli töös mitu suurt objekti ning 
mahukad teetööd jätkuvad ka 
2018. aastal.

2017. aastal ületas valla teede 
iga-aastane asfaltbetoonkatete 
remontimise maht 10 000 m2 pii-
ri – tööd teostas OÜ Tee ja Tee, 
tööde maksumus oli ligi 115 000 
eurot.

Koostöös Maanteeametiga 
alustati 2016. aastal Muuga tee 
äärde teevalgustusega jalg- ja 
jalgrattatee rajamist lõigul Muu-
ga tee ja Randvere tee ringrist-
mik kuni Lasketiiru tee. Töid 
teostas AS Lemminkäinen Ees-
ti AS ning tee avati liiklusele 
juunis. Lõpetati ka Kooli tee 
ehitustööd Püünsi külas.

Teid pindas sel aastal OÜ 
Üle. Tööde maht oli 16 500 m2 
ning maksumus ligi 50 000 eu-
rot. Uue, tolmuvaba katte said 
järgnevad teed või teelõigud: 
Annuse tee, Lootuse tee, Mäe-
pealse tee, Kreegi tee, Metsa-
kasti tee, Silva põik, Silva tee, 
Silva kesktee, Keiu tee, Kooli-
aia tee, Vaheaia tee, Hundi põik, 
Tammiku tee, Tulbiaia tee, Kuu-
sekännu tee, Kordoni tee ja 
Makrilli tee.

Haabneemes rekonstrueeri-
ti Kesk tee lõik Lepa teest Haab-
neeme rannani. Rajati 13 par-
kimiskohaga Haabneeme ran-
naala parkla ning jalgtee Lepa 
tee parklani, maa-alused kom-
munikatsioonid, teevalgustus ja 
sademevee lahendus koos õli-
püüduriga. Projekteeris TO Pro-

jekt OÜ, tööd viis läbi AS Via-
mer grupp – maksumus ligi 
194 000 eurot.

Jaanipäevaks valmisid EAS-
i linnaliste piirkondade prog-
rammi toetusel rajatud Lepp-
neeme tee ning Randvere tee 
jalg- ja jalgrattateed koos tee-
valgustusega. Projekteeris OÜ 
g.E.O grupp ning kergteed ehi-
tas OÜ  RTS Infraehitus. Töö-
de maksumuseks kujunes ligi 
946 000 eurot.

Üks suuremaid ettevõtmisi 
oli Haabneeme alevikus asuva 
Heki tee ja Kesk tee rekonst-
rueerimine lõigul Randvere 
tee – Rohuneeme tee. Täieli-
kult rekonstrueeriti Heki tee 
ja Kesk tee sõidutee, jalgteed, 
maa-alused kommunikatsioo-
nid, teevalgustus, rajati juurde 
jalgteid ja muudeti liiklus ohu-
tumaks. Kevadel 2018 markee-
ritakse teekate ja tehakse hal-
jastustööd, rajatakse istutusalad 
ning istutatakse puid, põõsaid 
ja lilli kokku üle 1500 ühiku. 
Töid teostab OÜ Verston Ehitus, 
maksumus 1,6 miljonit eurot. 

OÜ Viimsi Haldus ehitas 
Haabneeme klindile 220 trepi-
astmega Põhjakonna trepi. Trepi 
arhitektiks on Oliver Alver. Ehi-
tustööde maksumus oli 290 000 
eurot.

Lubja küla klindipealsele ra-
jati jalgtee, mis ühendab Põhja-
konna treppi ning Paelille kerg-
liiklusteed. Jalgtee projekti koos-
tas ja tee ehitas Mullamutt OÜ, 
maksumus 34 680 eurot. Jalg-
tee äärde valmib valgustus, mi-
da ehitab AS KH Energia-Kon-
sult. Kevadel on kavas klindi-
pealset ala ka heakorrastada.

Teiseks suuremaks tööob-
jektiks oli Lubja ja Pärnamäe 
külades kulgeva Lubja tee ning 
Pärnamäe tee rekonstrueerimi-
ne lõigul Randvere tee kuni val-
la piir Kirsi tee juures. Tegemist 
on olulise teega, mis ühendab 
valla teede võrku riigimaantee-
ga, kus sõidavad ka veosed ja 
suurveokid. Projekteeris OÜ TO 
Projekt ning ehitustööd tegi 
OÜ Viamer grupp. Tööde käi-
gus sai sõidutee uue asfaltkatte 
kogu töölõigu ulatuses, osali-
selt kahes kihis. Täiendavalt ra-
jati ülekäik Kirsi tee juures, 

jalgtee lõik ja bussipeatus Soo-
sepa tee ja Pärnamäe ristmiku 
juures (Kuremarja peatus), Pae-
kaare bussipeatus ja ülekäik, 
Paenurme bussipeatust ja Pae-
nurme teed ühendav jalgtee lõik, 
Lubja tee 23 lasteaiaga piirne-
val lõigul ülekäik ja jalgteed 
koos Lubjamäe bussipeatuse-
ga ning Karjakella bussipeatus 
ja jalgteede lõigud koos ülekäi-
guga. Tööde maksumus 554 000 
eurot.

Haabneeme keskuses remon-
diti Ravi tee, rekonstrueeriti sõi-
dutee koos sademevee torus-
tikuga ning muud maa-alused 
kommunikatsioonid, jalgteed, 
parkimisealad ja rajati kaas-
aegne LED-teevalgustus. Ravi 
tee liikluskorraldus sai selgema 
lahenduse, sh muudeti bussi-
peatuste asukohti ning busside 
liikumistrajektoore, nn keskväl-
jakuks olevale teele lisati hal-
jasalad ja lillepeenrad. Töö-
projekti koostas OÜ TO Pro-
jekt ning ehitustööd teostas AS 
TREf Nord, tööde maksumus 
277 000 eurot. 

Pooleliolevatest töödest lõ-
petatakse tänavu  Krüsanteemi 
tee rekonstrueerimine – uuen-
datakse maa-alused kommuni-
katsioonid, uue katte saab sõi-
dutee ning rajatakse jalgtee koos 
teevalgustusega. Jalgtee ühen-
dab omavahel Karulaugu tee 
jalgtee ja Pargi tee jalg- ja jalg-
ratta tee. Töid teostab AS 
TREV-2 grupp. 

2017. aasta lõpus algas seo-
ses rajatava riigigümnaasiumi-
ga ulatuslik Tammepõllu tee ja 
taristu rekonstrueerimine, mil-
le käigus laiendatakse Tamme-
põllu tee sõiduteed, rajatakse 
jalg- ja jalgrattatee, rajatakse 
kommunikatsioonid (koostöös 
võrguettevõtetega) ning ehita-
takse välja sademevee kollek-
tor kuni mereni. Sademeveekol-
lektor kulgeb Tammepõllu teelt 
Heldri teeni, edasi Kesk põik 
elamute tagant Männi põiku, 
Kase põiku ja Männi tee kaudu 
kuni mereni. Kõigil nimetatud 
teedel toimuvad ulatuslikud 
kaevetööd ning hiljem ka kate-
te taastamistööd. Tööde piirkon-
nas kehtestatakse ehitusaegne 
liikluskorraldus. Kohalikele ela-
nikele ja neid teenindavale trans-
pordile (sh prügivedu) tagatak-
se võimalusel ligipääs. Tööde 
käigus tuleb ette ka teelõikude 
sulgemisi ning sellekohase info 
edastab ehitaja kõigile sulge-
mise piirkonda jäävatele ela-
nikele. Ehitustöid teostab AS 
Lemminkäinen Eesti, tööde mak-
sumus 1 200 000 eurot. 

Ka uuendati videokeskkon-
na Reach-U tänavavaadet – süs-
teem, mille abil tehakse paik-
vaatlusi ja kontrolli välitööde 
osas. Aasta lõpuks sisestati kõik 
valla massipiirangud Tarktee 
keskkonda – Viimsi vald on esi-
mene kohalik omavalitsus, kel-
lel on kõik massipiirangud ava-
likustatud antud riiklikus kesk-
konnas. 

Koostamisjärgus on Reinu 
tee ja Vehema tee rekonstruee-
rimisprojektid, Lääneotsa tee 
remondiprojekt, Nelgi tee re-
konstrueerimisprojekt, Lageda 
tee jalgtee tööprojekt (Vehema 

Bussiliin 49 pikenes Viimis valla 
keskusesse. Foto Alar Mik

Pärnamäe teekatte remont. Foto Timmo Aleksandrov
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2017. aasta alguses muu-
tus sotsiaal- ja tervishoiu-
ameti töökorraldus: jagati 
valdkonnad ning tööd alus-
tasid sotsiaaltööteenistus 
ja lastekaitseteenistus. 
Muudatus aitas ametil 
tööülesandeid paremini 
jaotada ja süsteemsemalt 
töötada. 

Sotsiaaltööteenistuse peamised 
tööülesanded on tööealiste, ea-
kate ning erivajadustega inimes-
te muredele parimate lahendus-
te leidmine läbi toetuste ja erine-
vate sotsiaalteenuste. Sotsiaal-
tööteenistus teeb lahenduste 
leidmisel tihedalt koostööd töö-
tukassa, sotsiaalkindlustusame-
ti, sotsiaalministeeriumi, naa-
beromavalitsustega ja paljude 
teiste valdkonnapõhiste asutus-
te ja teenusepakkujatega. Ole-
me püüdnud parandada erine-
vate sotsiaalteenuste kättesaa-
davust nii vallasiseselt kui ka 
väljaspool Viimsi haldusterri-
tooriumi. Järjest enam on muu-
tumas sotsiaalhoolekande kor-
raldus. Selle tulemusel muutub 
kohaliku omavalitsuse roll ini-
meste abistamisel ja toetamisel 
järjest suuremaks. 

Toetused ja intervall-
hoiuteenus Rannaperes
Koostöös Tallinna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuameti hallatava Käo 
päevakeskusega algatasime Eu-
roopa Sotsiaalfondi (ESf) pro-
jekti “Tööturul võrdväärset osa-

lemist toetav intervallhoiutee-
nus Tallinnas ja Viimsis”. Vane-
matele ja eestkostjatele on in-
tervallhoiuteenuse kättesaada-
vus tähtis juhul, kui perekon-
nas tuleb ette ootamatuid olu-
kordi, mille tõttu on vajadus öö-
päevaringse hooldusteenuse jä-
rele. Intervallhoiuteenuse ees-
märk on toetada raske, sügava 
intellekti- või liitpuudega täis-
kasvanute perekondade toime-
tulekut parima võimaliku elu-
kvaliteedi tagamisel, andes va-
nematele ja eestkostjatele või-
maluse ajutiseks puhkuseks või 
erijuhtudel kodust eemalviibi-
miseks. Projekti raames alustas 
Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- 
ja tervishoiuamet septembris 
raske või sügava intellekti- või 
liitpuudega täiskasvanutele in-
tervallhoiuteenuse pakkumist AS 
Rannapere Pansionaadi ruumi-
des. Ruumid on kohandatud 
ning remonditud arvestades siht-
grupi vajadusi. 

Viimsi valla abivajavaid ela-
nikke toetati ka 2017. aastal mit-
mete sotsiaaltoetuste maksmi-
sega. 2017. aastal tõusis Viim-
si valla pensionäride toimetu-
leku parandamiseks makstava 
ühekordne toetus 50 eurolt 60 
eurole. Eelmisel aastal muutus 
ka valla poolt makstava ühe-
kordse sünnitoetuse kord – toe-
tuse summa kasvas 256 eurolt 
350 eurole ning toetust maks-
takse välja senise kahe osa ase-
mel ühe korraga. 2017. aastal 
tõusis ka raske ja sügava puu-

dega lapse hooldajatasu 34 eu-
rolt 50 euroni. Koostöös Eesti 
Toidupangaga toetati iganäda-
laselt vähekindlustatud pere-
kondi toidupakiga. 

Lastekaitse suunab 
vanemaid koostööle
Lastekaitseteenistus töötava kol-
me lastekaitsespetsialisti pea-
mised tööülesanded on jätku-
valt seotud laste ja perede toe-
tamisega. 

Paraku on lastekaitse vald-
konna juhtumite arv aasta-aas-
talt kasvamas. Põhjusena võib 
kindlasti välja tuua inimeste kas-
vanud teadlikkust ja abi vajava 
lapse märkamist. Viimsi vallas 
on valdavaks probleemiks la-
hus elavate või lahutavate va-
nemate koostöö korraldamine 
lapsega kohtumiste ning suht-
lemise küsimuses. Esmane vas-

tutus lapse õiguste ja heaolu ta-
gamise eest on lapsevanemal 
või last kasvataval isikul, kuid 
pahatihti jääb vanemal oma prob-
leemide lahendamisel märka-
mata väikese inimese toimetu-
lek selles keerulises olukorras. 
Siin ongi lastekaitsespetsialisti 
ülesanne lapse heaolust lähtu-
des nõustada ja suunata vane-
maid koostööle. 

Selleks, et abistada lapsi ja 
peresid, on lastekaitsespetsia-
listide headeks koostööpartne-
riteks mitmed haridus- ja me-
ditsiiniasutused. Sotsiaal- ja ter-
vishoiuameti oluline lepinguli-
ne partner EELK Perekeskus, 
kus Viimsi valla lapsed ja pered 
saavad oma probleemide kor-
ral abi pereteraapia-, perelepi-
tus- ja nõustamisteenuse kaudu, 
samuti sotsiaalkindlustusamet, 
kus abistatakse abivajavaid val-

lakodanikke projekti “Integree-
ritud teenuste osutamine toime-
tulekuraskustes inimestele”. 

Oluline on iga inimese abi-
vajaduse võimalikult varajane 
märkamine. Üheks võimaluseks 
ennetada probleeme korraldas 
sotsiaal- ja tervishoiuamet koos-
töös perekeskusega lapsevane-
matele “Vanemluse ehituskivid”. 
Koolitus oli lapsevanemate jaoks 
tasuta võimalus saada uusi tead-
misi spetsialistide kaasabil. Ku-
na huvi koolituse vastu oli suur, 
siis kindlasti tahame jätkata sel-
lise võimaluse pakkumist lap-
sevanematele.

Paraku on nii lastekaitse-
spetsialistidele kui ka politseile 
murekohaks perevägivalla juh-
tumite ning alaealiste õigusrik-
kujatega tegelemist nõudvate 
juhtumite arv. Kuni 2017. aas-
tani abistas alaealiste komis-

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
jon oma tegevusega lastekaitse 
spetsialiste töös alaealiste õigus-
rikkujatega – paraku otsustati 
üleriigiliselt komisjonide tege-
vus lõpetada ning kõik ülesan-
ded anda üle lastekaitsespetsia-
listidele. 

Vanad ja uued 
ettevõtmised
Koostöös MTÜ-ga Lastekaitse 
Liit võimaldas vallavalitsus 2017. 
aasta suvel 20 lapsel vanuses 
7–15 eluaastat osaleda Remniku 
õppe- ja puhkekeskuses laagri-
programmis “Huvitav suvi 2017”. 
Koostööd jätkati ka Kaitselii-
duga, kes juba teist suve viisid 
15 Viimsi valla noort vanuses 6–
18 eluaastat mitmeks päevaks 
seikluslaagris. Ka 2017. aastal 
peeti jõulude ajal meeles sotsiaal- 
ja tervishoiuameti töötajate ning 
heade koostööpartnerite toel val-
la abivajavaid peresid 

Sotsiaal- ja tervishoiuamet 
on 2017. aastal organiseerinud 
erinevatele sihtgruppidele mit-
meid üritusi: uute vallakodani-
ke pidulikud vastuvõtud, mai-
kuus korraldasime esimest kor-
da Rannarahva muuseumis va-
baõhuürituse Viimsi valla suur-
peredele, oktoobris leidis aset 
kontsertvastuvõtt väärikatele abi-
elupaaridele, kellel abieluaas-
taid 50 või rohkem, jõuluajal 
jätkasime varasemate aastate 
traditsiooni ning korraldasime 
Viimsi valla eakatele jõulupeo. 

Kairi Avastu
Sotsiaal- ja tervishoiuamet

teest mänguväljakuni), Riiasöö-
di tee ehitusprojekt ning Riia-
söödi tee ja Randvere tee rist-
miku projekt. Valmis on Karu-
laugu tee rekonstrueerimispro-
jekt ning tööd algavad kevadel, 
valmis on ka Lubja tee – Rand-
vere tee ringristmiku ja Lubja 
tee pikenduse ning tunneli ja 
Pargi&Reisi parkla tööprojekt, 
millest kujuneb 2018. aastal üks 
suuremaid tee-ehitusi. 

2018. aastal on plaanis alus-
tada Reinu tee ja Vehema tee 
rekonstrueerimist, koostöös Tal-
linna, Jõelähtme ja Maarduga 
rekonstrueeritakse suvel Vana-
Narva mnt ja Pärnamäe tee rist-
mik, suve alguseks rekonstru-
eeritakse Karulaugu tee.

Tänavavalgustus
Tänavavalgustuses leidis aset 
oluline muudatus – vahetus käi-
dukorraldaja, kelleks sai AS 
KH Energia-Konsult perioodiks 
01.02.2017–31.12.2021. Uue le-
pinguga muudeti hooldusttöö-
de koosseisu ning alustati valla 
tänavavalgustuse arengukava 
koostamisega, mis valmib 2018. 
aastal.

Viimase aastaga on Viimsi 
vallas lisandunud rekordilised 
ligi viissada uut tänavavalgus-
tit (võrdluseks 2016. aastal li-
sandus ligi kakssada uut val-
gustit). Alates 1. jaanuarist 2018 
teenindatakse 5042 valgustus-
punkti, millele lisandub 166 lii-
tumis-juhtimiskilpi. 2017. aas-

tal olid suuremateks objekti-
deks Leppneeme ja Randvere 
kergliiklustee ning Tädu tervi-
serada – neile rajati kokku 196 
valgustuspunkti. 

Leppneeme tee ja Randve-
re tee jalg- ja jalgrattatee äärde 
rajati LED-tänavavalgustus koos 
radarjuhtimissüsteemiga (liiku-
misanduritega). Senine prakti-
ka on näidanud, et LED-valgus-
ti ja radari koostöö tagab suu-
re kokkuhoiu – seda kinnitas 
Leppneeme tee I etapi esimese 
aasta analüüs. Leppneeme tee 
(lõigul Reinu tee kuni Kiige-
mäe tee) valgustid olid täisvõim-
susega tööl 27% tööaastast, üle-
jäänud aja ehk 73% olid val-
gustid hämardatud režiimis. Val-
gustite aritmeetiline energiatar-
ve aastas on 15 822,76 kWh. 

Leppneeme teel oli see näitaja 
tänu tarksüsteemi kasutusele-
võtule 6 670,06 kWh ehk kok-
kuvõttes 9 152,70 kWh väiksem 
aastasest nominaalsest tarbimi-
sest (kokkuhoid kuludelt kes-
keltläbi 58%). Lisaks kokku-
hoiule annab nutisüsteem taga-
sisidet liikluse kohta, võimaldab 
seiret ja on tänavavalgustuse 
juhtimissüsteemiks. Kavas on 
jälgida ja mõõta ka Randvere 
ja Leppneeme tee uut valgus-
tust.

Tänavavalgustuse käidu ja 
remonditöid tehti 375 000 euro 
eest – vahetati valgusteid, vanu 
õhukaableid, maksti võrgu- ja 
eletriteenust, likvideeriti ava-
riisid jne. 

Kokku investeeriti 2017. aas-
tal tänavavalgustusse 110 000 

Kontsert-vastuvõtt väärikatele abielupaaridele, kellel abieluaastaid 50 või rohkem. Foto Tiit Mõtus

eurot. Külavanemate ettepane-
kuid arvestades paigaldati val-
las tänavavalgustus Krillimäe, 
Rannavälja, Puhkuse, äigru-
mäe, Püünsi, Lagle, Niidu tee-
dele, Suur-Ringteele ning Ve-
hema tee lõigule ja Metsakasti 
põiku – kokku 56 valgustus-
punkti maksumusega 96 000 eu-
rot. LED-projekti ettevalmis-
tamise ja taotlemise kulud olid 
9600 eurot.

Suuremate tee-ehitustööde 
käigus rekonstrueeriti veel Ravi 
tee, Kesk tee pikenduse (randa 
minev lõik), Heki tee ja Kesk 
tee tänavavalgustus tänapäevaste 
LED-valgustitega. 

Aasta lõpul rajati Jäätma 
tee ja Randvere tee ülekäik ja 
selle juurde valgustus, maksu-
mus 32 000 eurot. Ravi teele 
ja Heki tee ringile soetati uued 
jõulukaunistused-lühtrid 5100 
euro eest.

Ühe suure töölõigu hõlmas 
Haabneeme LED-projekt. Tä-
navavalgustuse taristu renovee-
rimise meetmest sai Viimsi vald 
KIK-ilt toetust 732 700 eurot, 
millele lisandub omaosalus vä-
hemalt 231 379 eurot – ühte-
kokku on projekti maht 964 
079 eurot. Toetus jaguneb kahe 
aasta peale. 2. augustil 2017 
sõlmisid Viimsi Vallavalitsus ja 
OÜ Cumulus Consulting Haab-
neeme aleviku tänavavalgustu-
se renoveerimise projektijuhti-
mise lepingu, mille maksumu-
seks 21 120 eurot. Haabneeme 

aleviku tänavavalgustuse reno-
veerimise projekteerimise han-
ke edukaimaks pakkujaks osu-
tus OÜ Keskkonnaprojekt, kel-
lega vald sõlmis lepingu ok-
toobris. Tööde maksumuseks 
kujunes 42 338 eurot, tähtaeg 
märts 2018. Pärast projekti val-
mimist korraldab vald ehitaja 
leidmiseks hanke. Kokku asen-
datakse 325 valgustuspunkti ja 
304 posti. 

Viimsi vald esitab taotluse 
ka tänavavalgustuse renoveeri-
mise meetme II vooru, kui see 
avaneb. Külade ettepanekul on 
plaanis rajada 2018. aasta I poo-
les tänavavalgustus Vahe, Ran-
navälja põik, Laane, Kaevu, Ka-
belikivi, Randoja, Tarvase, Mäe-
pealse, Pirni ja Kalda teedele 
ning Soosepa tee lõigule.

Turvalisus
Turvalisuse valdkond hõlmab 
politsei, valve ja pääste tege-
vust. Politsei tegevusalast toe-
tati ruumide ja sidekulusid sum-
mas 1500 eurot ning tasuti muid 
politsei tegevuskulusid. Valve-
teenistuse alt kaeti Viimsi valla 
automaatse numbrituvastussüs-
teemi hoolduskulusid ja g4S 
patrullteenuse kulusid (ca 12 000 
eurot). Korraldati uus hange nii 
valvekaamerate kui ka numbri-
tuvastuse hoolduseks perioodil 
2017–2022, mille võitis AS g4S 
Eesti, ka uue patrullteenuse han-
kelepingu parima pakkumuse 
esitas AS g4S Eesti (2017–

2022). Aasta lõpus soetas vald 
6 valvekaamerat (2070 eurot), 
mis on kavas turvalisuse tõst-
miseks koostöös politseiga val-
la avalikku ruumi paigaldada.

Pääste valdkonnas toetati 
Prangli saare päästeteenistust 
(14 900 eurot), Naissaare pääs-
teseltsi (3000 eurot) ning Prang-
li vabatahtlikku merepäästet.

Kalmistud
Viimsi vallas asub 5 kalmistut: 
Randvere, Rohuneeme, Prangli, 
Naissaare ning aurikul Eesti-
rand hukkunute kalmistu. Rand-
vere ja Rohuneeme kalmistutel 
tegutsevad kalmistuvahid. Eel-
misel aastal paigaldati valla kal-
mistutele infostendid maksumu-
sega 4600 eurot.

Viimsi vallas jätkub ka 2018. 
aastal lepingute sõlmimise le-
ping hauaplatsi kasutamiseks. 
Hauaplatside lepingu taotlust on 
võimalik esitada aadressil www.
kalmistud.ee. Vajalik on omada 
kehtivat ID-kaarti ja sertifikaate, 
et dokument allkirjastada. Ka-
sutuslepingute põhjal saab pi-
dada registrit hooldamata haua-
platside kohta, saata kalmistu-
ga seotud teateid ja infot.

Kalmistute tegevusalast kanti 
Rohuneeme kabeli kulusid 1800 
eurot, kalmistuvahtide tööjõu-
kulusid 5600 eurot, kalmistute 
hooldusele ning HAUDI info-
süsteemile kulus 1500 eurot.

Kommunaalameti 
meeskond

Radarjuhtimissüsteemiga LED-valgustus Randvere tee ääres. 
Foto Taavi Valgmäe
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2017. aastal liideti noor-
soo- ja haridusamet ning 
kultuuri- ja spordiamet 
ning moodustus haridus- 
ja kultuuriamet.

Kevadel võeti Viimsi vallas ka-
sutusele ARNO haridusteenus-
te süsteem lasteaia- ja elukoha-
järgse munitsipaalkooli kohta-
de jagamisel. 2017. aasta lõpuks 
on läbi haridusteenuste süstee-
mi pakutud lasteaiakohti 594 
korral ning elukohajärgse koo-
li 1. klassi kohti 284 korral. Lap-
sevanemal on võimalik vaid paa-
ri nupuvajutusega ARNO ha-
ridusteenuste süsteemis lisada 
laps lasteaiakoha järjekorda, võt-
ta pakutud koht vastu või sel-
lest loobuda, märkida lapse koh-
ta oluline lisainfo, muuta soo-
vitud lasteaiamajade eelistust 
või kohapakkumise aastat, taot-
leda lapsele koht elukohajärg-
se kooli 1. klassi ning 1. klassi 
mineva lapse toetust. Edaspidi 
lisandub haridusteenuste info-
süsteemi võimalusi veelgi. 

Uus-Pärtle lasteaia 
maja avamine
4. septembril 2017 avati Lubja 
tee 23 kuue rühmaga kuni 144-
kohaline Uus-Pärtle lasteaed. Li-
saks rühmaruumidele on laste-
aias ruumid ka muusika-, kunsti- 
ja võimlemistundide läbiviimi-
seks ning teraapiaks. Uus-Pärtle 
lasteaed on Viimsi vallas esi-
mene, kus on juba projekteeri-
misel ja ehitamisel arvestatud 
teiste seas ka erivajadustega las-
tega. Kuuest rühmaruumist üks 
on mõeldud just neile.

Haabneeme Kooli 
juurdeehitus
Haabneeme Kool korraldati üm-
ber 6-klassilisest koolist 9-klas-
siliseks põhikooliks. Koolikoh-
tade arvu suurendamiseks ning 
õpilaste huvihariduslikke või-
maluste laiendamiseks ehitati 3-
korruseline juurdeehitus, mis li-
sas 1000 m2 netopinda. Juurde-
ehituses paiknevad ruumid, mil-
lest kool oli seni puudust tund-
nud: tööõpetus- ja tehnoloogia-

Haridus ja noorsootöö

klass, kodundus- ja käsitööklass, 
loodusklassid, muusika- ja kuns-
tiklass, keemialabor ning kaks 
rühmatööruumi, samuti puhke- 
ja sanitaarruumid.

Riigigümnaasium
Oktoobris 2017 alustati Tam-
mepõllu tee äärde jääval kin-
nistul ehitustöödega, et 1. sep-
tembril 2018 avada Harjumaa esi-
mene riigigümnaasium – Viim-
si gümnaasium. Uus koolihoo-
ne avatakse 2018. aasta sügisel 
ning see on kavandatud 540 õpi-
lasele. Seoses riigigümnaasiu-
mi rajamisega alustati Viimsi 
Keskkooli ümberkorraldamist 
põhikooliks.

Haridusalane 
tunnustamise kord
2017. aastal lõpetas neli Viimsi 
vallas elavat noort kooli kuld-
medaliga ja viis õpilast hõbe-
medaliga. Kuldmedali pälvisid 
Laura Liisa Katariina Jürgen-
son ja Wiljar Lobjakas (Viimsi 
Kool), Samela Kivilo (Tallinna 
Reaalkool) ja Katariina Past (Tal-
linna Inglise Kolledž). Hõbeme-
dali said Pamela Abreldaal ja 
gertu Herzmann (Viimsi Kool), 
Inger-Adele Mägi (gustav Adol-
fi Gümnaasium) ning Anette Ma-
ria Rennit (EbS gümnaasium). 
Väga heade tulemustega lõpe-
tas ka Priit Robas (Eesti Rah-
vusvaheline Kool). Viimsi valla-
valitsuse korraldusega premee-
riti kuldmedaliste 1000 ning hõ-

bemedaliste 750 euro suuruse 
preemiaga. 

Lisaks medalistidele tunnus-
tati ka kümmet Viimsi valla põ-
hikooli kiituskirjaga (kõik hin-
ded põhikooli lõputunnistusel 
on väga head) lõpetanud õpi-
last 300 euro suuruse preemia-
ga ning ühte Viimsi valla huvi-
kooli põhiõppe kiituskirjaga lõ-
petanud õpilast 200 euroga. 

2017. aastal anti Viimsi val-
la autasu “Viimsi vaalapoeg” 
ja tänukiri märkimisväärse pa-
nuse eest haridus- ja kultuuri-
valdkonda viiele õpilasele: Elis 
Marii Viltsinile, Linda Ellen Too-
mile, Lukas Lesselile, Merilin 
Radvilavičiusele ja Rebecca Nor-
manile. 

Noorte tunnustamine
Noortevolikogu käivitamise ja 
juhtimise eest ning aktiivse noor-
sootöös osalemise eest anti au-
tasu “Viimsi vaalapoeg” Adhe-
le-Meelike Tuulasele.

Noorte tunnustamise ja toe-
tamise komisjon kogunes 2017. 
aastal kaks korda. Komisjoni-
le laekus 18 taotlust ning tun-
nustati kokku 16 noort (Kristi 
Piht, Adel Müürsepp, Merilin 
Radvilavicius, Laura Liisa Ka-
tariina Jürgenson, Robib Lill, 
Rainer Lepik, Henry Härm, Ma-
rie Peterson, Christin Liis Krass, 
grettel Vildmaus, Loora Mule-
nok, Adhele-Meelike Tuulas, 
Marcus Ehasoo, Emili Kelle, 
Alex Paul Pukk, Heleriin Lass) 

ja õpilasfirmat Trippy Hippy. 
Kokku eraldati toetus summas
4250 eurot.

Suvi õpilasmalevas
2017. aastal osales Viimsi õpi-
lasmalevas kokku 100 noort va-
nuses 13–18. õpilasmalev toi-
mus kahes vahetuses, noortel oli 
10 tööpäeva. Noorte peamiseks 
tööandjaks oli valla kommunaal-
amet: noored aitasid korrastada 
randa, spordiväljakuid, parke ja 
mänguväljakuid. Lisaks pakku-
sid tööd lasteaiad, raamatukogu, 
huvikeskus, vabaõhumuuseum 
ja teised haridusasutused. Es-
makordselt alustati koostööd ka 
Viimsi ettevõtjatega ja nii said 
noored töötada mõlemas vahe-
tuses ka Viimsi Selveris, Sport-
landi kaupluses, Myfitnessi spor-
diklubis, Apollo raamatukaup-
luses, Koduekstra kaupluses ning 
Tallinn Viimsi SPA-s. Koostöö 
ettevõtjatega muutis Viimsi õpi-
lasmaleva innovaatiliseks ning 
sellele saadi ka lisarahastus Ees-
ti Noorsootöö Keskuselt. Tööd 
ja vaba aja tegevusi juhendasid 
kvalifitseeritud rühmajuhid. Li-
saks 4-tunnistele tööpäevadele 
toimusid ka ühised vaba aja te-
gevused: külastati Muuga sa-
damat, toimus tutvumisõhtu ja 
EL-i programmi Erasmus+ tut-
vustus ning läbi viidi erinevad 
töötoad.

Alaealiste komisjon
2017. aastal tegutses Viimsis vii-

mast aastat alaealiste komisjon. 
Komisjon kogunes seitse kor-
da ning arutlusel oli 15 juhtu-
mit. Mõjutusvahenditeks olid 
seitsmel korral hoiatused, kol-
mel korral üldkasulik töö, ka-
hel korral koolikorralduslikud
mõjutusvahendid ja kolmel kor-
ral suunati noored vestlusele 
psühholoogi, sotsiaaltöötaja või 
muu spetsialisti juurde. Alaea-
liste komisjon lõpetas 2017. aas-
tal tegevuse seoses seadustest 
tulenevate muudatusetega.

Rahvusvaheline 
koostöö
Viimsi noortegrupid osalesid ka-
hes noorsoovahetuses: Hispaa-
nias Puento Senilis toimunud 
projektis “Unstoppable World” 
ja Rumeenias toimunud projek-
tis “Water is life. Water is ener-
gy”. Noorsootöötajad osalesid 
koolitustel ja seminaridel Ru-
meenias, Saksamaal ja belgias. 
Viimsis alustati vabatahtliku tee-
nistuse projektiga “Mina ja mi-
nu oskused”, mille raames on 
Viimsis üks vabatahtlik noor 
Hispaaniast ja üks noor Make-
dooniast, vallavalitsus koordi-
neerib projekti, mis jätkub ka 
2018. aastal. Haridus- ja kul-
tuuriamet oli ka saatev orga-
nisatsioon, mille kaudu kaks 
Viimsi noort tegutsesid vaba-
tahtlikena Hispaanias Ibizal ja 
Maracenas.

Õpetajate arendus-
päev ning õpetajate 
päeva tähistamine
25. augustil 2017 toimus juba 
viies õpetajate arenduspäev ning 
sel aastal oli teemaks “360 kraa-
di tagasiside”. Erinevad esine-
jad tõid välja, kuidas iga koo-
liorganisatsioon peaks oma si-
dusgruppidelt (õpilased, õpe-
tajad, vanemad, kooli pidaja) 
koguma tagasisidet, seda ana-
lüüsima ja sellega töö edasisel 
kavandamisel arvestama.

Viimsi vallavalitsus tähistas 
õpetajate päeva traditsioonili-
selt suure haridustöötajate vas-
tuvõtuga, mis toimus 6. oktoob-
ril Lennusadamas, koolides olid 

aga tavapäraste õpetajate ase-
mel klassi ees õpilased, lapse-
vanemad ja külalised.

Muudatused lapsehoiu 
toetuse korras
1. jaanuarist 2018 muutusid osa-
liselt lapsehoiu toetuse määra-
mise ja maksmise tingimused. 
Varasemalt sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti pädevuses olnud toe-
tuse korraldamine ja selle üle 
arvestuse pidamine läks üle ha-
ridus- ja kultuuriametile. Toe-
tust makstakse edaspidi nende 
laste eest, kes on arveldamiseks
oleva kuu 10. kuupäevaks koos 
vähemalt ühe vanemaga Rah-
vastikuregistri andmetel Viim-
si valla elanikud, seega laieneb 
ka neile lastele, kel vaid üks 
vanematest on Viimsi valla re-
gistris. Samuti muudeti toetuse 
suuruse arvestamise metoodi-
kat.

2017. aasta arvudes
Viimsi valla viies koolis õppis 
2017. aasta lõpu seisuga 2570 
last. Väljaspool Viimsi valda õp-
pis 856 last, sealhulgas 197 last 
erakoolides (suuremalt jaolt Tal-
linna koolides). Viimsi munitsi-
paallasteaedades (MLA Viimsi 
Lasteaiad kaheksas majas ja 
Püünsi Kooli lasteaias) käis aas-
ta lõpu seisuga 825 last. Kahe-
kümne ühes eralasteaias käis 
560 Viimsi last. Noorsoo- ja ha-
riduskomisjonile esitati 2017. 
aastal 12 taotlust erinevate pro-
jektide ja ürituste toetamiseks. 
Komisjoni ettepanekul toetati 
projekte ja eraldati toetus sum-
mas 37 881 eurot. MTÜ Tead-
miskeskus Collegium Erudito-
nise tegevust toetati 25 000 eu-
roga. Laekus ka kolm taotlust 
noortelt õpilasvahetuse kaasfi-
nantseerimiseks. Otsustati osa-
liselt toetada kolme õpilase õpin-
guid Kanadas, Inglismaal ja 
Prantsusmaal kokku 3400 euro 
ulatuses.

Kadi Bruus
Haridus- ja noorsootöö 

peaspetsialist
Svetlana Kubpart

Alushariduse spetsialist

Lubja tee 23 avati kuue rühmaga kuni 144-kohaline Uus-Pärtle lasteaed. Foto Kristjan Rosin 

2017. aasta oli ehitus-
ametile nagu kogu valla-
valitsusele väga töine. 

Hulgaliselt rajati uusi objekte 
vallavalitsuse tellimisel. Inten-
siivistus ka üksikelamute ehi-
tus. Arendajate poolt anti käi-
ku ja said kasutusloa korrus-
elamud Heki tee 12, Nelgi tee 
5, Hüatsindi tee 1 ning hulgali-
selt ridaelamuid.

Ekstreemspordihuvilistele 
avati Lubja mäel suusanõlv koos 
tõstukiga. Vallavalitsuse tellimi-
sel valmis Haabneeme alevik-
ku ja Lubja küla ühendav Põh-
jakonna trepp. Samas kõrval 
valmis vabaõhu treeningplats. 
Valla erinevates piirkondades ra-
jati nii külakogukondade eest-

vedamisel kui ka vallavalitsu-
se toel ja tellimisel mänguväl-
jakuid.

Valmis Haabneeme algkooli 
juurdeehitus, Uus-Pärtle laste-
aed. Uue ilme sai endine Säästu-
market aadressil Randvere tee 
1, kus pärast ümberehitust ava-
ti kauplus Magaziin. Paadi tee 
3 avati ärimaja.

Ehitusluba anti ärihoonele 
Randvere tee 105 ja rannares-
toranile Kesk tee 27. Viimane 
on juba valmimisjärgus. Tööde-
ga on alustatud riigigümnaasiu-
mi ja Viimsi senise gümnaasiu-
mi staadioni kõrvale spordihoo-
ne ehitamisel.

Kasutusloa on saanud hulk 
kergliiklusteid ja tervisespordi-
radu, samuti uus tänavavalgus-

tus mitmetes Viimsi valla erine-
vates piirkondades. Kokku pai-
galdati 335 uut tänavavalguste 
masti. Kasutusloa sai 44 km eri-
nevaid tehnovõrke.

Statistika
Võrreldes 2016. aastaga kasvas 
2017. aastal kolmandiku (ositi 

ligi poole) võrra erinevate me-
netluste arv.

2017. aastal väljastati ehitis-
registri kaudu ehituslubasid ja 
-teatisi 510 (2016 – 347), mil-
lest rajatistele 274 (2016 – 132) 
ja hoonetele 236, kasutusluba-
sid ja -teatisi 421 (2016 – 257) , 
millest rajatistele 153 (2016 – 
179). Aastavahetuse seisuga on 
lisaks menetluses veel 146 ehi-
tusluba-ehitusteatist ja 74 kasu-
tusluba-kasutusteatist.

Lisaks on terve hulk erine-
vaid menetlusi: ehituse alusta-
mise teatised 202, andmete esi-
tamise teatised 84, täieliku lam-
mutamise teatised 33, erine-
vaid registri paranduskandeid 
ca 100. Projekteerimistingimusi 
on vormistatud 113, neist hoo-

netele 51 ja rajatistele 62.
On näha, et kinnistuomani-

kud on hakanud üle vaatama 
nendele kuuluvate ehitiste doku-
mentatsiooni ja intensiivistunud 
on kasutuslubade vormistami-
ne ka varasemalt ehitatud hoo-
netele.

Ehitised tuleb 
registreerida
Ometi puuduvad ehitisregistris 
andmed paljude Viimsi valla 
kinnistutel olemasolevate ehi-
tiste kohta. Ehitisregistri and-
meid on võimalik vaadata vee-
biaadressil www.ehr.ee.

Lähtuvalt eelnevast juhime 
ehitiste omanike tähelepanu va-
jadusele registreerida olemas-
olevad ehitised riiklikus ehitis-

Ehitusamet
registris. Ehitiste registreerimi-
seks ehitisregistris tuleb oma-
nikul esitada läbi ehr.ee kesk-
konna “ehitise teatis”, iga ehiti-
se kohta, “ehitise olulised tehni-
lised andmed” või “rajatise olu-
lised tehnilised andmed”, ehiti-
se ehitamise aluseks olev pro-
jekt või selle puudumisel ehiti-
se audit, ehitise omandiõigust 
tõendavad dokumendid (kin-
ke-, ostu- või müügileping, pä-
rimisõiguse tunnistus, ehitus- 
või kasutusluba jms).

Küsimuste korral palume 
pöörduda valla ehitusametisse. 

Jüri Kurba
Ehitusameti juhataja

Uue ilme sai endine Säästu-
market aadressil Randvere tee 1, 
kus pärast ümberehitust avati 
kauplus Magaziin. Foto Jüri Kurba
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12. detsembril 2017. aastal 
võttis Viimsi vallavolikogu 
vastu kaks valdkonda puu-
dutavat  ja alates 2018. 
aasta algusest kehtivat 
määrust: nr 18 “Viimsi 
valla sporditegevuse korra“ 
ja nr 19 “Viimsi valla huvi-
hariduse ja huvitegevuse 
toetuse korra“ kohta. 

2017. aastat tähistati Eestis laste 
ja noorte kultuuriaastana. Ka 
mitmed Viimsis toimunud sünd-
mused kandsid aasta ideed.

26. jaanuaril tunnustati Viim-
si valla kultuuri- ja spordirah-
vast ning anti välja aastapree-
miad ja kaks elutööpreemiat 
– Viimsi Muusikakooli direk-
torile Urvi Haasmale ja Viim-
si Kunstikooli direktorile Elle 
Soobale. 

31. jaanuaril toimus Viimsi 
Kooliteatri algupärase lastemuu-
sikali “Mängult või päriselt”  esi-
etendus Viimsi Koolis. Kokku 
anti 5 etendust. 

21. veebruaril avati Ranna-
rahva muuseumis Naissaarelt 
pärit Erik Schmidti maalide näi-
tus.

11. märtsil võõrustas Viim-
si Kool Harjumaa kooliteatrite 
festvali.

18. märtsil esietendus Viim-
si Muusikaliteatri “Drowsy Cha-
perone” huvikeskuses. Kokku 
anti 5 etendust. 

29. märtsil esines EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus tra-
ditsioonilisel president Lennart 
Meri mälestuskontserdil ansam-
bel Vox Clamantis. Välja kuu-
lutati president Lennart Meri 
2017. aasta stipendium, mille 
pälvis Maria Kõiver, Tartu Üli-
kooli Ajaloo ja arheoloogia ins-
tituudi magistrant magistritöö 
“Rannikukalandus Eestis 1918–
1940” tegemiseks.      

7.–8. aprillil korraldas korv-
palliklubi Viimsi esindusliku 
Saku II Liiga F4 korvpalli fi-
naalturniiri, kus koduseinte toel 
ja kodupubliku rõõmuks tuli 
võitjaks korvpalliklubi Viimsi 
meeskond.

22. aprillil tähistas segakoor 
Viimsi 35. juubelit kontserdiga 
huvikeskuses.

Viimsi Muusikakool tähis-
tas 40. sünnipäeva rea kontser-
tidega. Pidulik juubelikontsert 
toimus 6. mail Viimsi Kooli au-
las.

11. mail toimus 12. korda üle 
Eesti väga erinevates paikades 
heategevuslik teatejooks 4.–9. 
klasside õpilastele. Sel aastal 
osales Viimsi esmakordselt kor-
raldajana ja teatejooks toimus 
ka Viimsi staadionil. Osalejaid 
oli kokku 472 – Viimsi valla 
koolide, Aruküla Põhikooli ja 
Merivälja Kooli õpilased. 

14. mail toimus XXXI My-
fitness Viimsi jooks, millega 
tähistati ka Viimsi valla 98. aas-
tapäeva. Jooksuüritusel osales 
kokku 1000 erinevas vanuses 
harrastajat.  

27. mail toimus Prangli jooks. 
Korraldaja oli Prangli Reiside 
OÜ, kes suve läbi Kelnase sa-

Kultuur ja sport

dama võrgukuuris teisigi kul-
tuuri- ja meelelahutusüritusi or-
ganiseeris.  

1. juunil tähistati lastekaitse-
päeva maakunsti ehk liivaskulp-
tuuride loomise üritusega Haa-
bneeme rannas ning vabaõhu-
kontserdiga Rannarahva muu-
seumis. 

Samal päeval, 1. juunil tä-
histas Rein Ottosoni Purjespor-
dikool 20 tegevusaasta juube-
lit Leppneeme sadamas, kus te-
gutsevad purjespordikooli tree-
ningurühmad. 2017. aasta sü-
gisel valmis lisaks olemasole-
vale spordikooli käsutuses ole-
vale hoonele veel üks hoone. 
Alates 2018. aasta kevadhoo-
ajast on spordikoolil võimalik 
jätkata paremates tingimustes.

3. juunil viis traditsioonili-
ne Viimsi rattaretk Jõelähtme 
valda ja Maardu linna.

17. juunil korraldas Rand-
vere päevakeskus Viimsi staa-
dionil rahvusvahelise seeniori-
de tantsupeo, kus osalejad Viim-
sist, Maardust, Piritalt, Tallin-
nast ja Setumaalt, Leedust ja 
Soomest.

30. juunist 3. juulini toimus 
XII noorte laulu- ja tantsupidu. 
Viimsi vallast osales peol 677 
lauljat, tantsijat, pillimängijat – 
kokku 23 kollektiivi. Peo üld-
juhtidena panustasid mitmed 
Viimsi vallaga seotud koori- ja 
tantsujuhid: Heli Jürgenson, XII 
noorte laulupeo peadirigent; Mar-
gus Toomla, XII noorte tantsu-
peo pealavastaja; Janne frido-
lin, laulupeo lastekooride liigi-
juht; Agne Kurrikoff-Herman, 
tantsupeo 1.–2. klasside sega-
rühmade liigijuht; Maido Saar, 
tantsupeo 7.–9. klasside sega-
rühmade liigijuht; Aarne Salu-
veer, laulupeo ühendkooride di-
rigent; Toomas Voll, laulupeo 
lastekooride dirigent; Ott Kask, 
laulupeo puhkpilliorkestrite di-
rigent. 

Alates 6. juulist toimusid 
Nargen festivali etendused ja 
kontserdid Omari küünis Nais-
saarel, sh mängiti suure publi-
kumenuga etendust “Aadama 
õunad”.  

8. juulil tähistati Prangli 
saare esmamainimise 620. aas-
tapäeva. Kalurite päeval toimu-

sid  Kelnase sadamas eistukiga 
sõudmise võistlused, õpitoad jm.

25. juulil õnnistati EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku orel. 
2007. aastal pühitsetud uus ki-
rikuhoone on algusest peale 
hinnatud kontserdipaik. Alates 
2013. aastast töötas kirik aktiiv-
selt, et saada orel. Pilli, mille 
maksumus on 150 000 eurot, ehi-
tas saksa firma Werkstätte für 
Orgelbau Mühlaisen gmbH. Tä-
nu väga paljudele annetajatele 
on tänaseks suurem osa kiriku 
oreli maksumusest kogutud. 

29.–30. juulil tõi Viimsi 
poolsaarel ja saartel hulga rah-
vast kokku traditsiooniline Ran-
narahva festival ja kohvikute-
päev, kus oma saadusi pakkus 
arvukalt eriilmelisi kodukoh-
vikuid.

12. augustil toimus tradit-
siooniline Prangli spordipäev. 

26. augustil tähistati mui-
nastulede ööd Viimsi vabaõhu-
muuseumis ning Prangli saarel 
Kelnase sadamas. 

16. septembril toimus tra-
ditsiooniline Viimsi turvalisus-
päev ning koolilaat.

28. septembril toimus tra-
ditsiooniline kindral Johan Lai-
doneri olümpiateatejooks Viim-
si mõisa pargis, mida korral-
davad koostöös Kindral Johan 
Laidoneri Selts, spordiselts Ka-
lev, Eesti Kaitsejõud, Viimsi val-
lavalitsus jt. Teatejooksul osa-
levad Harjumaa, Tallinna ja 
Viimsi koolide, spordiklubide, 
ettevõtete ning kaitsejõudude 
struktuuride võistkonnad. 

4.–12. novembril kõlasid 

Happy Jazz festivali ning Jazz-
Popfesti kontserdid.

10. novembril tähistas 20. 
sünnipäeva MTÜ Viimsi Hu-
vikeskus, kes korraldab Viimsi 
vallas kultuuri- ja noorsoo-
tööd. 

17. novembril tähistas 40. 
sünnipäeva Viimsi Kunstikool 
näituse avamise ja koosviibi-
misega Viimsi huvikeskuses. 

22. novembril esitleti raa-
matut “Püünsi, Rohuneeme ja 
Rummu – Viimsi vanad ran-
nakülad”. Raamatu andis välja  
MTÜ Püünsi Külaselts. 

16. detsembril korraldas 
MTÜ Viimsi Invaühing tradit-
sioonilise heategevusballi, mil-
le tulu läks erivajadustega lastele. 

Sarjaüritused
Jätkus Andres Kaarmanni juhi-
tud Viimsi mälumäng Ranna-
rahva muuseumis, mille kuues 
etapis osales stabiilselt 25 võist-
konda. Populaarne ja oodatud 

mälumängu sari jätkub ka sel 
aastal.

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus toimus aasta vältel mit-
meid Eesti tunnustatud kunst-
nike näitusi, sh Aili ja Toomas 
Vindi maalinäitus “Valgus maalt 
ja merelt” jt.

MLA Viimsi korraldab edu-
kalt kolmiküritust – liikumis-
üritused orienteerumises, ratta-
sõidus, teatejooksus, suusata-
mises. Osalevad lapsed koos 
vanematega.

INVESTEERINgUD
Tädu terviserada
29. juunil avati Tädu tervisera-
da. Viimsi poolsaare idaosas, 
Randvere, Tammneeme ja Lepp-
neeme piirkonnas, kus on ca 
3500 elanikku, lastead ja kool, 
puudus terviserada. Tädu ter-
viserada asub RMK Tädu loo-
dusraja vahetus läheduses. Ehi-
tust rahastas Viimsi vald. Part-
neriteks oldi Riigi Metsama-
janduse Keskus kinnistu val-
dajana ning sihtasustus Eesti 
Terviserajad, kes on toetanud 
Tädu terviserada rajakaartide 
ja märgistustega. 

Randvere Kooli 
staadion 
Sel sügisel valmis välispordi-
väljak, kus saab harrastada ker-
gejõustikku ja pallimänge. Spor-
diväljakul asub loodusliku mu-
ruga jalgpalliväljak ning tar-
taankattega ala 60 m jooksu-, 
kaugushüppe-, kõrgushüppe-, 
teivashüppe-, oda- ja palliviske 
hoovõtuks. Tartaanalal on ka 
kaks pallimängu platsi. Veel on 
väljakul kuulitõuke ala kuuli-
tõukeringiga ja betoonalusega 
kuuliharjutusteks ning kaks ket-
taheiteringi. Ning lisaks abi-
hoone spordiväljaku inventari 
ning talvel suuskade hoidmi-
seks.

Viimsilased XII noorte laulu- ja tantsupeol. Fotod Arhiiv

Karulaugu terviserada
Karulaugu terviserada pikenes 
veel 700-meetrise rajalõigu 
võrra, mis avati 20. septembril. 
Karulaugu terviserajal on täna-
seks kasutuses valgustatud ter-
viserada pikkusega 2,6 km. Uus 
terviseraja lõik ühendab raja 
Viimsi mõisa pargiga ning koos 
mõisa pargi liikumisradadega 
on harrastajail võimalus teha 
ka kuni 3,7 km pikkuseid ringe. 
IV etapi ehitustöid rahastasid 
PRIA Leader programm, SA 
Eesti Terviserajad ning Viimsi 
vald. Edaspidi on Viimsi vallal 
kavas Haabneeme terviserada 
arendada põhja suunas, et luua 
ühendus Viimsi mäepargiga, mis 
alustas tegevust 2017. aasta al-
guses. Mäeparki opereerib äär-
musliku Spordi AS.  

Sõdurimaal Naissaarel
2017. aasta juulis restaureeris 
H ja M Restuudio OÜ – firma, 
mille egiidi all Eesti Kunstiaka-
deemia muinsuskaitse ja kon-
serveerimise osakonna tudengid 
õppe- ja töökogemust hangivad 
– Viimsi valla tellimusel Nais-
saarel Männiku külas asuvas 
endise nõukogude armee klubi-
hoone seinal asuva seinapan-
noo. Tegemist ei ole kunstiliselt 
kõrgeväärtusliku mälestisega, 
kuid sellel on  ajalooline väär-
tus meie militaarajaloo talleta-
misel. Maal avati 26. septembril.

Põhjakonna trepp
Põhjakonna trepp ühendab Haab-
neemet Lubja mäega. Lubja kü-
lavanema Raimo Tanni eest-
võtmisel sai Lubja külaselts pro-
jekteerimiskulude katmiseks toe-
tuse siseministeeriumist. Trepi 
ehitust rahastas Viimsi vald, 
projekteeris Alver Arhitektid 
OÜ arhitektid Oliver Alver ja 
Julia Parind, ehitas OÜ TILTS 
Eesti filiaal. Trepp avati 2. det-
sembril trepijooksuga. 

Karulaugu spordikeskus
12. detsembril panid Karulau-
gu spordikeskusele nurgakivi. 
Hoone mahutab väljakuid ten-
nise- ja pallimängudeks. Ehitust 
finantseerib OÜ Karulaugu Spor-
dikeskus. Tennisekeskuse osa 
hakkab opereerima OÜ Karu-
laugu Spordikeskus. Pallimän-
gu väljakuid ja staadioni tee-
ninnindamise abiruume hakkab 
opereerima OÜ Viimsi Haldus. 

Ott Kask 
Viimsi valla haridus- ja kultuuri-

ameti juhataja kohusetäitjaNaissaarel restaureeriti EKA tudengite abil  vana sõdurimaal.

Andres Kaarmanni juhitud Viimsi mälumäng Rannarahva 
muuseumis on väga populaarne ettevõtmine. 

Tädu terviseraja avamine.
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Kuigi inimesed on sauna-
des kuuma veega küm-
melnud juba aastatuhan-
deid, võib üheks tänapäe-
va mõistes euroopalike 
kümblusasutuste pionee-
riks nimetada Karlowy 
Varyt Tšehhimaal, endise 
nimega Karlsbadi. 

Kohanimi tuleneb Saksa-Rooma 
keisrist Karl IV-st, kes 1370. aas-
tal kuumaveeallikates supeldes 
andis sealsele paigale erilise keis-
rilinna staatuse. Edaspidi arenes 
kuumaveeallikate ümbrusesse 
oluline kümbluskeskus. Ikooni-
line supelasutus on andnud oma-
korda nimesid mujal asunud kuu-
rortitele. Teiste seas ka Viimsis.

Viimsis asuva kohanimega 
Carlsbad vanim teadaolev kaart 
pärineb 1794. aastast. Selline ni-
mi pandi kümblusasutusele, mis 
asus praeguses Lubja külas ja 
mis tõi Viimsi mõisaomanikule 
Magnus von Stenbockile veekes-
kuse ja võõrastemaja näol lisa-
sissetulekut. 1796. aastast päri-
neva kirjelduse kohaselt kasutas 
terviseasutus kohalikust allikast 
tulevat vett, mida basseinis kümb-
lemiseks eelsoojendati. 

Carlsbad ehk Kaarli-
allikas Viimsis
Toonase spaa asukoha põhju-
seks oligi klindist väljuv allikas, 
mida hilisemal ajal rahvapära-
semalt Kaarliallikaks kutsuti. 
See nimi tuleneb omakorda ko-
halikust Carlsbadist. Omal ajal 
paiknes allika juures bassein ja 
kergemad ehitised. Võõrastema-
ja ja toitlustusasutus asusid kõr-
gemal, praeguse Lubja tee kõr-
val, klindiastangu serval. 

Paarikümne aastaga oli siin-
ne kümblusäri siiski lõppenud. 
Selleks ajaks välja kujunenud 
olukorda kirjeldab 1828. aasta 

paiku üks Saksamaalt pärit daam 
oma reiskirjas sõbrannale järg-
nevalt: “Lase endale aga parem 
jutustada, mida erilist siin lei-
dus. Ei midagi vähemat kui mi-
neraalvee allikas ja maa-alalu-
ne käik. Esimest haiged ei ka-
suta, võib-olla harilikust põh-
jusest – lohakast ükskõiksusest, 
aga ilmselt ka tema välimusest. 
basseinis, kuhu vesi koguneb, 
elavad mitmed konnapered selts-

kondlikku ja laulurikast elu, li-
saks kasutavad ümbruses ela-
vad talunikud seda kuivanud 
äkete leotamiseks ja muuks sar-
naseks. Siiski sisaldab see vesi 
tõesti rauaosakesi”.

Täpselt ei ole teada, miks too-
nane kümblusäri lõppes. Üheks 
põhjuseks võis kindlasti olla as-
jaolu, et samal ajal avasid uk-
sed uued uhked supelasutused 
Tallinnas, Kadriorus ja Haa-

berstis. Samuti kujunes 19. sa-
jandi algus Viimsi mõisale kee-
ruliseks seoses mitmete oma-
nikuvahetustega. Kümblusasu-
tuse hooned olid enamuses ju-
ba 19. sajandi lõpuks varemetes. 
Carlsbadi kohanimi pidas vas-
tu ca 100 aastat ja esines siinse 
paiga nimetusena veel eelmisel 
sajandivahetusel.

basseiniga varustatud allikat 
kasutati piima jahutamise ees-
märgil veel kolhoosi ajal eelmi-
se sajandi 70-ndate aastateni. Tä-
naseks on see veeläte kanalis-
tasiooni juhitud, kuid läbi kae-
vukaane vaadates vuliseb vesi 
rõõmsalt edasi.  

Keskaegse lossi koopia
1818. aastal sai Viimsi mõisa 
omanikuks Alexander von bux-
hoeveden. Temale kuulus ka uh-
ke keskaegne Koluvere (toona-
se nimega Lohde) loss Lääne-
maal. Sealse lossi tegi üleeu-
roopaliselt kuulsaks Württen-
bergi printsessi Dorothea sala-

Röövlikoobas. Foto Rannarahva muuseum

Eesti esimene spaa ja romantiline 
rüütliloss Lubja külas

pärane surm 1788. aastal. Mõis-
nik otsustas kuulsast lossist Lub-
ja külla kõrgele klindile Kaar-
liallika allika vahetusse lähe-
dusse vähendatud koopia teha. 
Eelkõige oli see mõeldud küla-
listele ja külastajatele mulje-
avaldamiseks ja suurepärase vaa-
te nautimiseks. 19. sajandi algu-
ses läks turism ja huvitavate 
sihtkohtade külastamine mas-
siliselt moodi ja põnevate vaa-
tamisväärsuste puudusel loodi 
neid juurde. Tehti seda lihtsalt 
prestiiži pärast, kuid ka majan-
duslikel eesmärkidel. Laskem li-
saks veel kõnelda eelpool mai-
nitud reisijal: “Vaadegi, mis siit 
kindluse juurest avaneb, on lum-
mav: kaugel üle lahe paistab 
iidne linn oma taeva poole sir-
guvate gooti tornidega, siinsa-
mas all, teiselpool puulatvu sil-
lerdavad Läänemere lained”. 

19. sajandi algul Viimsis val-
minud keskaegse lossi vähen-
datud koopia koos bastioniga 
oli terviklahendusena oma ajal 
väga uudne ja eesrindlik nähtus. 
Võrdluseks võib tuua, et ana-
loogilised Eesti tuntumad his-
toristlikud ehitised (nt Alatski-
vi, Sangaste, glehni jt lossid) 
pärinevad enamasti alles sama 
sajandi teisest poolest.

Hiljem on kohaliku rahva 
seas torni peetud võltsmajakaks, 
ilmselt ajendatuna Ungern-Stern-
bergide Hiiumaa romantilistest 
lugudest. Võlts oli see küll, aga 
siiski mitte majakana. Eelmise 
sajandi alguseks oli ehitis vare-
meis ja sama koha peale ehita-
ti 1930-ndatel aastatel päris ma-
jakas. Tänapäeval on lossist jär-
gi vaid praeguse majaka alune 
kõrgendik koos mõningate keld-
rite ja väikese osa bastioni kuiv-
müüriga. Nüüd, mil turism Viim-
sis jälle hoogu kogub, oleks 
tore omaaegsest lossi koopiast 
omakorda uus koopia üles ehi-
tada. Tekkiks põnev ajalooline 
järjepidevus…

Romantiline koobas klindi 
sees on samuti ilmselt samal 
ajal samade eesmärkide ja mõ-
jutustega rajatud turismilõks. Ju-
ba 19. sajandi algul olid seinad 
kaetud reisijate nimede ja luule-
tuste (!) sissekritseldustega. Rööv-
li ja kuradi nimetused koopa 
tähistamisel on samuti hea näi-
de läbimõeldud turismiturun-
dusest. Koobaski vääriks täna-
päeval veidi puhastamist ja uut 
luulet.

Põnev paik see Viimsi.
Janek Šafranovski
Rannarahva muuseum

Kaardi väljalõige aastast 1896. Foto Eesti Ajalooarhiiv

Lohde loss Carl Buddeuse kriidijoonistus. Foto Eesti Ajaloomuuseum
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JUMALATEENISTUSED
28. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse täiskogu koosolek
EELK Randvere kirikus

1. veebruar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

3. veebruar kell 12
Jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis

4. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus leivamurdmi-
sega
Viimsi Vabakirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. veebruar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

11. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus

15. veebruar kell 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

18. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus

NÄITUSED 
Regina Kari isikunäitus 
“Jaanuar 2018“
Viimsi huvikeskuse aatriumis
    
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare kultuuritegelasest 
August Luusmannist
Rannarahva muuseumis

Kuni 28. jaanuar 
Ühisnäitus:
Külli Suitso seeria “Kiiver“

Imbi Paju filmid: “Tõrjutud 
mälestused“, “Soome lahe õed“
Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis

16. veebruar – 28. märts
Karl-Erik Talveti maalide näitus 
“Värvivalangud“
Sõjamuuseumi püsinäitused on 
avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis

Kuni 14. veebruar
Orest Kormašovi maalinäitus 
“Hetk“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Jaanuar
Stendinäitus “Moejoonis 
1950ndatel aastatel”
Sissepääs vaba!
Viimsi raamatukogus

Raamatuväljapanek 
“Eesti kuulsaid sportlasi“
Prangli raamatukogus

Kuni 15. märts
Eerika Veermäe maalinäitus 
“Muutuste tuules“
E–N k 10–16, R k 10–13
Viimsi päevakeskuses

ÕPI- JA JUTUTOAD
26. jaanuar kell 19
Helirännak helikausside ja 
gongidega
Simo Santeri Virtanen
Info ja registreerumine: merka-
basoundhealing@gmail.com
Elujõusaalis

29. jaanuar kell 10
Koolitussari “Õppiv lapsevanem 
– kogen, tean, oskan!”
Lapsest areneb inimene – kas 
ja kuidas?
Koolitaja Kristi Arendi
Registreerumine: bit.ly
Osalustasu 80 €/koolitussari või 
20 €/kohtumine (täiskasvanu)
Viimsi huvikeskuses

31. jaanuar kell 19
Inspiratsiooni-meditatsiooni-
õhtu Tiina Tiitusega: “Elu mõte“
Osalemistasu 20 €
Registreerumine: tel 523 9362, 
elujousaal@gmail.com
Elujõusaalis

31. jaanuar kell 18
Meigikoolitus
Koolitaja Karine Terzjan
Osalemistasu 25 € 
Registreerumine: karine.terzjan
@gmail.com või tel 503 3317
Viimsi huvikeskuse II korruse 
õppeklassis

4. veebruar kell 19
Pühapäevaõhtune gongi-
meditatsioon
Tiina Karjatse
Info ja registreerumine: 

tiinakarjatse@hotmail.com
Osaluspanus 12 €
Elujõusaalis

9. veebruar kell 18.30
Loeng “Toitumine ja treeningud/ 
kehaline aktiivsus seoses 
vananemisega“
Koolitaja Evelin Märtson-Nava
Registreerumine: emartson@
hot.ee või tel 513 6767
Kohtade arve on piiratud!
Viimsi huvikeskuse II korruse 
õppeklassis

9. veebruar kell 18.30–21
Naistereede Elujõusaalis 
Juhendaja Grete Sutrop
Registreerumine: tel 523 9362, 
grete.sutrop@gmail.com, 
elujousaal@gmail.com, 
kaditoompere@gmail.com
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis

10. veebruar kell 12–15
Improtöötuba loovuse ja rõõmu 
äratamiseks 2/5
Koolitajad joogaõpetaja Kadi 
Toompere ja lavastaja Erki Aule
Registreerumine: kaditoompere
@gmail.com 
Osaluspanus 25 €, sõbrakuul 
sõber tasuta kaasa!
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis

16. veebruar kell 18.30–20.30
Teadliku vanemluse vestlusring
Juhendaja Grete Sutrop
Registreerumine: elujousaal@
gmail.com
Elujõusaalis

18. veebruar kell 19
Pühapäevaõhtune gongimedi-
tatsioon
Tiina Karjatse
Info ja registreerumine: 
tiinakarjatse@hotmail.com
Osaluspanus 12 €
Elujõusaalis

KONTSERT, TEATRIETENDUS
13. veebruar kell 19
Kuressaare Linnateater “Persona”
Sihtgrupp alates 14. eluaastast 
ja täiskasvanud
Piletid 12/8 € Viimsi huvikes-
kuse kontoris ja Piletimaailma 
müügipunktides
Klassiga kaasas oleva õpetaja 
pilet on tasuta! 
Piletite broneerimine: tel 602 
8838, viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis

16. veebruar kell 11
Viljandi Laste- ja Noorteteater 
Reky “Väike merineitsi”
Soovituslik alates 4. eluaastast 
Kestvus 50 min
Pilet 8 € Piletimaailmas 
Rühmade broneerimine: 
tel 514 0046, reky@reky.ee
Viimsi huvikeskuse saalis

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
26. jaanuar kell 21
Anna Curly / VJ Aivar Havi
27. jaanuar kell 21
Lenny LaVida
31. jaanuar kell 20
Viivika Viickberg
2. veebruar kell 21
Emili / VJ Allan Peramets
3. veebruar kell 21
VJ Andrus Kuzmin
7. veebruar kell 20
Airi Ojamets
9. veebruar kell 21
Kolumbus Kris / VJ Andrus Kuzmin
10. veebruar kell 21
VJ Lenny LaVida
14. veebruar kell 20
Airi Ojamets
16. veebruar kell 21
Revals / VJ Lenny LaVida
17. veebruar kell 21
VJ Andrus Kuzmin
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

8. veebruar kell 20
Comedy Estonia Viimsi Open Mic
17. veebruar kell 21
Indrek Rebane ja Karl Haava-
mägi, akustiline kontsert
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
29. jaanuar – 2. veebruar
Küünlapäevaprogramm 
“Kingu talu küünlategu“
Lasteaia ja I kooliastme 
gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis
 
5. veebruarist aastaringselt
Lasteaiarühmadele ja I-II kooli-
astme gruppidele
“Mina elan Eestis. Eesti elab minus.“
Hind 4 €
Rannarahva muuseumis

Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja 
I–II kooliastme gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Programmi on võimalik 
tellida ka kooli!

Huviprogramm “Meremehe 
7 ametit“
Lasteaia ja I kooliastme 
gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

26. jaanuar kell 16
Kuldvillak
Viimsi noortekeskuses 

28. jaanuar kell 12–14
Muuv lastehommik
Pöörane mängude hommik
Muuv seiklusmaal Viimsi 
Keskuses

Esmaspäeviti kell 16
Re-Use meisterdamine
Viimsi noortekeskuses

Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele 
Claudiaga
Randvere noortekeskuses

Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele 
Claudiaga
Viimsi noortekeskuses

Neljapäeviti kell 16
Kokandusklubi 
Viimsi noortekeskuses

31. jaanuar kell 16
Lauamänguturniir
Viimsi noortekeskuses 

1.–28. veebruar 
Fotokonkurss “Minu parim sõber“
Fotod tuua noortekeskusesse 
või saata e-posti aadressile 
randvere@huvikeskus.ee

4. veebruar kell 12–14
Muuv lastehommik
Robootikahommik
Muuv seiklusmaal Viimsi 
Keskuses

4. ja 18. veebruar kell 17
Helirännak lastele ja vane-
matele väekate pillidega
Juhendajad: Tiina Karjatse, 
Simo Santeri Virtanen
Registreerumine: tiinakarjatse
@hotmail.com
Kohtade arv on piiratud!
Elujõusaalis

5. veebruar kell 10.30
Hommikukontsert flamenkoga
Kitarridel Indrek Kruusimaa ja 
Pääru Oja 
Pileti hind 10 € (vanem + 
laps/lapsed)
Info ja registreerumine: 
pisimusa@ergamus.ee
Viimsi huvikeskuse saalis

9. veebruar kell 11
Kirjandushommik lasteaiaealistele 
Külas on raamatu “Väike Villem” 
autorid Pille ja Tiina Matt
Registreerumine: elise@
viimsiraamatukogu.ee
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

10.–11. veebruar kell 10.30
Etiketinädalavahetus lastele ja 
noortele
Täpsem info ja registreerumine: 
tel 5664 5919, erika.kolbakov
@etiketisalong.com 
Viimsi huvikeskuses

11. veebruar kell 12–14
Muuv lastehommik
Virtuaalreaalsus
Muuv seiklusmaal Viimsi 
Keskuses

14. veebruar kell 16 
Sõbrapäevapidu
Viimsi noortekeskuses

16. veebruar kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
Kohtumised hakkavad toimuma 
iga kuu kolmandal reedel
Osalemistasu 8 €/kord 
Tulekust teatamine: loovustuba
@gmail.com 
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis 2

16. veebruar kell 16
Inglise keele mäng
Viimsi noortekeskuses

EAKATELE
30. jaanuar kell 15
Jaanuarikuu sünnipäevalapsed
Laulame koos Mati Duoga
Randvere päevakeskuses

4. veebruar kell 11.30
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
Põhjakonna trepp – Viimsi vee-
puhastusjaam
Korraldaja: VPÜ
Lisainfo: tel 601 2354 (Volli)
Kogunemine Viimsi haigla juures

7. veebruar kell 12
Vestlusring planeeritavate 
ürituste osas
Randvere päevakeskuses

10. veebruar kell 19
Ooper “Cirano de Bergerac“
Piletid VPÜ toas 15 €
Rahvusooperis Estonia

13. veebruar kell 11
Vastlapäeva pidu
Hernesupp ja kuklid
Randvere päevakeskuses

14. veebruar kell 11
Nutikas sõbrapäev eakatele
Teleripuldi ja nutitelefoni 
kasutamisest Telia abiga
Kepikõnni koolitus
Smuutide valmistamine
Selveri e-poe tutvustus
Viimsi huvikeskuses

14. veebruar kell 16
Lõunamuusika “100 mandoliini“
Rahvusooperis Estonia

VARIA
13. veebruar kell 12
Vastlapäev Pranglil
Vastlamängud, hernesupp ja 
kuklid
Prangli rahvamajas

14. veebruar kell 19
Viimsi mälumängu III etapp
Rannarahva muuseumis

EV 100 Viimsis
2. veebruar kell 11
Tartu rahu 98. aastapäev
Viimsi ja Pirita veteranide 
ühisüritus 
Metsakalmistul K. Pätsi haual
kell 11.30 koosviibimine
Pirita Vaba Aja Keskuses

Veebruar
Stendinäitus “Iseseisvuse 
taastamine“
Raamatuväljapanek “Viimsilaste 
100 eesti autorite lemmik-
raamatut“
Viimsi raamatukogus

5.–28. veebruar
Näitus “Eesti Vabariik 100“
Prangli raamatukogus

9., 12., 13., 15., 16. veebruar 
kell 19
10. veebruar kell 14

26. jaanuar – 28. veebruar

Viimsi valla kultuurikalender

Juhan Saar “Valge tee kutse – 
Raimond Valgre elu- ja loome-
tööst”
Viimsi Kooliteatri ja Viimsi 
Muusikakooli esituses
Sissepääs 3 € / annetusena
Kohtade broneerimine: 
margit.vosu@viimsi.edu.ee, 
tel 602 8943
Viimsi Kooli aulas

12. veebruar kell 15
Johan Laidoneri sünnisaasta-
päeva mälestusloeng
Korraldaja: MTÜ Johan Laido-
neri Selts
Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis

15. veebruar kell 18
Lugejatega tuleb kohtuma 
eesti poliitik ja ajaloolane 
Jaak Juske
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogus

17. veebruar kell 12
Seenioride mälumäng 
“Eesti 100“
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus
Viimsi huvikeskuses

18. veebruar kell 12–14
Muuv lastehommik – EV 100
Sinimustvalgete küünalde 
valmistamine
Muuv seiklusmaal Viimsi 
Keskuses

21. veebruar kell 15
Eesti Vabariik 100
Pidulik kontsert, sünnipäevade 
tähistamine
Muusik Siim Aimla trio
Randvere päevakeskuses

21. veebruar kell 18
Lood ja laulud Eesti Vabariigile
August Luusmanni loomingu 
ettekanne

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
ja Rannarahva muuseumis 

22. veebruar kell 14
Kontsert-aktus EESTI 100
kell 15.00 Meeleolukontsert ja 
koosviibimine
Viimsi päevakeskuses

23. veebruar kell 16
Kuldvillak – Eesti 100 
Viimsi noortekeskuses

23. veebruar 
EV 100 tuled
Lubja suusanõlval

24. veebruar kell 12
EV 100 Prangli saarel
Esinevad Prangli koolilapsed
Sädeinimese tunnustamine
EV 100 vaiba tutvustamine
Külla tulevad Oravapoisid 
Oravalt
Prangli rahvamajas

24. veebruar kell 12.30
Viimsi rahvamatk
Kell 12.15 kogunemine 
Laidoneri mälestusmärgi juures
Kell 12.30 väljub buss ausam-
ba juurest Viimsi mälestuskivi 
juurde
Kell 13 jalgsimatk mälestuskivi 
– Lubja tuletorn – Põhjakonna 
trepp – Viimsi mõis
Matkajuht: Janek Šafranovski

24. veebruar kell 14
Vabariigi aastapäeva tänu-
jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. veebruar kell 14
Taaslavastuslahing “Lõuna 
Wäerind 1919”
Osalejaid viiest riigist
Korraldajad: Eesti Sõjamuu-
seum – kindral Laidoneri mu-
seum ja Saaremaa Sõjavara Selts
Viimsi mõisa pargis

24. veebruar kell 21
EV 100 koos Jüri Homenjaga
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

25. veebruar kell 17
Kontsert-jumalateenistus 
“Eesti Vabariik 100“
Jutlustab Kristjan Kalamägi
Muusika Andres Jäätma
Viimsi Vabakirikus
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Start antakse 12. mail 
ja juba 32. korda Nagu 
ikka asub võistluskeskus 
Viimsi Kooli staadionil ja 
jooksu eestvedaja, My-
Fitnessi ürituste juht Rein 
Kahro loodab järjekordset 
osalejate rekordit.

Kui eelmisel aastal oli osale-
jaid kokku 1200, siis sel aastal 
loodetakse starti saada 2000 
jooksjat. Selleks, et Viimsi pää-
seks suurelt Eesti jooksukaar-
dile, saab iga viimsilane kaasa 
aidata. Uusaasta lubadused on 
värskelt antud ja pange siis ühe 
eesmärgina kirja Myfitness Viim-
si jooksul osalemine. Mida suu-
rem üritus, seda rohkem tuleb 
siia rahvast väljastpoolt Viim-
sit ja suuremat tähelepanu saab 
Viimsi üldiselt. Rajale võiks 
minna ainuüksi sellepärast, et 
Myfitness Viimsi jooksu rajad 
on ametlikult Eesti kõige kau-
nimad jooksurajad. 

Sarnaselt eelmisele aastale 
on ka sel korral distantsideks 
21,1 km ehk poolmaraton, 7,7 
km jooks/kõnd ja 2,3 km noor-
tejooks. Seega on distantse iga-
suguse treenituse tasemega ja 
igas vanuses jooksjale. Enne-
kõike on see üks mõnus retk 
läbi Viimsi poolsaare. Kõige 
tähtsam on liikumisest rõõmu 
tundmine. Kevadine värske õhk, 
tärkav loodus ja aktiivne liiku-
mine on kõige parem vitamii-
nikombo. Viimsi elanikele on 
jooks soodushinnaga.

Jooksupisikut ja tervisliku 
elustiili tuleb hakata süstima ik-
ka maast ja madalast ning noor-
tejooks on koht, kus nii kooli-
de õpetajad kui ka lapsevane-
mad saavad olla sütitavaks ees-
kujuks. 2,3 km on täpselt selli-
se pikkusega rada, mis on koo-

linoortele jõukohane. Mis kõi-
ge olulisem – see on Viimsi 
lastele tasuta. Kuna jooks pole 
mõeldud ainult Viimsi elanike-
le, siis on see ühtlasi hea või-
malus võtta mõõtu teiste ümb-
ruskonna koolidega ja esitada 
neile väljakutse.

Staadionil toimuvad laste 
jooksud ning lastele on ka sel 
aastal loodud oma ala, kus toi-
mub palju lõbusaid tegevusi. 
Vanemad võivad muretult oma 
lapsed sinna jätta seniks kuni 
ise jooksurajal kiiremaid liigu-
tusi teevad.

Kevad ei ole enam kaugel 
ja selleks, et 12. maiks sobilik-
ku füüsilisse vormi saada, tuleb 
appi spordiklubi Myfitness, kus 
on kõik võimalused treeningu-
teks, et  jooksuks valmistuda. 
Kõik ei ole jooksuhullud, et 
igasuguse ilmaga õue tikuvad. 
Seetõttu on koerailmaga mõnus 
ja ka tervislik sisetingimustes
treenida.

Lastele ja noortele toimuvad 
eakohased grupitreeningud tree-
neri juhendamisel kaks korda 
nädalas. Treeningud on lõbusad 
ja kaasahaaravad. Lisaks heale 
füüsilisele koormusele on las-
tel ja noortel hea võimalus tut-
vuda piirkonna eakaaslastega ja 
leida endale uusi sportlikke sõp-
ru. Esimene proovitreening laste 
ja noorte treeningusse on täies-
ti tasuta, seega kasuta kindlasti 
võimalust ja tule veendu ise, kui 
lahe see on! 

Iseseisvalt saavad Myfitness 
Viimsi klubis treenida noored 
alates 16. eluaastast. Treening-
võimalusi on mitmeid. Kõige 
uuemad ja salapärasemad tree-
ningud toimuvad detsembri-
kuus avatud Stuudio X-is. Kui 
soovid kogeda midagi uut ja va-
heldust tavapärastele treenin-

gutele, siis kasuta juhust! Li-
saks Stuudio X-ile on Myfit-
ness Viimsi klubis veel kaks 
stuudiot, milles toimuvad erine-
vad rühmatreeningud ja kind-
lasti leiab siit igaüks endale 
meelepärase.

Jooksuks valmistumisel on 
oluliseks osaks ka üldfüüsiline 
treening. Kaasaaegsed ja liht-
sasti kasutatavad jõusaalisead-
med muudavad treeningud mu-
gavaks ja nauditavaks. Jõu-
saalist leiad samuti erinevaid 
rühmatreeninguid, millest osa-
võttes üllatad ilmselt ka iseen-
nast. 

Kui oled kehale piisavalt 
koormust andnud, on mõnus lõõ-
gastuda spaa-alal. See tunne pä-

Spordis tulekul
n 26. jaanuar kell 20 Korvpalliklubi Viimsi/NoTo – Kohila SK/
Webware. Viimsi Kooli spordikeskuses

n 9. veebruar kell 19 Reedesed üksikmängud tennises. Osa-
võtutasu 30 €. Registreerumine kuni 8.02 reimo@viimsiten-
nis.ee. Viimsi tennisekeskuses

n 11. veebruar kell 10–13 Jalgsimatk – jooks Viimsi – Tamm-
neeme. Osalustasu 2 €. Korraldaja: Enervit Estonia. Start Viimsi 
Kooli juurest

n 16. veebruar kell 20 Paarismängu ajatennis – Viimsi Unetus. 
Osavõtutasu 25 €. Registreerumine kuni 15.02 reimo@viimsi-
tennis.ee. Viimsi tennisekeskuses

n 16. veebruar kell 20 Korvpalliklubi Viimsi/NoTo – Tartu Üli-
kool II. Viimsi Kooli spordikeskuses MyFitness Viimsi jooks 

tuleb taas!

Lapsed ja noored saavad MyFitnessis jooksuks valmistuda grupitreeningutel treeneri juhendamisel. Foto Arhiiv

rast treeningut on kirjeldamatu! 
Lisaks on meie klubis las-

tetuba, kuhu saab lastetoa lah-
tiolekuaegadel jätta 2–7-aasta-
sed lapsed hoidja hoolde ja ise 
muretult trenni teha. 

Peatselt alustame ka tasuta 
jooksugrupiga. Jooksugrupi ees-
märk on anda huvilistele jook-
suks ettevalmistuseks kasulik-
ke näpunäiteid. grupi kohta saab 
peagi infot Myfitnessi kodu-
lehelt.

Kohtume juba 12. mail My-
fitness Viimsi jooksul!

Info ja registreerumine: www.
myfitness.ee/viimsijooks.

Viimsi jooksu 
korraldajad

Vabariigi terviseks!
Tule 24. veebruaril oma lemmikterviserajale ja teeme koos 
paar tiiru – tervislikuma vabariigi nimel! Tähistame koos 
EV100 sünnipäeva 100 rajal üle Eesti. Meie vastuvõtt ter-
viseradadel algab päikesetõusust. 

Terviserajad ootavad sind liikuma, et teha 
üheskoos ringe ümber maakera. Liikumiskilo-
meetrite arvestus toimub sel päeval reaalajas 
www.terviserajad.ee kodulehel. Oled lahkesti 
palutud tegema ka fotosid ja videoid ning lisa-
ma hashtagid#terviserajad ja #terveeestieest.

“Vabariigi terviseks!” toimub SA Eesti Terviserajad, Eesti 
Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile koostöös.

Vaata ka lk 7 EV100 Viimsis.
SA Eesti Terviserajad

Viimsi mäepark on avatud
Tali ei jäänud taeva – jaanuar tõi miinuskraadid ja lume-
kahurid hakkasid kohe täiel jõul lund tegema. 18. jaanua-
ril tegi Viimsi mäepark Vimka uksed lahti.

21. jaanuaril tähistas Vimka FIS World Snow Day´d – üle-
maailmset mäespordi tutvustamise päeva, mis toimub ühe-
aegselt u 50 riigis.

Toimusid tasuta suusa- ja lumelauaspordiga tutvumise tun-
nid algajatele vanuses kuni 12 aastat. Lisaks olid kavas free-
style-suusa ja lumelaua trikiõppe proovitrennid. Huvilisi ja põ-
nevust jagus.

Vimka

Ülemaailmne mäespordi tutvustamise päev. Foto Viimsi 
mäepark

Oodates püsivaid külmakraade
Kui ilm lubab edaspidi püsivalt külmakraade, oleme valmis 
rajama uisuhuvilistele kaks liuvälja: ühe Randvere Kooli 
korvpalliplatsile ning teine Viimsi Kooli palliväljakule. 

Samuti oleme ootel, et koos-
töös Äärmusliku Spordi AS-iga 
(VIMKA) rajada kunstlumekate 
Karulaugu terviseraja keskmi-
sele osa – 1 km pikkune ring. 
Karulaugu terviseraja ülejäänud 
osa, Randvere – Tädu ja Rohu-
neeme terviseradu saame te-
ha, kui looduslikku lund ja ilma 
lubab. Et siis rohkem lund ja 
külma!  

Kaija Mägi
Huvihariduse ja sporditöö koordinaator

Uisutajad ootavad püsivat 
külma. Foto Fotolia
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Sokisahtel ei tohiks olla 
tundmatu nimi ühelegi 
eestlastele, sest brändi 
kauplusi on üle Eesti juba 
enam kui 20. Aga kas 
teadsite, et tegemist on 
100% kodumaise firmaga, 
mida juhivad hakkajad 
naised Maarja Kasar ja 
viimsilane Piret Ilver? 

Sokisahtli lugu sai alguse ajast, 
mil Piret käis Ameerikas jae-
kaubandust õppimas. Ta osales 
kursusel nimega “How to start 
a new shop”, kus tuli luua jae-
kaubanduslik kontseptsioon – 
Pireti tööks sai ingliskeelne 
“Sock drawer” ehk eesti keeles 
Sokisahtel. Kursusetöö muutus 
aga reaalsuseks ning loodi pä-
ris firma. Kui esialgu tegeleti 
hulgikaubandusega, siis enam 
kui 8 aastat tagasi otsustati ka 
jaekaubanduses kätt proovida. 
“Siis ei olnud Eestis veel sel-
list sokihullust ja see tundus 
meile lahe,” naerab Piret.

Naiste sõnul sünnivad disai-
nid peamiselt Maarja käe all, 
kes teinekord oskab teha soki-
disaine ka täiesti uskumatuna 
tunduvast ideesähvatusest. “Iga 
paari nädala tagant on Soki-
sahtlis midagi uut,” kinnitab di-
sainer ise.

“Värsked ja puhtad sokid 
on alati moes, aga juba mitu 
aastat on trendikad ka igasugu-
sed värvid ja mustrid,” teab 
Maarja. “Tegelikult tuleb vaa-
data, kus neid kanda – matus-

Talvekülmade saabudes 
on hea aeg tulla kultuuri 
nautima. 

13. veebruaril saabub Viim-
sisse Kuressaare Linnateater 
etendusega “Persona”. 

Üks korter. Neli inimest. 
Ebatäiuslikud suhted. Loos ku-
jutatud põlvkond on üles kas-
vanud moonutatud kujutluspil-
tide najal, jälitades iga hinna 
eest oma unelmaid, et jõuda 
tõotatud õnneni. Sest lõpp peab 
ju alati õnnelik olema. 

Neli kolmekümnendate lä-
vepakul olevat inimest on sattu-
nud veidra kooselu lõksu, sest 
see on nende ainus võimalus pää-
seda tööorjusest, raha nimel vi-
hatud töö tegemisest. Nad on 
eksinud, nad ei tea enam, kes 
nad on või kuhu viib nende tee.

Selles korteris sünnib lugu 
läbi rea situatsioonide, mis ava-
vad tegelaste naljakaid, õrnu, 
keerulisi, unenäolisi ja inimli-
kult ebatäiuslikke külgi. Kõik, 
mis juhtub, on vaid üks hullu-
meelne otsing iseenda identi-
teedi järele – on see siis ruum, 
mask, isik, hetk või puhas illu-
sioon? Mängivad Rauno Kai-
biainen, Merilin Kirbits, Kris-
tian Põldma ja Tanel Ting. So-
bib vaatamiseks alates 14. elu-
aastast ja täiskasvanutele. 

16. veebruaril ootame kõi-
ki lapsi vaatama Viljandi Las-

Õppiv lapsevanem – 
kogen, tean, oskan!
Lapsevanemate koolitussarja eesmärk on vanemate tead-
likkuse areng. Osalema on oodatud nii lapseootel kui ka 
juba lastega pered.

29.01 LAPSEST ARENEB INIMENE – kas ja kuidas? 
Laps kui meeleorgan. Lapse vajadused ja tervikliku arengu 

eeldused. Lapsepõlve eetilised ja füsioloogilised mõjud. Lap-
se seksuaalsuse areng – mida teada ja tähele panna, kuidas 
käituda? 

12.02 LAPSE UNI, MAgAMINE – miks ta ei maga ja kuidas 
magab? 

Imiku ja väikelapse uni ning magamine. Uni – keerukalt re-
guleeritud korrapärane protsess. Une funktsioon organismis, 
unevajadus ja und mõjutavad tegurid. Kuidas rahulikult uinu-
da ja magada? 

12.03 NUTULAUL JA JONNIPUSA – aitäh, et mõistate! 
Milleks nutt ja kes on jonn? Miks ja millal need tekivad? 

Emotsioone kui sisemisi fooritulesid teadvustamas – mis toi-
mub organismis? Kuidas last mõista ning nutu-jonniga turva-
liselt toimida? 

26.03 LAPSEgA SUHTLEMINE – kaosest koosloomiseni
Suhtlemiskunst on mitmetahuline ja põnev – suhete ja ter-

vise alus. Lapsevanema roll on osata suhelda võimu kasuta-
mata ja olla lastele eeskujuks. Lapsel on autoriteetse vanema 
kõrval turvaline kasvada ja head eeldused olla hinnatud sõ-
ber ning mängukaaslane. Kuidas rääkida lapsega nii, et ta aru 
saaks? 

14.05 ENESEHINNANg JA -KINDLUS – selgroog ja lihased? 
Enesehinnang ja -kindlus – mis ja milleks? Kuidas lapse 

enesehinnangu ja -kindluse kujunemist toetada? Kas ja kuidas 
mõjutab enesehinnang tervist? 

Koolitaja: Kristi Arendi – andragoog, lapsekandmise ja ime-
tamise nõustaja, meta-tervise konsultant.

Osalustasu: 80 €/koolitussari või 20 €/kohtumine (täiskas-
vanu). Tasumine pärast registreerumist ülekandega. Regist-
reerumine Viimsi huvikeskuse kodulehel www.huvikeskus.ee.

Viimsi huvikeskus

te- ja Noorteteatri REKY esi-
tuses etendust “Merineitsi”.

H. C. Anderseni muinaslu-
gu täis igatsust, lootust ja ar-
mastuse otsingut. 

Sügaval vetepõhjas elab me-
rekuningas oma kolme näki-
neiust tütrekestega. Noorimal, 
Väikesel Merineitsil, on soov 
saada inimeseks, et minna print-
si juurde. Vetenõid võlubki nä-
kile jalad ja ütleb talle, et ta 
jääb inimeseks vaid siis, kui ta 
võidab printsi armastuse. Kas 
Merineitsil läheb nii või saab 
temast hoopis valge merevaht?

Sobib vaatamiseks alates 4. 
eluaastast.

23. veebruaril saate näha 
Vana Baskini Teatri põnevat 
tragikomöödiat “Öökuningan-
na”. 

Üksildase ja unustatud en-
dise kuulsa ooperilauljanna hool-
dajaks saabub salapäraste kavat-
sustega noormees. Algab psüh-
holoogiliselt peen pingestatud 
mäng – kes keda? 

Tegemist on kriminaalsete 
sugemetega tragikomöödiaga, 
kus hargneb põnev ja dramaati-
line sündmustik, mis on kan-
tud kahe väga erineva inimese 
tahtest saavutada teise üle mõ-
juvõim, seda omakasu eesmär-
gil. Aegamööda avanevad meie 
ees mõlema tegelase saatused 
ja saladused. 

See on ühtaegu põnev, hu-

moorikas ja traagiline lugu, mis 
on kantud mõttest, et kui koh-
tud kord elus väga tugeva isik-
susega, siis ta kindlasti muu-
dab sinu olemust ja eesmärke. 
Peaosas Helgi Sallo.

16. märtsil jõuab Viimsis-
se Kaunimate Aastate Vennas-
konna juubelituur “Kauni-
mad 25 aastat me elus”.

Kontsert-rännakul tulevad 
esitamisele 25 tegutsemisaasta 
jooksul rahva südamesse laul-
dud lood ehk kuldlõige Kauni-
mate Aastate Vennaskonna loo-
mingulisest teekonnast – alates 
tänaseks legendiks muutunud 
1993. aastal Vanemuise teatri 
ovaalsaalis etendunud Kulno Sü-
valepa lauludel põhineva kont-
sertlavastuse “Kaunimad aas-
tad su elus” paladest ja lõpeta-
des flirti, mängulisust, elurõõ-
mu ja sensuaalsust täis tuliste 
hispaaniakeelsete lugude ning 
mustlasromanssidega.

“Meie kava võtab kokku, 
kuhu Kaunimate Aastate Ven-
naskond on jõudnud kaheküm-
ne viie aasta jooksul loojatena, 
kunstnikena, muusikutena täna-
ses päevas. Tahame üllatada ja 
pakkuda kordumatuid elamu-
si väärikalt, stiilitundeliselt ja 
pidulikult, kuid samas humoo-
rikalt ja hoogsalt,” kirjeldavad 
kaunimad. õhtud panevad he-
lisema ning nostalgiahõnguli-
selt hõrku ja peenhumoorikat 

stiilidesulamit esitavad ikka pa-
lavalt armastatud Hannes Kal-
jujärv, Andres Dvinjaninov, Jüri 
Lumiste, Toomas Lunge ja Ind-
rek Kalda. 

23. märtsi õhtul seab en-
nast laval sisse Komöödiatea-
ter etendusega “Elagu euro-
toetused”.

Selle absurdikomöödia te-
gevus toimub imepisikeses kol-
kakülas, mis on peaaegu väl-
ja surnud. Siiski elatakse seal 
priskelt igasuguste eurotoetus-
te najal, mida osavalt välja pe-
tetakse: kuritegelike jõukude 
vastu võitlemiseks, banaaniis-
tanduse rajamiseks, olematult 
kiirteelt mahasõitude ehitami-
seks, iibe tõstmiseks, olümpia-
staadioni püstitamiseks jne. Pe-
tuskeem töötab ideaalselt, kuni 
üks brüsseli ametnik saabub asja 
kontrollima, kuhu see raha kõik 
läheb ja mida selle eest tehtud 
on. Mängivad Anne Paluver, 
Raivo Mets, Hannes Võrno ja 
Peeter Kaljumäe. 

Lisainfot etenduste kohta 
leiate Viimsi huvikeskuse kodu-
lehelt www.huvikeskus.ee või 
facebookist www.facebook.com/
ViimsiHuvikeskus.

Kohtumiseni teatrisaalis!

Heidi Kirsimäe
Huvikeskuse 

kommunikatsioonijuht

Kultuurne talv Viimsi huvikeskuses

tele ei ole väga mõistlik värvi-
lise sokiga minna. Klassikali-
ne must ülikonnasokk on alati 
moes nagu Coco Chaneli must 
kleitki.” 

Sokispetsialistide sõnul on 
kevadel naistele kindlasti tee-
maks kingad ja sokid, muidugi 
ka igasugused sädelusega sokid. 
Kuid kõige enam ostetakse siis-

Sokimaailma kuningannad

ki musta tooni sukkpükse ja sok-
ke. Maarja sõnul on väga po-
pulaarsed ka sokid, millel on 
sõnumid nagu Stay weird, pa-
rim sõber, parim vanaisa jms. 
Mõned tooted on sündinud 
hoopis klientide soovide põh-
jal – näiteks erisugused sokid, 
mille üks säär on mesimummi-
dega ja teine triibuline.

“Meie jaoks on oluline, et 
sukkpüksid ja sokid oleksid kva-
liteetsed ja tervisele ohutud,” 
sõnab Piret. “Sellepärast kasu-
tame tootmisel ainult nahasõb-
ralikke värve ja tooted läbivad 
mitu pesutsüklit, et sokid olek-
sid jalga tõmmates pehmed ja 
mugavad.” Sokisahtli sukad ja 
sokid toodetakse peamiselt Itaa-

lias, Lätis, Leedus, Türgis, Por-
tugalis, Poolas, mõned tooted 
ka Hiinas ja USA-s. Eesti suu-
re juubeliaasta puhul on hea 
teada, et Sokisahtel teeb ka 
EV100 ametlikku kingituste poo-
di www.100kingitust.ee ja kõik 
Sokisahtlid on ühtlasi EV100 
kingituste pick-up punktid. Li-
saks on Sokisahtlis müügil 
EV100 sokid, mis on seotud hea-
tegevusega. “Iga ostetud EV100 
sokipaari pealt läheb 0.5 € ka-
hele lasteaiale, kes kogu õppe-
aasta vältel korraldavad lastele 
EV100 ürituste sarja,” ütleb Pi-
ret. “Ikka selleks, et meie järel-
tulev põlvkond teaks Eesti Va-
bariigi minevikku ja olevikku 
ning kannaks tulevikus hoolt 
meie Eesti eest!” Kokku rõõ-
mustatakse heategevusega 270 
lasteaialast. Muide, üheks toe-
tatavaks lasteaiaks on Viimsis 
asuv Laanelinnu maja, seega 
võiksid viimsilased kohe eriti 
usinalt sellesse projekti soki-
ostu näol panustada.

Tulevikuplaanidest rääkides 
avaldavad naised, et Sokisahtel 
osaleb juba veebruaris EAS-i 
toel USA-s Las Vegases toimu-
val valdkonna messil, eesmär-
giga viia Eesti sokispetsialisti-
de saavutused Ameerika turu-
le. Lisaks on avamisel uued 
sokipoed nii Viru Keskuses kui 
ka Järve keskuses.

Viimsis saab Sokisahtli poo-
di külastada Viimsi Keskuse I 
korrusel.

Viimsi Keskus

Särtsakad sokiideed pärinevad enamasti Maarja Kasarilt. Fotod Sokisahtel

Sokid jäävad.



ETIKETINÄDALAVAHETUS 5-15 AASTASTELE 
LASTELE JA NOORTELE
Koolitus toimub kahel päeval ja kahes erinevas vanusegrupis
10. ja 11. veebruaril Viimsi Huvikeskuses

kell 10.30–12.00 5–9 aastased
kell 13.00–15.00 10–15 aastased

Õpime ja praktiseerime, kuidas olla meeldivalt enesekindel ning 
endast ja teistest lugupidav neiu või noormees. Räägime hügiee-
nist, korrektsest rõivastumisest, taktitundest ja peenetundelisest
suhtlemisest. Lisaks omandame suurepärased lauakombed.

Koolitust viib läbi ja etiketti tutvustab professionaalne etiketiõpe-
taja Erika Kolbakov Etiketisalongist

OSALEMISTASU KAHEL PÄEVAL KOKKU
35 eurot/2päeva (1. grupp, 6–9 a)
37 eurot/2päeva (2. grupp, 10–15 a)
Kahe ja enama osaleja korral ühest perest soodustus -10%

Kohtade arv piiratud. Grupi suurus mõlemas vanuseklassis kuni 
12 osalejat.

TÄPSEM INFO JA REGISTREERIMINE
tel +372 5664 5919
e-post erika.kolbakov@etiketisalong.com
www.etiketisalong.com
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TEENUS
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnis-
tul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed san-
tehnikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Kee-
vitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septiku-
te ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti 
tellimine. Tel 5656 7690, Enno.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, koli-
misteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 554 0865, info
@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, 
traktoritööd. Tel 507 4178.

n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave 
kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.

n Raamatupidamisteenus ärikliendile. Soodsad hin-
nad! R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-post rconcept1
@gmail.com.

n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid, 
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk, 
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide 
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.

n Akende pesu, veerennide puhastus, katuste pesu 
ja värvimine. Lumetõrje katustelt, jääpurikate eemal-
damine! Tel 5638 8994. 

n Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka te-
gutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas aas-
taaruande koostamiseks, varasemate perioodide kor-
rastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem 
info www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.com, tel 
553 6672.

n MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projek-
teerimine, kasutusluba. Tel  5352 9476, e-post ehi-
tus@miltongrupp.ee.

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!

n Kaevetööd. Teostame kaevetöid 1,8–25T ekska-
vaatoriga. Küsi pakkumist! Võimalik ka muu ehitus-
tehnika. Tel 5645 4278, viljar@amj.ee.

n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon 
objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, 
www.puistemees.ee.

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.

n Annan järeleaitamistunde reaalainetes põhikooli 
ja gümnaasiumi õpilastele. Tel 514 9154, Andrus.

n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. 
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

n Raamatupidamisteenus väike- või keskmise suu-
rusega ettevõtetele. Töö algdokumendist bilansini, 
jooksev raamatupidamine, konsultatsioon, palgaar-
vestus, maksuarvestus, esindamine maksuametis, aas-
taaruanne. Tel 513 3125, e-post ulletee@gmail.com.

n Saunade ehitus eramutesse. TH Saunad, tel 5331 
1775.

n Pakun mõistliku hinna eest plaatimist, torutöid, 
põrandate/uste/akende paigaldust ja muid remondi-
töid. Soovitajad Viimsist olemas. Tel 5631 3393, Tarvo.

n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekk, torud, 
latid, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, postid, 
aiavõrk, mootorid, seadmed jne. Tasuta õuest, ga-
raažist, korterist väljavedu 10 €. Külmkapid, telerid 
10 €. Tel 5550 5017.

n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra kujun-
damine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide pügamine 
ja okste äravedu. Tel 510 6830, aednik Lembit Lennuk.

MÜÜK
n Haabneeme alevikus müüa 1-toaline renoveeri-
tud suurema rõduga korter. Tel 510 4337.

Töö
n 54-aastane naine otsib tööd kodukoristajana era-
majades ja korterites. Hoolas ja vastutulelik, pika-
ajaline kogemus. Tööaeg ja tasu kokkuleppel. Tel 
5695 8505, Ljudmila.

n AS Baltplast Printtare tsehh Püünsi külas pakub 
osalise tööajaga tööd liinitöölisele (metallkarpide 
korjamine). Töö on sobilik ka pensionäridele ja ei 
nõua erioskusi. Tel 5197 6486, riho@baltplast.ee.

n Otsime oma meeskonda väiketehnika remondi-
meest (muruniiduk, trimmer, mootorsaag jne), koo-
litused meie poolt. Töötasu 7 €/h. Tel 5333 5320, info
@kje.ee.

OST JA MUU
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.

n Anda üürile garaažiboks Viimsi alevikus, Katlamaja 
tee 2. Garaažiboks ca 19 m2. Tel 505 8794, e-post 
martin@baltreal.ee.

n Kutsume Teid hispaania keele kursustele. Tunnid 
toimuvad reedeti Viimsi huvikeskuses. Info ja regist-
reerimine a.s.wesman@gmail.com.

REAKUULUTUSED

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

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

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

Torutööd
Uute paigaldus, vanade rekonstrueerimine
Tarbevesi, kanalisatsioon, küte
Tel 55 99 66 21 / info@toruspetsid.ee

Toruspetsid OÜ

Reklaami Viimsi 
Teatajas

vt@viimsivv.ee

Kaasav õppijakeskne Randvere Kool ootab alates märtsi lõpust oma meeskonda

klassiõpetajat 1. klassile
Kandideerimiseks palume esitada CV ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia 
hiljemalt 19. veebruariks e-posti aadressil leel@randverekool.edu.ee

Õppimine teeb õnnelikuks!
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Äsja Viimsi äritares avatud Café Lyon oo-
tab varaseid ärkajaid juba 7.30 hommiku-
söögile. Rikkalikust menüüst leiab nii mu-
naroogi, täidetud võileibu, värskeid piru-
kaid kui ka tervislikke smuutisid. 

Café Lyoni kohvik võtab hommikusöögi-
lised vastu mõnusa kohvilõhna ja pirukatega. 
Prantslasliku köögi poolest tuntud kohas ilma 
või-croissant`ita ära minna oleks lausa patt.

Siiski tasub hommikusöögimenüü ette võt-
ta, kust leiab ohtralt kasulikke munaroogi – 
omletid erinevate lisanditega nagu juust, pee-
kon, salat, härjasilmi, pošeeritud mune luk-
susliku Hollandi kastmega. Võileibade austa-
jate maitsemeeli köidavad kindlasti eri täidis-
tega brioche´id, aga ka iseküpsetatud leivaga 
avokaado-soolalõhe- või kitsejuustuvõikud. 
Hea on seegi, et lisandeid saab vastavalt oma 
soovidele juurde tellida. 

Lyonist ei puudu ka Prantsuse köögi klas-

sikud – krepid! Neid leiab siit põnevate lisan-
ditega nagu lavendlimekise lõhe ja mädarõi-
ka, spinati-kinoa, kumkvaadi ja banaaniga. 

Lisaks pikale smuutimenüüle võib nautida 
õuna- ja kinoaputru, müslisid. Laste- ja bee-
bimenüü on tehtud vastavalt toitumissoovi-
tustele ning tervislikul moel: köögivilju auru-
tatud, helvestest valitud vitamiinirikkad terad 
või mineraalidest pakatav kinoa.

Lyonil on külalistele ka ahvatlev pakkumi-
ne – kõik hommikusöögi tellijad saavad kuni 
veebruari lõpuni tassi aromaatset kohvi tasuta.

Vastlakuklid Lyonist!
Tähtpäevade lähenedes on hea teada, et 

Lyonist saab pagaritooteid peolauale ette telli-
da. Nt vastlapäeval, 13. veebr. on müügil vast-
lakuklid, päev hiljem sõbrapäevakook ja ise-
seisvuspäeva pidulaua võib ehtida luksusliku 
aastapäevatordiga. Tooted tuleb vähemalt 48 
h varem ette tellida www.cafelyon.ee

Viimsi Lyon üllatab rikkaliku hommikusöögiga!
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