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Tule Viimsi helkurikõnnile 
26. novembril! Loe lk 3

Viimsi Gümnaasium on 
ametlikult avatud

“Aasta Puitehitis 2018“ konkursil sai koolimaja rahva lemmiku ja Arcwood liimpuidu eriauhinna.

Prangli saare üldkogu
Prangli saare üldkogu koosolek toimub 
14. detsembril algusega kell 11 Prangli 
rahvamajas. Üldkogule on kutsutud kõik 
vähemalt 15-aastased väikesaare püsi-
elanikud.

Päevakorras on Prangli saarevanema 
2018. aasta tegevusaruanne, Prangli saare-
vanema valimised ja muud küsimused.

Terje Lilleoks
Prangli saarevanem

Viimsi Happy Jazz Festivali järelkaja >> loe lk 10

Püünsi küla üld-
koosolek külavanema 
valimiseks
Viimsi vallavalitsus ja Püünsi külaselts 
kutsuvad kokku Püünsi küla üldkoos-
oleku külavanema valimiseks. Üldkoos-
olek toimub 29. novembril 2018 algu-
sega kell 18 Püünsi koolis (Kooli tee 33). 
Päevakorras on külavanema valimine ja 
jooksvad küsimused.

Külavanema kandidaadiks võib olla Püün-
si küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb esi-
tada Viimsi vallavalitsusele kirjalik nõus-
olek kandideerimiseks hiljemalt 1 nädal en-
ne valimiste toimumist. Esitatud kandidaa-
did avaldatakse Viimsi valla veebilehel hil-
jemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.

Külavanema täpsemad õigused ja ko-
hustused on sätestatud Viimsi valla põhi-
määruses.

Külavanema valimistel saavad hääleta-
da rahvastikuregistri andmetel Püünsi kü-
las elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hää-
letamisel osalemiseks peab kaasas olema 
isikut tõendav dokument. Volituste alusel 
teiste isikute eest hääletada ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Kelvingi küla 
üldkoosolek
Üldkoosolek toimub 26. novembril kell 18 
küla keskusehoones.

Päevakorras on külavanema aruanne teh-
tud tööst, küla 2019. aasta tegevuskava kin-
nitamine ja tehtavad tööd ning jooksvad kü-
simused.

Ants-Hembo Lindemann
Kelvingi külavanem

Koolimaja pidulik lindilõikamine. 

Koolikoor esitas avaaktusel “Tuljaku“. Kool avati trummipõrinaga. Fotod Ülo Siivelt

14. novembril saabus päev, 
mil Eesti Vabariigi haridus- ja 
teadusminister Mailis Reps 
sai öelda, et gümnaasiumi 
uus maja on lõpuks valmis, 
nimetades seda ajalooliseks 
sündmuseks, sest Viimsi 
Gümnaasiumi näol on tege-
mist esimese riigigümnaa-
siumi avamisega Harjumaal. 

“Viimsi on loomas uut ja tähen-
duslikku hariduselu uuendust siin 
piirkonnas. Riigigümnaasiumi sün-
dimine on väga suure tähendusega. 
See loob uued võimalused õpikesk-
konnale ja hariduse sisule. Viimsil 
on ambitsioon näidata võimalikult 
suurt koostööd hariduse ja eraette-
võtluse vahel. Viimsi on tubli, Viim-
si on arenev ja Viimsi Gümnaasium 
on avatud kõigile, nii Harjumaalt 

kui ka kaugemalt tulnutele,” kiitis 
Reps viimsilasi uue koolimaja ava-
misel peetud avakõnes.

Viimsi vallavanema Siim Kal-
lase sõnul on Viimsi vallal väga hea 
meel, et suurepärane gümnaasiumi-
hoone on valmis ja see on kuuenda 
koolina Viimsis oluliseks täiendu-
seks siinsetele noortele. Ta rõhutas, 
et maja üksi pole veel kõik, sest 
just õpilased ja õpetajad on need, 
kes loovad kooli vaimu. “Miks ei 
võiks see Viimsi kool – Viimsi riigi-
gümnaasium – saada üheks pari-
maks kooliks Eestis? Selleks tuleb 
pingutada, aga see on võimalik, sest 
tingimused õppimiseks on nii suu-
repärased, et eelnevad põlvkonnad 
ei võinud sellisest tingimustest isegi 
mitte unistada,” käis Siim Kallas 
koolirahvale välja ambitsioonika 
väljakutse.

Viimsi Gümnaasiumi koolijuht 
Karmen Paul rõõmustas, et kooli-
maja on senise kahe kuu jooksul 
juba õpilaste ja õpetajate poolt 
omaks võetud. “Me ei ole kellegi 
moodi, me oleme meie moodi. Me 
ei võistle kellegagi, vaid tahame 
saada parimaks versiooniks iseen-
dast. Me ei ole ideaalsed, aga me 
töötame selle nimel, et olla suure-
pärased,” selgitas Karmen Paul oma 
avaaktuse kõnes kooli põhimõt-
teid. “Me seisame silmitsi maail-
maga selle keerukuses ja mitme-
kesisuses – vanad tegevus- ja mõt-
temallid on kadumas või ootab neid 
ees põhjalik ja igikestev restart. Ko-
gu hariduse paradigma on muutu-
mas. Kuid on põhimõtteid, mis ei 
muutu: noor tahab koolis õppida ja 
õpetaja tahab teda aidata, olles ise 
õppija – muudatuste juhtija.”

Koolimaja kavandamisel võeti 
lähtekohaks võimalikult väikese 
energiavajadusega hoone loomine, 
koolimaja kandekonstruktsiooniks 
on valdavas osas ristkihtpuit. Uus 
koolimaja on juba pärjatud auhin-
dadega – “Aasta Puitehitis 2018” 
konkursil võitis Viimsi Gümnaa-
sium rahva lemmiku ja Arcwood 
liimpuidu eriauhinna.

Tänapäevane gümnaasiumihoo-
ne Viimsis on ehitatud 540 õpilase-
le (praegu õpib koolis 329 õpilast) ja 
hoone netopind on ligi 4150 ruut-
meetrit. Ehitustöid rahastati Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ning riigi-
eelarvelistest vahenditest. Hoone ar-
hitektuurilahenduse autoriteks on 
Novarc Group AS ning KAMP Ar-
hitektid OÜ. Koolihoonet projek-
teeris ja ehitas Merko Infra AS.

Ülo Siivelt

Viimsi Kooli Fondi 
nõukogu valimine
Seoses praeguse Viimsi Kooli Fondi nõu-
kogu volituste lõppemisega kuulutab 
Viimsi Kooli hoolekogu välja uue nõuko-
gu valimised. 

Ootame nõukogu uuelt liikmelt valmis-
olekut kaasa aidata kooli arengule, initsiatii-
vikust täiendavate finantseerimisvõimaluste 
leidmisel ning valmisolekut olla eestveda-
jaks kooliga seotud ürituste käivitamisel.

Fondi nõukogu määrab kolmeks aastaks 
ametisse Viimsi Kooli hoolekogu. Nõukogu 
liikme töö on vabatahtlik ja seda ei tasus-
tata.

Kandideerimiseks palume ühendust võt-
ta enne 1. detsembrit Viimsi Kooli Fondi 
juhatuse liikme Margit Võsuga e-posti aad-
ressil margit@viimsi.edu.ee. 

Viimsi Kooli hoolekogu
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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 toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel: 602 8840, 
e-post: ylo.siivelt@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel: 5661 1097, 
e-post: yks@ajakiriyks.ee

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

Ajalehe järgmine number ilmub 7. detsembril.

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

President Lennart 
Meri stipendiumile 
saab kandideerida 
1. detsembrini
Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri 
stipendiumi statuudi eesmärk on väärtustada 
Lennart Meri vaimset pärandit. Määruse kohaselt 
antakse välja kahte liiki rahalist toetust: pree-
miat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, 
mida Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul 
igal aastal. 

President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha 
ühekordseid või regulaarseid rahalisi toetusi füüsilised ja 
juriidilised isikud. Stipendiumi maksmise eesmärk on in-
nustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes õpib mõnel 
humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks eriala-
se uurimustöö koostamise.

Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste 
õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse või magist-
riõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipen-
diumi taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isik-
likult.

Preemia maksmise eesmärk on eelkõige premeerida ja 
tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koos-
tanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaar-
teaduste valdkonnas. Preemiale võib kandideerida huma-
nitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi 
omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta 
jooksul. Seega, kui taotlus preemia maksmiseks esitatakse 
detsembriks 2018, lähevad arvesse magistritööd, mis on 
kaitstud 2018., 2017. või 2016. aastal. Määruse reguleeri-
misalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaits-
nud isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse 
esitada nii kandideerija kui ka kolmas isik. 

Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filo-
loogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatri-
teadust, semiootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete koha-
selt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema eluloo-
line või hariduslik seos Viimsi vallaga.

Stipendium või preemia antakse üle president Lennart 
Meri perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema 
poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünni-
aastapäeva tähistaval üritusel. 

Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määrus nr 6 “Viimsi 
valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi sta-
tuut” on avaldatud 22.03.2013 Viimsi Teatajas ning valla 
kodulehel viimsivald.ee. Lisainfo: tel 6028 866, marje@
viimsivv.ee, www.viimsivald.ee.

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Viimsi vald rajab 2019. 
aasta suveks Lubja külla 
18 korviga discgolfi pargi, 
kus on võimalik korralda-
da nii siseriiklikke kui ka 
rahvusvahelisi võistlusi.

Eesti Discgolfi Liidu president 
Rein Rotmeister nimetab Viim-
si discgolfi pargi loomist pääs-
terõngaks Tallinna ja Harjumaa 
harrastajatele ning sportlastele. 
“Eesti discgolfi harrastajate hulk 
on jätkuvalt tõusuteel, kuid õn-
netul kombel on meil tekkinud 
olukord, kus Tallinnas Nõmmel 
asuv Eesti kõige populaarsem 
discgolfi park läheb kevadel sul-
gemisele,” avaldas Rotmeister. 
“Nõmme pargile on ainuüksi 
sel aastal ring peale tehtud roh-
kem kui 30 000 korral ja isegi, 
kui uus asukoht leitakse, jääb 
ühest pargist Tallinnas ja selle 
lähiümbruses ilmselgelt väheks, 
mistõttu on Viimsisse rajatav 
discgolfi park äärmiselt vajalik,” 
lisas Rotmeister. 

Viimsi abivallavanema Anni-
ka Vaikla sõnul aitab discgolfi 
park täita mitmeid valla arengu-
kavas seatud eesmärke. “Soo-

vime luua meie koduvalda pa-
rima vaba aja taristu – laste män-
guväljakute, spordiplatside ja 
terviseradade kõrval on disc-
golfi park igati oluline ja vaja-
lik täiendus,” põhjendas Vaikla.

Vaikla sõnul loob discgolfi 
park head võimalused ka loodus- 
ja terviseturismiks. “Et Tallinnas 
ja Harjumaal on üle 8000 disc-
golfi mängija ning vajalikke par-
ke napib, siis jõuab suur hulk 
mängijatest loodetavasti Viim-
sisse, kus tegutsevad ettevõtted 
saavad pakkuda oma tooteid ja 
teenuseid. Meil on ju kõik ole-
mas – lisaks kaunile loodusele 
on meil külluslik valik toidu-
poode ja restorane, kino, spaa, 
hotell ja muuseum, nii et meile 
saab külla jääda ka pikemaks 
ajaks,” loetles Vaikla. 

Kohalike noorte ideele tuule 
tiibadesse puhunud kodaniku-
aktivisti, Lubja külavanema ja 
Viimsi discgolfi parki telliva osa-
ühingu Viimsi Haldus projekti-
juhi Raimo Tanni sõnul on pro-
jekti aeglase tempo taga soov 
kaitsta looduskeskkonda. “Kuigi 
südames lootsin uue discgolfi 
pargi mängijatele üle anda juba

tänavu kevadel, lükkub see kok-
kuvõttes aasta võrra edasi, aga 
me oleme võtnud teadlikult hoo 
maha ja tellinud koguni kaks 
ekspertiisi, et säästa loodust nii 
parki ehitades kui ka seda hil-
jem kasutades,” põhjendas Tann. 
“Paraku tuleb parki rajades võt-
ta ka puid maha, teeme seda või-
malikult minimaalselt, kuid sel-
lest ei pääse, mistõttu on plaan 
teha suur puude istutamise akt-
sioon ning kaasata sellesse disc-
golfi kogukonda ja teisi huvili-
si,” lisas ta. 

Juulis 2017 tegid kohalikud 
noored külavanem Raimo Tan-
nile ettepaneku ehitada Viim-
sisse discgolfi park, aga küla-
seltsil vajalikud rahalised va-
hendid puudusid. Seetõttu kor-
raldas külavanem Hooandja por-
taalis raha kogumiseks aktsioo-
ni, mille raames annetasid 47 era-
isikut ja 2 ettevõtet – Favorte 
OÜ ja Goworkabit – Viimsi disc-
golfi pargi rajamiseks kokku 
14 142 eurot. “Minu poolt suur, 
suur tänu kõikidele toetajate-
le,” sõnas Tann. 

Projekt on läinud planeeri-
tust kallimaks, kuna esialgu pla-

Viimsi rajab tuleva aasta 
suveks discgolfi pargi

Viimsi Vallavolikogu poolt 13.11.2018 vastu võetud otsused:
nr 80 Audiitori määramine.
nr 81 Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud 
“AÜ Korall detailplaneeringu“ osaliselt kehtetuks tunnistamine, krun-
tidel Koralli tee 9 ja Pärli tee 4.
nr 82 Kinnistute vahetamine ja avaliku kasutuse tagamine Prangli 
saarel Lääneotsa külas.

Viimsi Vallavolikogu 13.11.2018 otsusega nr 80 otsustati mää-
rata Viimsi valla 2018., 2019. ja 2020. aasta konsolideeritud raa-
matupidamise aastaaruannete audiitorkontrolli läbiviijaks ja konsul-
tatsiooniteenuse osutajaks äriühing Assertum Audit OÜ (registri-
kood 10990446).

Viimsi Vallavolikogu 13.11.2018 otsusega nr 81 otsustati tun-
nistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 
kehtestatud “AÜ Korall detailplaneering“ kruntidel aadressidega Ko-
ralli tee 9 (89001:014:0020) ja Pärli tee 4 (89001:014:0024).

Viimsi Vallavolikogu 13.11.2018 otsusega nr 82 otsustati:
1. Võõrandada otsustuskorras tasuta Valdur Kahrole (ik 36311220
255) Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas asuv Mölgisada-
ma kinnistu (katastritunnus 89001:002:0170, suurusega 4972 m2, 
sihtotstarve 100% tootmismaa).
2. Omandada tasuta Valdur Kahrolt Viimsi vallas Prangli saarel Lää-
neotsa külas asuva Seelikuranna kinnistu (katastritunnus 89001:
002:0242, suurusega 14 608 m2, sihtotstarve 100% maatulundus-

13. novembril oli vallavolikogu istungil arutlusel Viimsi val-
la haljastuse ja heakorra arengukava 2018–2028 (HHAK) eel-
nõu, misjärel suunati see avalikustamisele. HHAK-i eesmärk on 
pakkuda parimat võimalikku avaliku ruumi teenust valla ela-
nikele. Viimsi vallavalitsus ootab kõiki heakorraga seotud vald-
kondade arengutele kaasa mõtlema – arengukava ettepane-
kuid saab saata kuni 28. novembrini.

HHAK on Viimsi valla haljastuse ja heakorra ning seotud vald-
kondade (kalmistud, mänguväljakud, rannad, lemmikloomandus, 
avaliku ruumi inventar ja avalik haljastus) arengu alusdokument, 
mis kirjeldab meetmed avaliku ruumi ja elukeskkonna tasakaalus-
tatud arenguks, arvestades erinevaid aspekte. Lisaks arengutele 
tuuakse välja perspektiivsed lisanduvad pargi- ja haljasalad, antak-
se suunad randade arendamiseks, tuuakse välja erinevaid tegevu-
si senise elukeskkonna rikastamiseks. Arengukava annab suunised 

neeritud asukohale tuli leida 
asendus Lubja külas Linnaku-
metsa kinnistul ja vajalik on ehi-
tada parkla. Oma õla pani alla 
Viimsi vald, kelle hallatav osa-
ühing Viimsi Haldus on nüüd 
ka projekti tellija.

Discgolf on sportmäng, kus
mängijad peavad võimalikult vä-
heste visete arvuga spetsiaalse 
lendava taldriku viskama kor-
vi. Mängu võitjaks on see, kes 
väiksema visete arvuga läbib et-
teantud raja. Mäng sarnaneb oma 
põhimõttelt tavalise golfiga, sel-
le vahega, et palli ja kepi ase-
mel on ketas ja spetsiaalne ket-
tidega korv.

Osaühing Viimsi Haldus kut-
sub osalema hankes “Viimsi disc-
golfi raja projekteerimine ja ehi-
tamine” (viitenumber 202746), 
mille tulemusena on plaan lei-
da tööde teostaja, kes projektee-
rib ja ehitab valmis AA-klassi-
le vastava 18 korviga discgolfi 
pargi koos parklaga 70 autole. 
Pakkumuste esitamise tähtaeg 
on 6. detsember 2018.

Viimsi Teataja

maa) jagamisel tekkiva rannaala kinnistu (tähistatud Seelikuranna 
mü ja lähiala detailplaneeringu põhijoonise eskiisil (otsuse lisa 2) 
positsiooniga 1, suurusega 2275 m2).
3. Omandada tasuta Valdur Kahrolt Viimsi vallas Prangli saarel Lää-
neotsa külas asuva Seelikuranna kinnistu (katastritunnus 89001:
002:0242, suurusega 14 608 m2, sihtotstarve 100% maatulundus-
maa) jagamisel tekkivad transpordimaa kinnistud (tähistatud See-
likuranna mü ja lähiala detailplaneeringu põhijoonise eskiisil (ot-
suse lisa 2) positsiooniga 6, suurus ca 834 m2 ja positsiooniga 7, 
suurusega ca 1695 m2).
4. Omandada tasuta Valdur Kahrolt Viimsi vallas Prangli saarel Lää-
neotsa külas asuva Seelikuranna kinnistu (katastritunnus 89001:
002:0242, suurusega 14 608 m2, sihtotstarve 100% maatulundus-
maa) ja Mölgisoo kinnistu (katastritunnus 89001:002:0235, suuru-
sega 9801 m2, sihtotstarve 100% maatulundusmaa) jagamisel ja 
ümberkruntimisel tekkiv transpordimaa kinnistu (tähistatud See-
likuranna mü ja lähiala detailplaneeringu põhijoonise eskiisil (ot-
suse lisa 2) positsioon 23, suurusega ca 847 m2).

Viimsi Vallavolikogu poolt 13.11.2018 vastu võetud määrus:
nr 20 Noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 
Viimsi vallavalitsusele.

NB! Volikogu 13.11.2018 otsuste terviktekstidega on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

Viimsi Vallavolikogu

Volikogus

valdkonna kompleksseks arenguks, näitab ära olemasolevad puu-
dused ja pakub välja võimalikud lahendused. 

Arengukavas kirjeldatakse põhjalikult olemasolevat olukorda, 
esitatakse perspektiivsed lahendused ja maksumused ning tegevus-
kava osas on toodud perspektiivsete lahenduste investeerimisprog-
ramm, soovitatud valdkonna edasise arendamise suunad ja kava nen-
de elluviimiseks. Arengukava lisades on esitatud olemasolev olukord 
ja kavandatavad tegevused graafiliselt (lisad 1 ja 2). HHAK-i eesmärk 
on pakkuda parimat võimalikku avaliku ruumi teenust valla elanikele.

Arengukavaga saab tutvuda veebiaadressil: http://www.mab.ee/
Viimsi_HHAK.html.

Vallavalitsus ootab kõiki heakorraga seotud valdkondade aren-
gutele kaasa mõtlema – arengukava ettepanekuid saab saata kuni 
28.11.2018 e-posti aadressile arengukava@viimsivv.ee. 

Viimsi Vallavalitsus

Viimsi valla haljastuse ja heakorra arengukava ootab ettepanekuid
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Juba aastaid korralda-
takse Eesti erinevates 
kohtades õpilasfirmade 
laatasid. Eesti õpilas-
firmad on kolmel kor-
ral võitnud Euroopa 
konkursil esikoha. 
Siiani ei ole Harjumaal 
õpilasfirmade laata 
toimunud. Seepärast 
otsustas initsiatiiv-
grupp, et viimane aeg 
on ka siin üks õpilas-
firmadele suunatud 
müügi- ja turundus-
üritus korraldada.

Viimsi on tuntud ka kui edu-
kate inimeste elupaik. Nüüd 
näitame Viimsit ka edukate 
noorte elupaigana.

Nimelt 8. detsembril toi-
mub Viimsi Keskuses esi-
mest korda Viimsi õpilafir-
made laat “Võll”. Laada toi-
mumise kellaaegadeks ole-
me planeerinud kell 12–17, 
mis peaks olema piisav müü-
gi- ja turunduskogemuste 

saamiseks, toodete ja tee-
nuste tutvustamiseks.

Oodatud on kõik õpilas-
firmad üle Eesti, eriti aga 
kohalikud ettevõtlikud noo-
red, et saada kogemusi ma-
jandustegevuse vallas. Het-
kel on kaugeim tulija Võru
õpilasfirma, mis näitab noor-
te suurt huvi ja tahet võtta 
ette pikki vahemaid. Koh-
tade arv on piiratud ja ai-
nult kiiremad pääsevad laa-
dale.

Laata korraldavad Viim-
si omad inimesed koostöös 
Viimsi Gümnaasiumi õpi-
lastega.

Laadale on õla alla pan-
nud Viimsi Vallavalitus, Viim-
si Keskus, Junior Achieve-
ment Eesti ja HEAK.

Tulge kõik laupäeval 
Viimsi Keskusesse ja saate 
osa ühest ägedast ettevõtlus-
peost!

Janek Popell
Korraldustoimkonnast

Tulekul on noorte ettevõtluse suursündmus

Siinne helkurkõnd stardib 
esmaspäeval, 26. novemb-
ril algusega kell 18 Viimsi 
Keskusest.

“Helkuriga sõbraks” on inimes-
te teadlikkuse tõstmise üritus, 
mis varasemalt on laiemat kõ-
lapinda pälvinud Lõuna-Ees-
tis. Sel aastal on Eesti Politsei 
koostöös Maanteeametiga laien-
damas tänuväärset ettevõtmist 
üle-eestiliselt, kaasates partne-
reid kohapeal. Viimsis aitavad 
kaasa Viimsi vallavalitsus, hu-
vikeskus, Viimsi noortekeskus, 
Isemoodi Isetegijate Loovustu-
ba, Viimsi päevakeskus, Viimsi 
Sport ja erinevad ettevõtted, kes 
toetavad üritust helkuritega. 

Tule ja ole eeskujuks! Enne-
tusüritus on igal aastal seotud 
kodanikupäevaga (26. novem-
ber), mille raames pööratakse 
tähelepanu kodaniku olulisuse-
le – turvalisus saab alguse ees-
kätt iga indiviidi isiklikust pa-
nusest. Lahe ettevõtmine on igal 
aastal kokku toonud külakogu-
konnad, sõprusringkonnad ja tei-
sed aktiivsed inimesed, kes on 
olnud enda nähtavaks tegemi-
sel eeskujuks. Seepärast kutsu-
megi kogukondi üles ennetavalt 
eeskujuks olema ja abivajajaid 
vajadusel nähtavaks tegema.

Vahetult enne Viimsi helkur-
kõnni algust esmaspäeval 26. 
novembril kell 16–18 toimub 
Viimsi Keskuse I korrusel hel-
kurite valmistamise ja nöörita-
mise töötuba, kus kõik huvili-
sed saavad aidata helkureid ja-
gamiseks ette valmistada.   

Helkurikõnni kogunemisko-

Tule ja osale Viimsi 
helkurkõnnil!

haks on Viimsi Keskuse pea-
uks (Randvere tee poolsel kül-
jel). Esmalt kõneldakse kogu-
nemiskohas põgusalt helkuri va-
jalikkusest ja korrektsest kand-
misest. Seejärel järgneb korral-
dajate poolt valitud marsruudil 
helkurkõnd, esitlemaks teiste-
legi liiklejatele valgusallika töö-
võimet ning võimalusel antak-
se kõnni vältel helkur ka vastu-
tulevatele liiklejatele, kellel se-
da mingil põhjusel veel ei ole. 
Ühtlasi on helkurkõnni raames 
võimalik osalejatel ehtida oma 

piirkonnas helkuripuu, pakku-
maks võimalust helkur endale 
puu küljest vabalt võtta ja end 
nähtavaks teha.

Kõigist 26. novembril toimu-
vatest helkurkõnni üritustest 
koostatakse ülevaade ning mär-
gitakse kogunemiskohad valge-
te täppidena mustaks värvunud 
Eesti kaardile, mida jagatakse 
Põhja prefektuuri ja Ida-Harju 
politseijaoskonna FB lehel.

Maria Bulak
Ida-Harju politseijaoskond 
Politsei- ja Piirivalveamet

Ootame esimese advendiküünla 
süütamisele!
2. detsembril kell 15.00 süütame Viimsi vabaõhumuuseu-
mis koos Viimsi vallavanema Siim Kallasega traditsiooni-
lise advendiküünla jõulukuusel. 

Jõulurahu kuulutab välja EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
õpetaja Mikk Leedjärv. Laulame advendilaule koos Viimsi hu-
vikeskuse ViiKerKooriga. Peresid ootab kuum jook ja pipar-
koogid Rannarahva muuseumilt.

Viimsi vallavalitsus

Vallavanem Siim Kallas koos Rannarahva muuseumi juhi 
Janek Šafranovskiga aasta tagasi süütamas advendiküünalt. 
Foto Annika Haas
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...ehk kuidas liigelda 
Viimsi – Rohuneeme tee 
ja Viimsi – Randvere tee 
ringristmikul.

Vallaelanik kirjutas 
Viimsi Teatajale:
Kuulsa Rohuneeme – Randve-
re – Pargi tee ringtee teemal on 
viimsilaste Facebooki grupis 
arutelu teemal, kas Rohunee-
me poolt esimesel rajal tulijad 
peavad ringilt esimesele rajale 
sõitjatele teed andma. Kas saak-
site järgmises ajalehenumbris 
lasta selgitada puust ja puna-
selt asjad selgeks? Rohuneeme 
poolt tulijad arvavad millegi-
pärast, et neile liiklusmärk “An-
na teed” ei kehti.

Pöördusime selgituse 
saamiseks Maantee-
ameti poole:
Riigiteede Viimsi – Rohunee-
me tee ja Viimsi – Randvere tee 
ringristmikul on pidevalt liik-
lusõnnetusi, mis on tihti põh-
justatud kehtestatud liikluskor-
raldusest mittearusaamisest ja/
või valesti tõlgendamisest. Pa-
lume Maanteeameti kui riigi-
tee valdajalt selgitust, kuidas 
peab Rohuneeme ja Randvere 
poolt tulija antud ringristmikul 
õigesti sõitma, et mitte tekita-
da liiklusohtu.

Vastas Maanteeameti 
piirkondliku liiklus-
korralduse talituse 
juhataja Erkki Vaheoja:
Ringristmikul tuleb järgida mär-
gistatud sõiduradasid ja paigal-
datud liiklusmärke. Rohuneeme 
poolt tulija saab esimesel sõi-
durajal teha pöörde paremale 
(suund B) ja sõita ka ringrist-
mikule (suund C). Teisel sõidu-
rajal sõitja tohib pöörata ainult 

paremale (suund A) ja ringile 
suunduda ei tohi. 

Randvere poolt ringile lähe-
nedes esimesel sõidurajal sõit-
ja tohib suunduda ringile (C) 
või väljuda ringilt ainult sõidu-
rada suund B kasutades.

Teeandekohustus on ringi-
le suunduvatel sõidukitel, mille 
trajektoor lõikub ringil sõitva 
sõidukiga.

Arvestades asjaolu, et liikle-

jad peavad tihti kohustuslikke 
liikluskorraldusvahendeid soo-
vituslikeks, näiteks teekattemär-
gis 911 “pidev joon”, mida reas-
tumisel ületada ei tohi, leiame, 
et ristmik vajab liikluskorral-
duslikult täiendamist või üm-
berehitust. Täpsem võimalike 
meetmete ulatus ja võimalused 
on väljaselgitamisel.

Ohutut liiklemist!
Viimsi Teataja

Viimsi valla teedel algas 
talihoolde periood
Alates 16. novembrist algas Viimsi valla teedel talihoolde 
periood, mis kestab 15. aprillini 2019.

Traditsiooniliselt viidi hoolde alguse puhul läbi hooldetehni-
ka ülevaatus, mida korraldas valla teemeister. Tutvuti allhool-
dajate, mehhanismide ja meeskondadega. Ühisel infotunnil aru-
tati läbi hoolde kitsaskohad. Kokku on igapäevaselt valla teid 
hooldamas 14 ühikut hooldetehnikat ning raskemate ilmasti-
kuolude korral ligi 20 hooldemasinat. Võrreldes varasemaga on 
teehoolde teostamise kiirendamiseks jaotatud hooldepiirkon-
dasid väiksemateks aladeks ning teedele on juurde lisatud puis-
tureid.

AS TREV-2 Grupp meeskond on valmis valla teede talihool-
deks. Kõigil valla elanikel on võimalus ka ise panustada pa-
remasse teehooldesse, hoides teemaad kividest jmt puhtad 
ning mitte parkides sõidukeid teedele. Nii saavutame koos-
töös teehooldajaga suurema hooldekvaliteedi.

Ööpäevaringne teemeistri infonumber hooldealastes küsi-
mustes on 5301 5855.

Ehitus- ja kommunaalamet

Viimsi vallavalitsus teavitab 
liikluspinnale uue kohanime 
määramisest
Lubja külas Randvere teelt algavale ja Uus-Pärtle tee 13a 
katastriüksusega lõppevale Uus-Pärtle teele määratakse 
uueks kohanimeks Kasekivi tee.

Täiendavat informatsiooni saab küsida e-posti aadressil es-
tella-marie.koiv@viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi vallava-
litsuse postiaadressil Nelgi tee 1.

Viimsi vallavalitsus

Talitööde masinapark vallas. Foto Ehitus- ja kommunaalamet

Viimsi tähtsaim liiklussõlm 
vajab lahtiharutamist...

Viimsi – Rohuneeme tee ja Viimsi – Randvere tee ringristmik. Foto Maanteamet

Tule ja ole osa meeskonnast, kes juhib ja viib ellu kohaliku omavalitsuse innovatsiooni!

Viimsi vallavalitsuse eesmärk on kujundada valda innovaatilise ja keskkonnasäästliku omavalitusesena Eestis. 
Pakkudes elanikele mõnusat elu- ja töökeskkonda ning olles partneriks ettevõtjatele ja investoritele on vald 
oluliseks suunanäitajaks kohalike omavalitsuste tasandil. 

Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht on laia profiiliga tugev strateeg, kes igapäevase kommunikatsioonijuhti-
mise kõrvalt tegutseb muuhulgas valla maine kujundamise ja suunamisega koostöös valla arendusameti turun-
dus- ja innovatsioonispetsialistidega. Kui vaja, on ta kommunikatsioonitulekahjude päästetöötaja; kui vaja, on 
tabavate väljaütlemistega copywriter; kui vaja, kirjutab Facebooki postituse koodi; kui vaja, juhib oskuslikult 
ja otsustavalt diplomaatilisi seisukohavõtte; ja kui vaja, valib sumedal suveõhtul kolleegide meeleolu hoidmi-
seks Marju Kuudi loomingust “Kaks kuukiirt”. 

KOMMUNIKATSIOONISTRATEEG
Ootame Sind, kui: 
• eelnev kirjeldus tekitas Sinus äratundmisrõõmu;
• omad kõrgharidust kommunikatsiooni, meedia või suhtekorralduse alal või muljetavaldavat töökogemust

suhtekorralduse ja kommunikatsiooni valdkonnas;
• pressiteadete ja artiklite kirjutamine paneb tööle Sinu sisepõlemismootori;
• mõistad avaliku sektori töö iseloomu ning orienteerud seadusandluses;
• oled inimeste inimene, samas iseseisev, lahendustele orienteeritud, tugevate liidrioskustega, kohusetundlik

ning hea suhtlemisoskusega – üks ja ainus!
• oled võimeline esinema seisukohavõttudega nii eesti kui ka inglise keeles, kõnes ja kirjas, valdad ka vene

keelt;
• Sulle on oluline tugev ja toetav meeskond, kellega aeg-ajalt vallavalitsuse au kaitsta.

Sinu ülesanneteks on:
• organisatsiooni sise- ja väliskommunikatsiooni strateegiline planeerimine, juhtimine ja elluviimine; 
• meedia- ja pressisuhtluse korraldamine, meediapäringutele vastamine, -ürituste korraldamine ja juhtimine 

koostöös arendusameti ja väliste partneritega;
• organisatsiooni siht- ja sidusgruppide koostöö koordineerimine;
• pressimaterjalide koostamine ja avaldamine;
• kommunikatsioonialaste arenduste (teabekanalite) korraldamine ja juhtimine;
• juhtkonna nõustamine ning toetamine avalike suhete ja kommunikatsiooni küsimustes;
• valdkonna protsesside arendamine ja juhtimine;
• vallavalitsuse brändi ja visuaalse identiteedi arendamises kaasarääkimine.

Tule ja ole osa meeskonnast, kes juhib ja viib ellu kohaliku omavalitsuse innovatsiooni!

Koosta lühikirjeldus sellest, mis on Viimsi valla olulisimad tugevused ja kuidas neid elanikele kommunikeerida 
(kuni 2 A4). Saada see koos CV-ga e-posti aadressile personal@viimsivv.ee hiljemalt 10. detsembriks 2018.  

Lisateave: sisekommunikatsiooni spetsialist Elis Mäeots (elis.maeots@viimsivv.ee, tel (+372) 602 8833). 

Tule ja ole osa meeskonnast, kes juhib ja viib ellu kohaliku omavalitsuse innovatsiooni!

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi 

PERSONALI- JA HALDUSOSAKONNA JUHATAJAT
Osakonnajuhatajana on Sinu  põhiülesanneteks:  
• kaasaegse personalipoliitika väljatöötamine ja rakendamise korraldamine;
• personalivajaduste hindamine ja värbamiste ning koolituste koordineerimine;
• teenistujate nõustamine tööõiguslikes küsimustes;
• ohutu töökeskkonna loomine ja tagamine;
• vallavara haldamine ja arvestus;
• asutuse igapäevatööks vajalike tarvikute hangete vajalikkuse kaardistamine;
• arhiivi pidamise korraldamine ja koordineerimine;
• valdkonna dokumentatsiooni ja andmebaaside haldamine ning korrashoid.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (soovitavalt õiguse, majanduse või ärijuhtimise erialal);
• juhtimisalased teadmised ja oskused ning vähemalt 2-aastane juhtimiskogemus;
• eelnev töökogemus sarnasel ametikohal era- või avaliku sektori organisatsioonis;
• kohaliku omavalitsuse ja seda reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine;
• eesti keele oskus C1 tasemel, ühe võõrkeele oskus B2 tasemel;
• usaldusväärsus, täpsus, korrektsus;
• hea suhtlemisoskus ja valmidus meeskonnatööks;
• algatusvõime ja initsiatiivikus;
• kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• avatus uuendustele.

Omalt poolt pakume:
• meeldivat töökeskkonda Eesti ühes suuremas omavalitsuses;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• motiveerivat töötasu;
• sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi;
• 35 kalendripäeva puhkust.

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

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 3. detsembriks 2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Harjumaa märgusõnaga „Personali- ja haldusosakonna juhataja“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadres-
sil personal@viimsivv.ee.

Lisateave: personalijuht Nele Kilk, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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NOORED

Viimsi noortevolikogu on koht, kus oma ideed 
ellu viia. Sellest sügisest järgmise kevadeni on 
ka minul võimalus kaasa rääkida ja noortevoli-
kogus osaleda. Aktiivne töö on toimunud juba 
üle kahe kuu ja võin öelda, et seal on koos väga 
edukad ja andekad noored.

Selle aasta koosseisus on 15 inimesest. Meie meeskonda ju-
hib Gerttu Osa, kes jätkab noortevolikogu juhtimist. Teda 
abistavad aseesimehed Agnes Milla Bereczki ja Teet Sim-
son, kes on noortevolikogus aktiivsed olnud juba mitu aastat. 
Meie meeskonda kuuluvad gümnasistid, tudengid ja mina, 
Viimsi noortevolikogu esimene 14-aastane liige ajaloos. Ko-
guneme korra kuus, et arutada mõtteid, mida Viimsis muuta.

Mida me siis teeme? Kindlasti soovime aasta jooksul 
korraldada sotsiaalmeedia fotokonkursi, mille võidupilte 
võiks kasutada Viimsi valla heaks. Samuti plaanime korral-
dada iga-aastast noortekohvikut VIID ehk Viimsi Innukate 
Ideede Diskussiooni, kus osalevad registreerunud õpilased, 
valla esindajad ja aktivistid. Ürituse käigus arutletakse val-
la ja noortevolikogu välja toodud probleemide ja ideede 
üle. Tahame viia läbi ka õpetlikke koolitusi ettevõtlusest ja 
erivajadustega laste abistamisest.

Uue koosseisu kahe töökuu jooksul oleme jõudnud te-
ha koostööd ka teiste omavalitsuste noortevolikogudega. 
Hiljuti külastasime viiekesi koos Haapsalu noortevolikogu 
liikmetega Harku valla noortevolikogu. Meile viidi läbi aren-
dav koolitus, kus saime sõbruneda ja arutleda transpordi, 
noorte huvide ja noortevolikogude eesmärkide üle.

Soovitan südamest kõigil, kes soovivad midagi oma 
koduvallas korda saata, kandideerida tulevikus noortevo-
likokku või lihtsalt avaldada meie kaudu oma arvamust. 
Meiega saab ühendust võtta Facebooki kodulehel @Viim-
si Noortevolikogu ja Instagramis @viimsinoortevolikogu.

Emma Sofia Nugis
Viimsi noortevolikogu

Randvere Kooli perepäev
7. novembri õhtul kell 18-20 toimus Randvere Koolis kogu-
kondlik perepäev, mille korraldasid nii kooli õpetajad kui 
ka lapsevanemad. 

Aulas toimus taaskasutuslaat, kus sai müüa nii riideid kui 
ka söögipoolist. Samuti oli võimalus külastada viit erinevat 
töötuba: tsemendist mosaiikkivi tegemist juhendas õpeta-
ja Kristina Markii, puutööd Priit Palomets, loovkudumist Anu 
Toomla ja sõrmedega kudumist Katre Vendel. Reklaamitöötu-
ba viis läbi lapsevanem Kadrin Visse.  

Hanna Kangro
Randvere Kooli kommunikatsiooni- ja huvijuht

2.–3. novembril toimus 
Viimsi Koolis üleriigiline 
kooliteatrite festival Väike 
Lava 2018. See festival, 
mis on suunatud 1.–6. klas-
side õpilastele, on olnud 
teatriharrastajate hulgas 
väga oodatud sündmus 
ning on lapsi, juhendajaid 
ja vaatajaid rõõmustanud 
tänaseks juba 11 aastat. 
Aastatel 2007–2014 toi-
musid festivalid Lääne-
Virumaal Kundas, viima-
sed kolm festivali on toi-
munud Viimsis. 

Igal aastal on osalenud 14–21 
truppi 200–250 osalejaga erine-
vatest Eesti paikadest. Sel aas-
tal oli osalejaid aga rekordarv 
– 300. Mitmed trupid on osale-
nud kaheksal või üheksal toi-
munud festivalil. Nii nagu ka 
paljudel varasematel aastatel 
olid meie kaugeimateks küla-
listeks  meretagused hiidlased 
Käinast ja saarlased Kuressaa-
rest, väikesed mulgid Abja-Pa-
luojast Viljandimaalt, Audru ja 
Lindi lapsed Pärnumaalt, Tartu 
ja Konguta ning Põlva lapsed, 
võrokesed Osulast ja ka naaber-
maakonnast Eidaperest. Mit-
meid aastaid osales ka väike Pi-
kakannu Kool Võrumaalt. Kõi-
ge suurema esindusega, koguni 
kuue trupiga oli sel aastal väl-
jas Lääne-Virumaa. Viimsi vald 
ise oli esindatud kolme trupi-
ga, Viimsi laste näitetrupi 3. ja 
4. klass ning Randvere Kooli 
näitering. Harjumaalt osales veel 
väga edukalt ka Kuusalu Kesk-
kooli algklasside näitering. 

Kokku vaadati kahe päeva 
jooksul 21 etendust. Lisaks sai 
aega veeta käsitöötoas, õhtut si-
sustas lastele videodisko, juhen-
dajad said aga koos žüriiga koh-
vitassi taga vaagida päeval näh-
tut ja kuuldut, saades häid nä-
punäiteid ja ideid edaspidiseks 
tööks väikeste näitlejatega. 

Teise päeva hommikut alus-
tas lõbus hommikuvõimlemine 
ja rongkäik Haabneemes pank-
ranniku all asuva Põhjakonna 
kuju ning selle lähedal asuva 
ümbrusele kauneid vaateid pak-
kuva Põhjakonna trepi juurde. 
Sel ajal, kui žürii oma tähtsat 
tööd tegi auhinnatute väljasel-
gitamiseks, said lapsed vaada-
ta teadusteatri Kolm Põrsakest 

etendust. Festivali lõpetas pidu-
lik auhindade jagamine koos 
tordisöömise ja festivali laulu 
laulmisega, mille hoogne me-
loodia ja rütm jäävad alati ka 
kojusõidul laste peas kumise-
ma ja milleta ei möödu ükski 
festival.

Kooliteatrite festival Väike 
Lava on oma olemasoluvaja-
dust õigustanud aastate jooksul 
üha suureneva osalemissoovi-
jate hulga näol. Kuna riigifesti-
valile pääseb igast maakonnast 
vaid üks trupp, on meie festi-
val mitmete maakondade pal-
judele väga hea tasemega trup-
pidele võimaluseks maakonnast 
kaugemal ennast näidata ja tei-
si vaadata. Igal aastal on ka uus-
tulnukaid, kes on saanud meie 
festivalil osalemisest indu ja tu-
ge edaspidisteks ülesastumis-
teks ning  kasvanud oma tase-
melt arvestatavateks teiste oma-
suguste hulgas. Aastate jook-
sul on meie festivalil osalenud 
kõigi Eesti maakondade väik-
seid teatriharrastajaid. Meie fes-
tival on olnud nii mõnedelegi 
juhendajatele ja truppidele kas-
vulavaks ka riigifestivalile jõud-
misel.

Kuna otsustasin kaksteist 
aastat tagasi, toetudes oma ko-
gemustele ja teadmistele ning 
oskustele, võtta sellise festivali 
korraldamine enda ülesandeks 
ja olen seda ülesannet siiani 
koos abistava meeskonnaga edu-
kalt täitnud, siis ei saa ka nüüd 
peale elukohamuutust tradit-
siooni kaotada. Uus koht ja osa 
uusi korraldajaid Viimsis on too-
nud ka uue hingamise. Ühtlasi 
peab märkima, et algklassiõpi-
lased soovivad väga osaleda sel-
listel suurematel üleriigilistel fes-
tivalidel ja ettevõtmistel. Viima-
sel festivalil kippus soovijaid 
olema rohkem, kui meie ajaka-
va ja vastuvõtutingimused või-
maldavad ning seetõttu paistab 
olevat kindel, et lastepuuduse 
tõttu festivalitraditsioon küll ei 
katke. Tagasiside truppidelt on 
alati olnud nii e-kirjade, sotsiaal-
võrgustike kui ka telefonivest-
luste põhjal väga positiivne. Tun-
takse juba festivalilt lahkudes 
huvi järgmiseaastase festivali 
toimumisaja kohta.

Väikesel Laval ei järjestata 
truppe paremuse järgi. Anname 
välja küll arvukalt eripreemiaid 

ja tõstame esile võrdselt 3 + 3 
tähelepanuväärivat truppi ja la-
vastust, tunnustades neid meie
suurte ja väikeste maskottide-
ga, mis seoses festivalipaiga muu-
tumisega on käsitööna valmi-
vad Viimsi maskotid – Suured 
Vaalad ja Väikesed Vaalad.

Selleaastasteks Suurte Vaa-
lade omanikeks said Kuressaa-
re Gümnaasiumi 5.d klassi teat-
ritrupp Kena, juhendaja Lelet 
Aavik, Kuusalu keskkooli alg-
klasside näitering, juhendaja Sai-
ma Kallionsivu, ja Lindi Las-
teaed-Algkooli 5. klassi näite-
trupp, juhendaja Ene Säde.

Väikesed Vaalad viisid koju 
Kunda Ühisgümnaasiumi koo-
liteater 4.–6. klass, juhendaja 
Natalie Neigla, Põlva Kooli 5. 
klassi draamatrupp, juhendaja 
Diana Pehk, ning Audru Kooli 
6. klassi trupp, juhendaja Kaire 
Leetsar.

Festivali žüriis osalesid va-

bakutseline näitleja ja lavasta-
ja Ivo Eensalu, Eest Kooliteatri 
kauaaegne juht Maret Oomer,
Väikese Lava festivali üks Kun-
da festivalide korraldajatest Maiu 
Küngas ja õpilasžürii esindaja-
na Marten-Egert Vahtla Rakve-
re Reaalgümnaasiumi 12. teatri-
klassist.

Festivali toimumisele panid 
õla alla Eesti Kultuurkapital ja 
Kultuurkapitali Harjumaa Eks-
pertgrupp, Hasartmängumaksu 
Nõukogu, Viimsi vald, Viimsi 
Kool, Atlantis H2O Aquapark 
Viimsis ja Eesti Harrastusteat-
rite Liit.

Festival 2018 on saanud aja-
looks ning käes on aeg hakata 
sihte seadma juba järgmiseks 
sügiseks.

Maarika Koks
Festivali peakorraldaja                                                                                                             

Viimsi laste näitetruppide 
Wilhelmiine juht ja                                                                            

Viimsi Kooli klassiõpetaja                                                                                                           

Kaks päeva täis teatrit Viimsis
GRUPIPREEMIAD
n Konguta Lavalapsed, juhendajad Astrid ja Meelis Külaots
n Rakvere Gümnaasiumi sõnakunstiring, 2. ja 4. klass, 
juhendaja Jana Sillajõe
n Audru Kooli 2.b klassi trupp, juhendaja Kaire Leetsar 
n Viimsi laste näitetrupp Wilhelmiine 4. klass, 
juhendaja Maarika Koks
n Käina kooliteater Jõngermann, juhendaja Tiia Korv

NäITLEJAPREEMIAD
n Elo Rahman – Osula Põhikooli algklasside näitering
n Rasmus Lind – Eidapere Kooli näitering
n Sirelin Jürgens – Lindi Lasteaed-Algkooli 5. klassi näitetrupp
n Greete Mäger – Abja Kultuurimaja laste näitering Cipolino
n Ella-Mari Mäger – Abja Kultuurimaja laste näitering Cipolino
n Agur Kastemäe – Väike Karakter
n Karl Alex Päären – Rakvere Gümnaasiumi “Pähklike“
n Elis Roosla – Rakvere Gümnaasiumi “Pähklike“
n Sädleen Bauman – Rakvere Gümnaasiumi “Pähklike“
n Henri Sootla – Randvere Kooli näitering
n Radžab Aliev – Rakvere Gümnaasiumi sõnakunstiring, 
2. ja 4. klass
n Nora Merivoo – Kuusalu Keskkooli algklasside näitering
n Elise Tekko – Kuusalu Keskkooli algklasside näitering
n Jasmin Roopa – Kuusalu Keskkooli algklasside näitering
n Johanna Liiva – Tartu Mart Reiniku Kooli näitetrupp “Kärjelind“
n Sten Kall – Konguta Lavalapsed 
n Liisa-LotteTork – Konguta Lavalapsed
n Otto Linke – Audru Kooli 2.b klassi trupp
n Kaspar Pentma – Audru Kooli 2.b klassi trupp
n Marie Eliis Reisenbuk – Rakvere Gümnaasiumi 5.a klass
n Mohamad Aljabr – Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteater 
4.–6. klass
n Tristan Remi Leht – Viimsi laste näitetrupp Wilhelmiine, 3. klass

JUHENDAJAPREEMIA
n Lelet Aavik – Kuressaarest 
n Saima Kallionsivu – Kuusalust
n Kaire Leetsaar – Audrust 

Teatrifestivali grupipilt. Foto Reti Kokk

Mida kujutab endast 
Viimsi noortevolikogu?

Viimsi noortevolikogu. Foto erakogu

Poistelegi tundus vaibakudumine huvitav. Foto Hanna Kangro
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Naissaarel asutati 1917. 
aastal iseseisev Madruste 
ja Ehitajate Nõukogude 
Vabariik. Miks sealsetele 
madrustele ja töölistele 
sel keerulisel ajal iseseis-
vat nõukogude riiki vaja 
oli? Ja mis seos oli sellel 
riigil anarhismiga?

1917. aasta 
sündmused
Et paremini mõista Naissaare 
vabariigi tagamaid, tuleks lühi-
dalt meelde tuletada 1917. aasta 
sündmusi Venemaal ja Eestis. 
Kui 1917. aasta veebruaris Ve-
nemaal monarhia kukutati, oli 
see suureks lootuseks ja võima-
luseks nii demokraatiale kui ka 
väikerahvastele, kelle unistuseks 
oli iseseisev riik. Esialgu läks-
ki kõik paremuse poole. Kuu-
lutati välja demokraatlik Vene 
Vabariik ja moodustati Ajutine 
Valitsus. Eestisse määras nime-
tatud valitsus kubermanguko-
missariks Jaan Poska ning tema 
nõuandev organ oli Eestimaa 
Kubermangu Ajutine Maanõu-
kogu, mille kaugemaks eesmär-
giks formeerus iseseisev riik. 

Samal ajal moodustati aga 
ka teine võimuorgan – Petro-
gradi Tööliste ja Soldatite Saa-
dikute Nõukogu, mille eesku-
jul moodustati Eestimaa Töö-
liste ja Soldatite Saadikute Nõu-
kogu. Nõukogude eesmärk oli 

Maailma esimene anarhistlik riik Naissaarel

algselt sotsiaaldemokraatlike 
jõudude koondamine, kuid vars-
ti võtsid kommunistid üle või-
mu nõukogudes ja hiljem kogu 
riigis. Eestis moodustati nõu-
kogud peamiselt sõjameestest 
ning madrustest ja need koon-
dasid lõplikult novembrist te-
geliku võimu enda kätte. Seda 
küll kuni 23. veebruarini.

Kommunistid ja 
anarhistid
Oluline 1917. aasta sündmuste 
kontekstis on tõsiasi, et nõuko-
gud ei olnud alguses kaugeltki 
kommunistide (bolševike) mõ-

ju all, vaid koondasid erinevaid 
poliitilisi liikumisi nagu men-
ševikud, esseerid jt. Nõukogu-
dega liitusid ka anarhistid, kes 
olid alguses kommunistide kõi-
ge suuremad liitlased. Koos võeti 
üle nõukogud ja koos kukutati 
ka Venemaa Ajutine Valitsus 
1917. aasta oktoobris. Ideoloo-
giliselt olid anarhistid Vene re-
volutsiooni ajal sarnaselt kom-
munistidega eraomanduse ja ka-
pitalismi vastased. Kommunis-
tidest eraldasid neid peamiselt 
vaated võimule. Anarhistid us-
kusid, et riike senises mõistes 
pole vaja ja elukorraldus peab 

olema võimalikult vähe regu-
leeritud, tagamaks inimeste isik-
likku vabadust. Elukorraldus pi-
di olema reguleeritud ameti-
alaste, territoriaalsete jt kogu-
kondade tasemel. Näiteks anar-
hosündikalistid pidasid vajali-
keks esmasteks esindusorgani-
teks ametiühinguid.

1917. aasta Naissaarel
Naissaarel oli 1917. aastal seo-
ses merekindluse rajamisega vä-
ga palju inimesi – madrused, 
sõjaväelased, ehitajad, insene-
rid jpt. Pärast veebruarirevolut-
siooni läks siingi elu toreda-
maks. Näiteks moodustati Nais-
saare Eesti Selts koos spordi-
sektsiooniga. Eestlasi oli saarel 
küll kolme tuhandest inimesest 
vaid paarsada. Ainuüksi lätlasi 
oli oluliselt rohkem. Ajapikku 
saarel olevate ohvitseride võim 
ja autoriteet pidevalt langes ning 
võim läks järjest enam erine-
vate komiteede ja nõukogude 
saadikute kätte. Pärast novemb-
ris toimunud võimupööret hak-
kasid sõjaväelased ja madrused
saarelt massiliselt lahkuma. Kes 
tahtis koju, kes sõdima. Lah-
kuma hakkasid ka töölised, kes 
ei saanud õigeaegselt palka või 
tahtsid keerulistel aegadel koju 
naasta. Samal ajal käis edasi sõ-
da Saksamaaga, kes novemb-
riks oli jõudnud hõivata Lää-
ne-Eesti saared. Nõukogude va-
litsus oli andnud välja rahu-
dekreedi, mille järgi tuli sõda 
lõpetada. Saksamaaga alustati-
gi 20. novembril Brest-Litovs-
kis rahuläbirääkimisi. Kumma-
lisel kombel oli just Naissaare 
komandant esimene terves Ve-
ne riigis, kes laiemale üldsuse-
le teatas sõlmitud vaherahust. 
Seda juba enne, kui see amet-
likult oli alla kirjutatud. Ühelt 
poolt oli rahu bolševike riigi-
pöörde suurimaks lubaduseks, 
teisalt nõudsid sakslased lisaks 
juba vallutatud Eesti saartele 
kogu Eesti- ja Liivimaa tühjen-
damist Vene vägedest. Ilmselt 
jõudsid ka sellised kuuldused
hästiinformeeritud Naissaarele. 
Sellised salasobingud ei meel-
dinud aga kaugeltki kõigile se-
nistele uue võimu pooldajatele.

Vabariigi välja-
kuulutamine
Naissaarel viibis sel ajal sõja-
laeva vanemmadrus Stepan Pet-
ritšenko. Ta oli pärit Ukrainast 
ja poliitiliste vaadete poolest 
võib teda pidada anarhosündi-
kalistiks. Ilmselt tema eestve-
damisel moodustatigi 17. no-
vembril 1917. aastal Naissaare 
madruste ja ehitajate vabariik. 
Juba oma kummalises riigi ni-
metuses kajastub anarhosündi-

kalistide arusaam kutse järgi 
kogukondadesse koondumisest. 
Iseseisvuse deklareerimisel ilm-
neb ka selgesti anarhistlik püüd-
lus kogukondliku iseseisvuse 
järele. 

Uue riigi lipuks oli puna-
must lipp nagu anarhosündika-
listidel ja nii võib järeldada, et 
kogu ettevõtmise idee oli anar-
histlik. Riigi valitsuseks oli Rah-
vakomissaride Nõukogu. Ame-
tisse valiti sisemiste asjade, sõ-
ja-, töö-, toitlus-, rahvahariduse, 
tervishoiu ja rahaasjanduse rah-
vakomissarid ehk ministrid. Kui 
saarel kindlustustöid juhtinud 
insener arreteeriti ja Petrogradi 
viidi, tulid teised töödejuhata-
jad kurtma, et ilma haritud in-
senerita ei saa töid edasi teha. 
Seepeale teatas kirjaoskamatu 
rahandusminister: “Mis sest ha-
ridusest abi on? Näe, mina ei 
oska oma nimegi kirjutada, aga 
olen siiski oma elus edasi jõud-
nud.” 

Saarel formeeriti ka oma sõ-
javägi ehk punakaart, kuhu as-
tus 80–90 meest, kellest ena-
mus olid rahvuselt lätlased. Need 
olid tolleaegse ajakirjanduse and-
metel püssid seljas puude all 
ringi luuranud ja harjutanud sõ-
da kodanlaste vastu, keda saa-
rel küll enam ei esinenud.

Tallinna Tööliste ja Soldatite 
Saadikute Nõukogule saadetud 
läkituses teatati, et uus vaba-
riik on riigiõiguslikult isesei-
sev ja kellelegi ei allu. Hakati 
koostama konstitutsiooni ja ka-
vandama oma raha kasutusele-
võttu. Iseseisva riigi väljakuu-
lutamine võis olla põhjustatud 
ka rahulolematusest nõukogu-
des võimu haaranud kommu-
nistide tegevuse osas nii võimu 
teostamisel kui ka välispoliiti-
kas seoses rahuläbirääkimiste-
ga Brestis. Tallinna nõukogu ei 
osanud muud teha, kui nime-
tatud tegu heaks kiita. Sellega 
oli olemas vähemalt üks insti-
tutsioon, mis uut riiki tunnus-
tas. 

Venemaa ajalookirjanduses 
esineb ka väiteid, et Naissaare 
vabariik ähvardas Tallinna lin-
na rannakaitsepatareide turm-
tulega, kui saarele ei saadeta 
alkoholi ja naisi. Sellistele väi-
detele ei õnnestunud küll alli-
kaid leida, aga arvestades riigi 
komissaride taset ja hilisemaid 
sündmusi Kroonlinnas, võis ju 
seda ka juhtuda. Sel juhul jõu-
dis väikeriik oma suurt naabrit 
Nõukogude Venemaad sõjaga 
ähvardada.

Kuulsusetu lõpp
19. jaanuaril katkesid Vene – 
Saksa läbirääkimised ja Saksa 
sõjavägi asus pealetungile, jõu-
des 23. veebruaril Tallinna alla. 
Naissaare vabariigi loojad põ-
genesid enamuses laevastikuga 
Helsingisse ja sealt Kroonlinna 
(mereväebaas Peterburi läheda-
sel saarel). Viimastel päevadel 
tegutses saarel õhkimiskoman-
do, mis nelja aasta jooksul teh-
tud tohutu töö tulemused vastu 
taevast lasi.

Kroonlinnas, kuhu ka ena-
mus Naissaare madruseid asus, 
hakkas Balti mere laevastiku
madrustele ajapikku selginema 
kommunistliku valitsuse tege-
lik olemus, mis kaugeltki ei teos-
tanud inimeste unistusi vaba-
dusest. Ilmnes hoopiski uut 
tüüpi võimuiha – diktatuur, mis 
kippus eelnevatest kaugelt hul-
lem olema. 1921. aasta veebrua-
ris algas Kroonlinna madruste 
ulatuslik ülestõus bolševike vas-
tu, millest võttis osa ca 20 000 
inimest. Ülestõusu juhiks ja pal-
juski algatajaks ei olnud keegi 
muu kui Stepan Petritšenko. 
Nõuti nõukogude ümbervalimi-
si, anarhistide ja teiste parteide 
kaasamist, kommunistliku dik-
tatuuri lõpetamist jne. Kroon-
linna mäss suruti veriselt maha. 
Petritšenko ise põgenes kohe 
Punaarmee rünnaku alates au-
toga üle jää Soome. Edasises 
elus süüdistasid soomlased teda 
omakorda Nõukogude Vene-
maa kasuks luuramises. 1945. 
aastal Nõukogude – Soome sõ-
ja lõpus anti Petritšenko sõlmi-
tud rahulepingu alusel Nõuko-
gude Liidule üle. Ta anti kohtu 
alla reeturina ja ta suri karis-
tust kandes 1947. aastal.

Igati eriline riik
Sellele, kas Naissaare madrus-
te ja ehitajate vabariik andis ise-
seisva riigi mõõtu välja, ei saa-
gi otseselt vastata. Kui toona 
lähtuti anarhistlikest arusaama-
dest, siis tänapäeva mõistes rii-
ki ei tahetudki teha. Samas olid
olemas kõik riigi tunnused, 
alates valitsusest kuni sõjaväe-
ni. See, et sellised kogukond-
likud riigikesed ajaloos siiski 
domineerima ei pääse, polnud
sel ajal veel teada. Anarhistlike 
riigikesi püüti hiljem teha veel 
mujalgi, milledest kuulsaim ek-
sisteeris Ukrainas Nestor Mah-
no juhtimisel. Kui rääkida nõu-
kogude riikidest, siis oli see aja-
loos Nõukogude Venemaa jä-
rel teine omataoline. 1918. aas-
tal lisandus selliseid katseid nii 
Austria-Ungaris, Saksamaal, Iiri-
maal kui mujalgi. Nendegi saa-
tus kujunes väga lühiajaliseks.

Anarhosündikalism pole siis-
ki maailmast kadunud ja nais-
saarlaste omale sarnased lipud 
lehvivad tänapäevalgi erineva-
tes maailmajagudes. Peaks kind-
lasti proovima Naissaart anar-
histide palverännaku sihtkohaks 
kujundama. Ajaloolist põhjust 
ja anarhiste jaguks kindlasti. 

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

Naissaare madruste ja ehitajate 
vabariigi lipp.

Stepan Petritšenko.

Anarhistide demonstratsioon tänapäeva Hispaanias.
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Kui registreerud Viimsi elanikuks, 
on ohjad sinu käes!
Võib jääda ekslik mulje, 
justkui oleks elanikuks 
registreerimine valla 
huvides – mida rohkem 
elanikke, seda rohkem 
raha. Tegelikult teenib 
võimalikult suur eelarve 
just viimsilaste endi huve.

Mida sa maksude 
eest vastu saad?
Eesti kodanikel on kohustus 
elukoht registreerida just see-
tõttu, et riik saaks  tagada iga-
päevaste elukohaga seotud tee-
nuste toimimise. Mehhanism on 
lihtne – vastavas piirkonnas re-
gistreeritud elanike sissetule-
kutest arvestatakse 11,8 % füü-
silise isiku tulumaksust igakui-
selt valla tulubaasi.

Sageli ei ole elanikele päris 
selge, mida nad tasutud mak-
sude eest vastu saavad. Tege-
likult on asi lihtsam, kui esi-
algu tundub. Tavakodanikuna 
kõnetavad meid kõiki rida iga-
päevaseid küsimusi: 
• Kas minu lastele on kodulä-

hedases lasteaias kohad ole-
mas?

• Kui kvaliteetset haridust pa-
kub minu lastele kohalik kool? 
Kas koolimaja on soe?

• Kas pean jälle oma autot auk-
likel tänavatel lõhkuma või 
tehakse teed kevadel korda?

• Kas vallas otsustavad parki-
miskorralduse kasumile orien-
teerunud kinnisvaraarendajad 
või seisab keegi ka elanike hu-
vide eest?

• Millal jõuab tänavavalgustus 

piirkondadesse, kus praegu 
valitseb pimedus? 

Need on vaid mõned tee-
mad, mille eest kohalik oma-
valitsus vastutama peab. Kui 
oskuslikult on linn või vald tal-
le antud rahaga majandanud, 
saab iga kodanik ise hinnata, 
mõeldes esmalt sellele, kus ta 
elab, ning siis sellele, kuhu lae-
kuvad tema maksud. 

Olukord Viimsi vallas 
Viimsi vald on Eesti üks suuri-
maid ja edumeelsemaid koha-
likke omavalitsusi, koosnedes 
2 alevikust ja 19 külast. Käes-
oleva aasta 1. novembri seisu-
ga oli vallas 20 247 elanikku, 
kellest maksumaksjaid ca 60% 
(www.viimsidata.ee). 2017. aas-
tal valminud liikuvusuuringu 
põhjal saab öelda, et vallas on 
hinnanguliselt ca 3500 inimest 
oma elukoha Viimsisse regist-
reerimata jätnud.

Samal ajal, kui osade ela-
nike maksuraha jääb laekuma-
ta, leiab juba elanikuks regist-
reerunud viimsilaste panus as-
jakohast kasutust. Lähiajaks pla-
neeritud suuremad arenduste-
gevused puudutavad lapsi ja 
noori ning valla üldist elukesk-
konda. Mõned olulisemad punk-
tid:
• Kvaliteetne haridus algab vä-

ga headest õpetajatest, kes pea-
vad saama väärilist palka. Sel-
leks on Viimsi vallas planee-
ritud haridustöötajate palga-
tõus. 

• Järjest rohkem lapsevanemaid

soovib oma lapsed panna ko-
halikesse lasteaedadesse ja koo-
lidesse. Selle võimaldamiseks 
on loomisel uued lasteaia- ja 
koolikohad (Pärnamäe laste-
aed-algkool).

• Lapsed ei peaks hobide tõttu 
Tallinnasse sõitma, kui huvi-
tegevus oleks võimalik ka 
Viimsis. Plaanitakse uut spor-
dihoonet, staadioni, vabaõhu-
keskust ning Noorte Talentide 
Kooli.

• Autojuhtide rõõmuks suuna-
takse teedevõrgu (p)arenda-
misse lähima 5 aasta jooksul 
hinnanguliselt koguni 34 mil-
jonit eurot. 

• Suurvihmadega kaasnevad üle-
ujutused leiavad lahenduse lä-
bi LIFE projekti raames aren-
datava automatiseeritud sade-
mevee juhtimissüsteemi.

Plaanid on ambitsioonikad 
ja teostatavad, kuid kas ja kui 
kiiresti jõutakse need ellu viia, 
sõltub eelarvesse laekuvatest 
vahenditest.

2,4 miljonit 
kaotatud raha
Mingem konkreetseks. 2017. 
aastal Eesti Maksu- ja Tolli-
ameti (EMTA), rahvastikure-
gistri ning majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumiga 
(MKM) läbiviidud rakendus-
uuringu lõppdokumendis toodi 
välja tõsiasi, et registreeruma-
ta elanike tõttu jääb valla tulu-
baasi laekumata hinnanguliselt 
2,4 miljonit eurot aastas. See on 
arvestatav summa, mille abil 

saaks kiirendada arengukavas 
välja toodud tegevusi, kuid mit-
te ainult.

Lisaraha aitaks parandada ka 
praegu pakutavate teenuste kva-
liteeti. Hetkel on hulk Viim-
sisse registreerumata elanikke, 
kes kasutavad üldisi hüvesid 
kodanikukohust täitvate viim-
silaste arvelt. Paratamatult kva-
liteet kannatab, kui avalikke tee-
nuseid kasutavaid inimesi on 
rohkem kui elanikke, kellele 
need tegelikult mõeldud on. 

Otsusta ise oma mak-
suraha suunamise üle
Kui elad Viimsis, ent pole end 
veel elanikuks registreerunud, 
tee see väike, kuid oluline samm 
veel enne 31. detsembrit. Vaid 
läbi ühise panuse saame rõõ-
mu tunda elukeskkonnast, mis 
on turvaline, elanikele orien-
teeritud ja edumeelne. 

Kõigile elanikele, kes re-
gistreerivad oma elukoha Viim-
si valda vahemikus 22.10–31.12.
2018, annab vald võimaluse 
pakkuda välja oma idee, mis 
viiakse täide uute elanike mak-
suraha abil. 

Tunned, et vald vajaks val-
gustatud parki või helendavaid 
sebrasid? Kogukonnaäppi, mis 
aitaks kokku viia vanaemad-
vanaisad või kõik valla tantsu-
huvilised? Anna sellest pärast 
registreerimist oma e-postile tul-
nud lingi kaudu teada ning uue 
aasta alguses lähevad parimad 
ideed hääletusele. Võiduidee pro-
jekt viiakse ellu esmajoones. 

Sinu arvamus on 
oluline ka siis, kui 
oled oma elukoha 
Viimsi valda juba 
registreerinud. 
Uue algatusega on külaaktii-
videle eraldatud 23 000 eu-
rot, mis jaotatakse kõigi küla-
de poolt esitatud mõistlike idee-
de vahel. Arutage omavahel lä-
bi, milline investeering just teie 
piirkonda rikastaks, võtke ühen-
dust oma külavanemaga ning 
esitage ühisprojekt hiljemalt 
10. detsembriks vallavalitsu-
sele.

Vaata täpsemat infot: otsusta.
viimsi.ee. 

KUIDAS ELANIKUKS 
REGISTREERIDA? 
Viimsi valla elanikuks 
registreerimine on lihtne 
ja selleks on sul mitu 
võimalust. 

• Digitaalselt läbi riigipor-
taali www.eesti.ee.

• Saada digiallkirjastatud 
avaldus e-postiga aadressi-
le katrin.jalast@viimsivv.ee.

• Saada avaldus posti teel 
(lisa koopia isikut tõenda-
vast dokumendist).

• Vallavalitsuses kohapeal.
Vaata lisa: www.viimsi.ee/
viimsilane. 

Viimsi vallavalitsuse 
kontaktid
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi 
alevik, 74001 Harjumaa
Telefon: 602 8800
E-post: info@viimsivv.ee
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VIIMSILANE OTSUSTAB!
Registreeri elukoht Viimsis ja taga Sulle oluliste teenuste toimimine!

67% valla eelarvest moodustub valda registreeritud 
elanike tulumaksulaekumisest.

OTSUSTA.VIIMSI.EE

Lumekoristus

tänavavalgustus?
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Viimsi Happy Jazz Festival, 
mis on novembri alguses 
kohalikke ja kaugemalt 
tulnuid rõõmustanud juba 
neli aastat jazzi täis muu-
sikaga, sai selleks korraks 
joone alla Hedvig Hansoni 
kontserdiga “Hetk”. 

See oli ilus ja tundeline muu-
sikaline rännak koos kitarrist 
Kalle Pilliga, kellega koostöös 
on Hedvig ise öelnud, et “lei-
dis uuesti üles oma armastuse 
muusika vastu”. See kooslus 
paitas kõrva ja tegi meeled hel-
laks kõigil, kes kaunis Viimsi 
Laidoneri mõisas kohal viibi-
sid.

Olles sõbralik oma publiku 
vastu, pakkus Happy Jazz Fes-
tival vaatamist ja kuulamist noor-
tele, vanematele ja päris pisi-
kestele.

Suure lustiga mängiti festi-
vali alustuseks Viimsi Ranna-
rahva muuseumis 5 etendust 
“Pöial-Liisi”, mille tõi lavale ja 
kirjutas ka muusika Venno Loo-
saar. Pöial-Liisina võlus lapsi 
alati armas Getter Jaani. Kogu 
lavastuse trupp koosnes viiest 
näitlejast, kes ise mängisid kõi-
ki  pille ja laulsid. Rahvast ja 
lapsi oli etendustel murdu ja 
tundus, et see vana H. Ch. An-
derseni muinasjutt ei aegu ku-
nagi.

Festivali kontserdiosa ava-
külaliseks oli Sergei Manukjan 
Venemaalt oma trioga. Aastaid 
tagasi elas ta ka Eestis ja tegi 
koos Villu Veskiga muusikat an-
samblis Avicenna. Manukjan on 
maailmamõõtu mees, kes tei-
nud koostööd selliste legen-
didega nagu Carlos Santana, 
George Benson ja Herbie Han-
cock. Kohale tulnud publik ei 
pidanud pettuma, sest õhtu oli 
täis head jazzi ja hitte, mis kõi-
ge puisemalgi jala kaasa tatsu-
ma pani.

Festivali kaks kõige suu-
remat kontserti olid mõeldud 
nii nooremale kui ka vanemale 
publikule. 9. novembril elus-
tati Viimsi Kooli laval uuesti 
Amy Winehouse’i muusika, kus 
Swing’n Joy Orchestra saatel 
esines staaride paraad: Laura 
Põldvere, Sissi Nylia Benita ja 
Uku Suviste. 

Amy Winehouse’i keeru-
kat muusikat ja sõnade lüüri-
kat on lauljatel tihti raske ta-
bada, kuigi seda aeg-ajalt ikka 
tehakse. Nende kolme laulja 
jaoks tundus see muusika aga 
kui valatud olevat. Laura Põld-
vere nüansirikas hääl ja pom-
pöössed kleidid sobisid ime-
hästi Winehouse’i kingadesse 
ning tema “Rehab” ja “Back to 
Black” olid vägagi usutavad. 

Sissi pani korduvalt kont-
serdi jooksul aja seisma oma 
meeletult küpse hääle ja tämb-
rirohkusega. Millegipärast just 
talle sattunud melanhoolsema-
te laulude lüürika jõudis väga-

gi publiku südamesse. Uku Su-
viste hääl oli jällegi meeldiv 
täiendus naishäältele, kes oma 
tõelise tehnika välja tõi, laul-
des Winehouse’i redaktsiooni 
The Beatlesi laulust “All my 
loving”. 

Pisut vanemale publikule 
mõeldud Eesti saksofonikunin-
ga Lembit Saarsalu 70. juube-
likontsert kujunes meeliülen-
davalt hubaseks dialoogiks pub-
likuga, kes pidevate aplausi-
dega nii külalispianisti Lasse 
Hirvit kui ka Saarsalu kvartetti 
koos laulja Denise Fountoura-
ga kostitasid. Kuna Brasiiliast 
pärit lauljatar Fountoura on just 
bossanoovade laulja, siis kont-
serdi esimeses pooles kuulsi-
me rohkem svingi ja jazzistan-
dardeid bändi esituses ja teises 
pooles mõnusaid bossanoova-
sid originaalkeeles. Väga harva, 
kui lavale jõuab selline 5-tärni-
ne muusikute koorekiht, sest 
Saarsalu bändis mängisid veel 
Olav Ehala klahvpillidel, Toivo
Unt kontrabassil, Peterburist pä-
rit saksofonivirtuoos Maksim 
Medvedjev ja festivali peakor-
raldaja Aivar Vassiljev trum-
midel.

Igal aastal on festivalil üles 
astunud Viimsi Muusikakooli 
Jazzband, andes kontserte ko-
halikes koolides. Ka sel aastal, 
9. novembril toimus kaks koo-
likontserti – Viimsi Koolis ja 
Haabneeme Koolis. 

5. oktoobril tähistati heli-
looja Raimond Valgre 105. sün-
niaastapäeva. Selle aasta keva-
del tõi Viimsi Kooliteater juba 
teist korda lavale helilooja elust 
ja saatusest jutustava etenduse 
“Valge tee kutse”. Viimsi Hap-
py Jazz Festivali koolikontser-
tidel kõlasid ka Raimond Valg-
re igihaljad laulud. Viimsi Muu-
sikakooli Jazzbandiga astusid 
üles etenduses osalenud noo-
red laulusolistid, Viimsi Güm-
naasiumi õpilased Alex Paul 
Pukk, Heleriin Lass, Annabel 
Jürgenson. Valgret sai nautida 
ka Lembit Saarsalu kontserdil 
10. novembril.   

Loomulikult ei puudunud 
ka jazzfestivalile kohaselt õh-
tused jamsessionid Jussi Õlle-
toas ja Black Rose’s, mis ergu-
tasid publikut hea muusikaga 
veel hiliste õhtutundideni. Esi-
nejateks-osalejateks Weekend 
band Sillamäelt, Aleksander 
Paal kvartett ja mitmeid häid 
muusikuid Soomest ja Vene-
maalt.

Kokkuvõtteks – nädal sai 
paksult muusikat täis koos oma 
7 kontserdikoha ja 9 kontserdi-
ga, lisaks veel etendused Ran-
narahva muuseumis. Kes tuli, 
see nägi ja võitis. Kes ei tul-
nud, peab järgmist aastat oota-
ma. Aga järgmine Viimsi Hap-
py Jazz Festival tuleb kindlas-
ti! 

Kelli Uustani
Festivali projektijuht

Nädal paksult täis muusikat – 
Viimsi Happy Jazz Festival 2018

Jamsession Black Rose’s. Esiplaanil peakorraldaja Aivar Vassiljev trummidel, bassil  Wade Mikkola Soomest, festivali üks korraldajatest Kelli 
Uustani, Aleksander Paal saksofonil, Jaan Jaanson kitarril ja Lasse Hirvi klahvidel. Foto Tanel Tark

Hetk Pöial-Liisi etenduselt Rannarahva Muuseumis. Pildil Martin Trudnikov, Siim Aimla, Kelli Uustani, Getter Jaani ja Venno Loosaar. 
Foto Liina Uuetoa 

Denise Fountoura (Brasiilia) Lembit 
Saarsalu 70 kontserdil.  Foto Tanel Tark

Pildil Lembit Saarsalu, Maksim Medvedjev, tagaplaanil Toivo Unt  Lembit Saarsalu 70 
kontserdil. Foto Tanel Tark
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23. november – 14. detsember

Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

25. november kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Igavikupühapäeva jumala-
teenistus
EELK Randvere kirikus

2. detsember kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
1. advendi jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
1. advent
EELK Randvere kirikus

9. detsember kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
2. advendi jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

NäITUSED 
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August 
Luusmannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

25. november – 10. jaanuar 
2019
Tiiu Pallo Vaik – isikunäitus 
“Ilmotsatu“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 10. detsember
Rahvusvaheline karikatuurinäi-
tus “Juubel – Eesti Vabariik 100”

10. detsember – jaanuar
Noorte fotokunstnike talve-
näitus “Lumehelk“
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Püsinäitused 
Eesti sõjaajaloo teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

E–N kell 10–16
Rein Meresaare näitus 
“Ühe suve maalid“ 
Viimsi päevakeskuses

November – detsember
Endel Saarepuu pliiatsi-
joonistuste näitus
Randvere päevakeskuses

1.–30. november
Juhan Rodriku maalinäitus 
“Mis värvi on hobujõud“
Viimsi huvikeskuse aatrium 

ÕPI- JA JUTUTOAD
27. november kell 18
Kohtumisõhtu raamatu 
“Mees 2. Minu kari“ autori 
Jesper Parvega
Vaba sissepääs 
Viimsi raamatukogus

29. november kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Lapse eneseusaldus, -hinnang 
ja -kindlus, seksuaalne areng“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

29. november kell 18
Infotund – Viimsi raamatukogu 
uued ruumid ja tulevik
Viimsi raamatukogus

6. detsember kell 18
Kohtumisõhtu teaduskirjanik 
Tiit Kändleriga
Viimsi raamatukogus

7. detsember kell 18
Jumestuskursus iseendale

Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

13. detsember kell 11
Loeng lapsevanematele 
“Lapsed ja nutikas maailm“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

KONTSERDID JA ETENDUSED
23. november kell 19
Komöödiateatri etendus 
“Hotell California“
Osades Katrin Karisma ja 
Tõnu Kilgas
Piletid 18/15 € Piletimaailmas, 
Piletilevis ja Viimsi huvi-
keskuses kolmapäeviti kell 10–18
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

25. november kell 19
Kontsert: “Leekiv armastus“ – 
Birgita Murutar ja Paul Neitsov
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. detsember kell 19
Kontsert: “Kingitus“ – Inga ja 
Toomas Lunge
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. detsember kell 19
Kontsert: Hedvig Hanson ja 
Uku Suviste
Piletid saadaval Piletilevis
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. detsember kell 12
Viimsi huvikeskuse hea-
tegevuslik jõulukontsert
Viimsi huvikeskuses

8. detsember kell 19
Viimsi Heategevusball
Tantsuks mängib Politsei- ja 
Piirivalveorkestri Big Band
Viimsi Koolis

9. detsember kell 17
Kontsert: naiskoor Carmina
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. detsember kell 19
Kontsert: Viimsi huvikeskuse 
koorid ja solistid
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

13. detsember kell 18
Kontsert: naiskoor Vanaemad
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

SPORT
23. november kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – Tamsalu
Karulaugu spordikeskuses

23. november kell 19
Viimsi unetus – paarismängu 
ajatennis
Osavõtutasu 25 € mängija
Registreerimine: kuni 22.11 
kell 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

27. november kell 18.30–20
Üritustesari – Viimsi liigub
Välitreening jõutrenažööridel 
treeneri juhendamisel ja 
kepikõnd
Haabneeme terviserajal

7. detsember kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – Betooni-
meister/TSKK/Nord
Karulaugu spordikeskuses

14. detsember kell 19
Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 13.12 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

MEELELAHUTUS JA MUUSIKA
23. november kell 21
Payback / DJ Aivar Havi
24. november kell 21
DJ Marek Talivere

30. november kell 21
Moodwakers / VJ Lenny LaVida
1. detsember kell 21
DJ Märt Rannamäe
7. detsember kell 21
VJ Allan Peramets
8. detsember kell 21
Regatt / VJ Sass Nixon
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

28. november kell 18
Elava muusika õhtud
Mati Kärmik
5. detsember kell 18
Ivar Hansen
12. detsember kell 18
Mati Kärmik
Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

LASTELE JA NOORTELE
3.–21. detsember
Jõuluprogramm 
“Jõulutoimetused talus“
Lasteaia- ja kooligruppidele
Registreerimine: haridus@ran-
narahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

3.–21. detsember
Laste jõulupeod
“Lõbus ja lustakas jõulutrall“
Etendus, töötoad, jõuluvana
Lasteaia- ja kooligruppidele
Registreerimine: info@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

25. november kell 12
Laste etiketi õpituba – piduliku 
ürituse etikett ja lauakommete 
põhialused
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

26.–30. november 
Iirimaa nädal 
Viimsi noortekeskuses 

3.–7. detsember
Jõululaat
Viimsi Koolis

7. detsember kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 €
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Registreerimine: 
loovustuba@gmail.com
Viimsi huvikeskuses

13. detsember kell 11
Jõuluvana loeb lastele jõulujutte
Viimsi raamatukogus

EAKATELE
6. detsember kell 12
Päevakeskuse külaline on 
Kaja Kallas
Viimsi päevakeskuses

7. detsember kell 18
Salongiõhtu – jõulukontsert
kell 16 väljasõit Haabneemest
Mõisahärra: Mart Helme
Pääse 15 € VPÜ toas
Suure-Lähtru mõisas

8. detsember kell 19
G. Puccini ooper “Boheem“
Pilet 15 € VPÜ toas
Rahvusooperis Estonia

9. detsember kell 16
Eakate jõulupidu
Esineb Jassi Zaharov
Viimsi Koolis 

VARIA
26. november kell 18
Viimsi helkurkõnd
kell 16–18 helkurite valmis-
tamise töötuba
Viimsi Keskuses (Viimsi Selveris)

28. november kell 19
Viimsi mälumängu II etapp
Haabneeme Kooli aulas

2. detsember kell 15
Advendiküünla süütamine
Viimsi vabaõhumuuseumis

8. detsember kell 10–16
Jõululaat
Rannarahva muuseumis



Kohtume Viimsi 
Heategevusballil!
Aasta lõpp läheneb ja aeg on mõelda, mida 
kinkida neile, kellest hoolime ja keda peame 
oluliseks. Soovime Sind koos sõpradega kutsu-
da Heategevusballile, millest saadav tulu läheb 
Viimsi erivajadustega laste toetuseks. 

Aastatega oleme selgeks saanud, et väga paljud inimesed 
hoolivad neist, kes on sündinud erilisena. Soetades Heate-
gevusballi kutse aitad meil koguda raha 2019. aasta pere-
laagriteks, erinevateks teraapiateks ja perepäevadeks.

Selle aasta balli peaesinejaks on Politsei- ja piirivalve-
orkesteri Big Band, publiku ette astuvad mitmed lauljad ja 
tantsijad. Õhtut juhivad Inga Lunge ja Tõnu Raadik.

Sind ootab rikkalik peolaud ja  loterii unustamatute au-
hindadega. Õhtu lõpetab suurejooneline ilutulestik.

Las olla Sinu kingituseks sel aastal üks heategu, mida 
naudid koos kõige lähedasematega!

Heategevusball toimub 8. detsembril algusega kell 
19.00 Viimsi Koolis. 

1. detsembrini maksab kutse ühele 35 eurot, ala-
tes 2. detsembrist 50 eurot. Info ja müük: e-post inva@
viimsiinva.ee  või telefon 505 9388 (Jana). Ballikutsed 
on müügil Viimsi vallavalitsuse infoletis ja Viimsi Koo-
li kantseleis tööpäeviti 9.00–15.00. Võimalik on tasuda 
ülekandega MTÜ Viimsi Invaühing arvele, Swedbank 
EE842200221026358968 (selgitusse märkida: ball ja laua 
broneeringu teinud inimese nimi).

Laudade broneerimine: e-posti aadressil inva@viim-
siinva.ee või telefonil 505 9388. Laua broneerimine tagab 
istekoha ballil.

Kui Sul ei ole võimalik endal osaleda, aga Sul on sõp-
ru, kellel arvad selline võimalus olevat, siis palun anna 
neile see informatsioon edasi ja oled juba teinud heateo.

Meie ballid on nagu täideläinud soovid meie laste 
heaks!

Viimsi Invaühing

Kui 12. novembril Tormas 
toimunud Saku I Liiga 
viienda vooru kohtumi-
selt teenis Korvpalliklubi 
Viimsi/Estover esindus-
meeskond KK Viimsi/
Noto hooaja neljanda või-
du, mängides 80:68 üle 
väljakuperemehed Tartu 
Ülikool/Kuremaa SK, 
siis järgmises mängus, 
19. novembril Karulaugu 
Spordikeskuse korvpalli-
areenil toimunud kuuen-
da vooru kohtumisel tuli 
vastu võtta hooaja teine 
kaotus – 60:70 jäädi alla 
KA Tallinna Kalev/TLÜ-le.

Enne viimast mängu jagasid 
meeskonnad turniiritabelis teist 
kohta ehk võrdsete heitlust oli 
oodata ka nüüd. Mäng kulges-
ki mõlemapoolsete võimalus-
tega, punkt-punkti heitluses, kus 
lauavõitluse ja parema visketa-
bavuse toel kuulus võit kalev-
lastele.

Meeskonna parimana 22 
punkti visanud Gaspar Bibikov 
oma esitlust ei tähtsustanud, pi-
dades oluliseks meeskondlik-
ku tulemust. “Arvan, et minu 
enda punktid ei ole olulised, mi-
na tahan ainult võita. Võrreldes 
meie parimate mängudega oli 

KK Viimsi – üks võit ja 
üks kaotus

täna meie visketabavus halb, va-
hel lihtsalt on selline päev,” nen-
tis Bibikov.

Meeskonna abitreener Mar-
tin Toomas pidas kõige suure-
maks kaotuseks, et vigastuse 
said Hugo Toom ja Kevin Sünd. 
“Esimene halb asi oli, et kaota-

sime kohe mängu alguses kaks 
meest, keda meil väga vaja on. 
Teine halb asi oli kehv visketa-
bavus, mis oli põhjustatud vas-
tase väga heast kaitsest. Kui 
headest asjadest rääkida, siis te-
gelikult ka meie mängisime vä-
ga head kaitset, aga vastase 

kaitse ja visketabavus olid gram-
mi võrra veel paremad,” ütles 
abitreener Toomas.

Turniiritabelis jagavad viim-
silased pärast kuut peetud män-
gu nelja võidu ja kahe kaotuse-
ga 3.–4. kohta.

KK Viimsi

Meeskonna peatreener Valdo Lips analüüsib meeskonnaga olukorda. Foto KK Viimsi
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Tere tulemast!

Tule 24. novembril 
eakate matkale!
Laupäeval, 24. novembril on taas tulemas eakate jalgsi- 
ja kepikõndijate matk sarjast “Tutvume koduvallaga”. 

Seekord tutvume Pärnamäe külaga. Buss V3 väljub haigla 
eest kell 9.44. Matka alustame Soosepa peatusest kell 10. Mat-
ka käigus tutvume Pärnamäe külas asuva Soosepa rabaga. Kel-
lel on kõnnikepid, võtke need kaasa! Tagasi Viimsisse väljub 
buss peatusest 13.17. 

Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Matkajuhid 
on Rein Kriis ja Raimo Tann, info telefonil 517 2941.

Viimsi Pensionäride Ühendus

Aastalõpu lähenedes on 
ikka kombeks tagasi vaa-
data möödunule ja teha 
kokkuvõtteid. Nii ka pen-
sionäride ühenduse bow-
linguklubis, mis annab 
kaks korda nädalas või-
maluse ligi neljakümnele 
inimesele oma füüsilist 
vormi kontrollida heade 
treeningukaaslaste 
kõrval. 

Klubi liikmete jaoks on need 
päevad palju enamat kui oma 
mänguvormi lihvimine ja rutiin. 
Sportliku poole pealt on mui-
dugi eesmärk parim tulemus vi-
sata ja võistelda kasvõi iseen-
daga. Ent ammuste tuttavatena 
on ehk sama tähtis õhkkond, 
milles see kõik toimub – sõbra-
likud ja humoorikad kommen-
taarid, siiras heameel, kui kee-
gi tavapärasest paremas hoos 
on, ja lihtsalt teadmine, et sinu 
sõpradega on kõik hästi.

Aeg-ajalt oleme lehes tea-
da andnud klubi sportlikest saa-
vutustest. Natuke uhkust võib 
tunda küll, sest enamikul võist-
lustest oleme jõudnud auhin-
nalistele kohtadele. Tingimus-

tes, kus eakate turniiril osaleb 
kuni kümme võistkonda, näita-
vad need saavutused, et tege-
mist pole mitte pelgalt koos 
vaba aja veetmisega, vaid meis 
on ka piisavalt võistlusvaimu. 
Kuigi igaks võistluseks toimub 
klubisisene katsevõistlus oma 
võistkonna väljaselgitamiseks, 

tavapäraselt 3 meest ja 3 naist, 
on sel aastal olnud enamiku 
võitude taga naistest Evi Mär-
tin, Lembi Tamm, Ruth Teras 
ja Natali Lorup. Meeste edu-
kamad on olnud Väino Tomin-
gas, Peeter Lõhmuste, Rein 
Maidla.

Sõprussidemed on klubil 

n Maris Piirisaarel ja Ronald Rotenbergil sündis 19. augustil 
tütar Getter.

n Kristiin Urresel ja Sherif Mohamedil sündis 3. septembril 
poeg Kenzy Elnady.  

n Kristel Poolil ja Raimo Veemaal sündis 3. oktoobril poeg 
Rasmus.

n Erli ja Margus Metsmal sündis 11. oktoobril poeg Marti. 

n Tiina Kandveril ja Janek Ruubenil sündis 11. oktoobril tütar 
Tuuli. 

n Helen Volmeril ja Ergo Leigeril sündis 12. oktoobril tütar Eeva.

n Meeli Kuulil ja Tanel Laanmäel sündis 15. oktoobril poeg 
Tony. 

n Kaisa ja Peeter Kallasel sündis 17. oktoobril tütar Kirsi. 

n Darja Kudrjavceval ja Artjom Vidalil sündis 22. oktoobril tütar 
Amaya.

n Aigi ja Jaanus Veerberkil sündis 27. oktoobril tütar Selena-
Marii. 

n Margarita Polotnukil ja Andrei Talmachoul sündis 29. ok-
toobril tütar Viveja.

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse bowlinguklubi 
tegus aasta

Helsingi seenioridega, kes on 
tõelised profid. Selle aasta jõu-
proovidel Helsingis ja Viimsis 
on soomlased jätnud meid kau-
gele selja taha. Eks järgmise aas-
ta eesmärk on seda vahet vä-
hendada.

Viimsi Pensionäride Ühen-
duse bowlinguklubi lõpetas te-
gusa kevadhooaja päevase bus-
sireisiga Viljandimaale. Olust-
vere mõis, Viljandi linnaekskur-
sioon, Viljandi Kultuuriakadee-
mia, Heimtali muuseum ja õh-
tune teatrikülastus andsid mõ-
nusat jutuainet veel pikalt. Selle 
päeva korraldajaks ja hingeks 
oli bowlinguklubi liige Arnold 
Kimber, kes on ka täna seal-
kandis väga tuntud mees.

Klubi liikmete tänusõnad 
aasta lõpus kuuluvad kindlasti 
meie aktiivsetele juhatuse liik-
metele Edmundas Radvilaviciu-
sele, Ruth Terasele ja Ruslan 
Dontsovile. Nemad on suuresti 
selle taga, et klubi tegevus su-
juvalt toimiks, raamatupidamine 
korras oleks ja sündmused foto-
kaameraga jäädvustatud saak-
sid.

Helle Mölder
Viimsi PÜ bowlinguklubi liige

Viimsi tegusatele pensionäridele on bowling lisaks spordile ka tore 
klubiline tegevus. Foto Fotolia

Kui nii inimese käest küsida, siis küllap sellele 
küsimusele võib saada vägagi erinevaid vastu-
seid. Kelle jaoks on hing miski, mis väidetavalt 
tema sees elab, kuid mille olemust kuidagi mõis-
ta ei suuda. Kellegi teise jaoks on aga hing kogu 
elu väe ja jõu asupaigaks. 

Oleme hingede ajas ja seetõttu on kindlasti 
igati paslik mõtiskleda veidi hinge olemuse üle, 
sest mida enam me ennast tunneme ja tundma 
õpime, seda paremad inimesed me võime oma 
rännuteel siin maisuses olla.

Hingedepäev, mida 2. novembril tähistatak-
se, on olnud tuhatkond aastat kirikus kõikide lah-
kunute mälestuspäevaks, mil need, kes maisuse 
radadel veel rändamas, võivad tänutundes mee-
nutada neid, kes juba läinud. Ja just hinge olemi-
se ja asupaiga järgi võib mõista, kas inimene elab 
või mitte. Nii on kirikuaasta viimane kuu, mis al-
gab hingedepäevaga, hingede ajaks, mil mõel-
daksegi ehk veidi enam n-ö igavikulistele tee-
madele, kui seda muidu oma toimetuste keskel 
tehakse. Hingede aeg lõppeb kirikuaasta viima-
se pühapäevaga ehk igavikupühapäevaga, mil-
le lävel oleme, ja siis saabubki uue ootuse aeg 
ehk advendiaeg.

Aga mis siis on hing? Või kes? Õigem oleks-
ki ikka küsida kes, sest kui mõelda nii, et hinges 
peitub elu vägi, mis inimese ihu elavaks teeb, siis 
oleks kindlasti õigem kasutada sõna kes. Kuigi 
inimesena maailmas elades ja ka järjest vaimu 
ehk mõistuse kesksemate arusaamistega elades 
tuleb inimesel ikka tõdeda, et tegelikult on veel 
midagi!

Piibellik arusaam jagab inimese kolmeks: vai-
muks, hingeks ja ihuks. Ihu olemus ja funktsioon 
on enamasti üheselt mõistetavad ja selle üle suuri 
arutlusi ei peeta, sest käsi on käsi, silm on silm ja 
hammas on hammas. Aga vaimu ja hinge osas 
on arusaamised juba palju ebamäärasemad. Kui 
toetuda vanale testamendile, siis inimese hing 
peitub veres ja inimese vaim tema südames. 
Samas hilisematel aegadel on arusaamine siiski 

liikunud selles suunas, et hing on inimese süda-
mes ja tuntav, ning vaim on inimese peas ja ju-
hib meie mõtteid.

Hinge aga peetakse selle kõige juures olulisi-
maks, sest hing on Jumala antud elu vägi, mille 
loomisloo kohaselt Jumal põrmust valmistatud 
ihusse puhus ja seeläbi inimese elavaks olen-
diks vormis. Hing on elu vägi ja jõud, mis muu-
dab põrmu elusaks.

Ja kui inimene peaks soovima võimalikult elu-
sat elu elades ihu ja vaimu treenides, aga hinge 
seejuures unarusse jättes, ei ole see elus elu või-
malik. Loomulikult eriliste oskuste juures on või-
malik ka kahe jalaga taburetil istuda, kuid mitte 
väga kaua ja jätkusuutlikult, kolmejalgne on palju 
kindlam.

Nii ongi ehk just selles hingede ajas väga olu-
line mõelda sellele, kuidas saame oma hinge eest 
hoolt kanda, kuidas saame oma hinge treenida 
ja teda hästi hoida. Vaimsus on mõistusega mõis-
tetav ja tajudega tajutav, kuid hinge mõistmine ja 
tajumine on jupp maad keerukam. Aga on üks 
lihtne mõõt, milles inimene võib kogeda, et kõik 
on hingega hästi – see on rahu. Kui südames on ra-
hu ja hing võib rahul olla, siis on temaga kõik hästi!

Rahu aga on and, mis tuleb meile ülevalt, mis 
kosutab meie hinge ja häälestab meid. Mis omal 
moel valgustab ka meie vaimu ja suunab mõtteid 
ning seeläbi aitabki olla meil need, kes me päri-
selt oleme – Jumala loodud jumalanäolised olen-
did – ning aitab meil elusamat elu elada ehk ikka 
enam armastada.

Olgu nii selles kohe-kohe lõppevas hingede 
ajas ja peagi saabuvas advendiajas valgustamas 
meie hinge armastus ja headus, hoolimine ja aland-
likkus, millede läbi Looja ka meie vaimu kasva-
tada saab ja meie usku rohkendada võib. Süüda-
tes küünla võime ikka tänus ja rõõmus mõelda kõi-
kidele neile, kes on juba siit läinud. Hoides oma 
hinge lubame me hoida end kõiksuse Loojal 
enesel.

Mikk Leedjärv

HINGENURK

Mis on hing?
Viimsi vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi 

asjatundlikku ja pühendunud
 

PLANEERINGUTE PEASPETSIALISTI
Planeeringute spetsialisti peamised tööülesanded on detailplaneeringu lähteülesande koostamine, detailpla-
neeringute elluviimise üle järelevalve teostamine ning vallavalitsuse planeerimiskomisjoni seisukohtade pro-
tokollimine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumiline planeerimine) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus;
• orienteerumine seadustega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, oskus rakendada vald

konda reguleerivaid õigusakte;
• väga hea eesti keele oskus;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitootlusprogrammide

ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamisoskus. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; 
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

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

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 3. detsembriks 2018 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 
Harjumaa märgusõnaga “Planeeringute peaspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil perso-
nal@viimsivv.ee.

Lisateave: keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Peeter Rüütel, Peeter.Ryytel@viimsivv.ee, konkursitee-
maline lisateave personalijuht Nele Kilk, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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7.–20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul välja-
panekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Randvere küla, Veeringu tee 1 detailpla-
neeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapane-
kule esitamine (Viimsi Vallavalitsuse 9.10.2018 
korraldus nr 581).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere kü-
las asuv 2417 m2 suurune hoonestatud elamumaa 
sihtotstarbega krunt Veeringu tee 1 (89008:003:
0016), mis asub endise Mündi aiandusühistu ter-
ritooriumil, tänase väljakujunenud hoonestusega 
elurajoonis. Planeeringualal kehtib Viimsi Valla-
volikogu 08.06.1999 otsusega nr 98 kehtestatud 
“Omanike Mittetulundusühing Mündi detailplanee-
ring“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava 
detailplaneeringuga muudetakse – senine üksik-
elamukrunt jagatakse ning moodustatakse kaks 
üksikelamukrunti.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 12–17) moo-
dustatakse Veeringu tee 1 kinnistust kaks üksik-
elamukrunti, suurustega 1209 m2 ja 1208 m2 ning 
määratakse krundi ehitusõigus ühe 8,5 meetri 
kõrguse üksikelamu ja kahe 5 meetri kõrguse abi-
hoone ehitamiseks. Kruntide suurim lubatud ehi-
tusalune pind on 240 m2, millest põhihoone ehi-
tusalune pind on kuni 200 m2.

2. Haabneeme alevik, kinnistu Kasemetsa 
tee 6 detailplaneeringu vastuvõtmine ja ava-
likule väljapanekule esitamine (Viimsi Valla-
valitsuse 9.10.2018 korraldus nr 582).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Haabneeme 
alevikus asuv elamumaa sihtotstarbega hoones-
tamata kinnistu Kasemetsa tee 6 (89001:010:3387), 
mis asub väljakujunenud hoonestusega elamu-
piirkonnas. Planeeringuala piirneb kinnistutega 
Kasemetsa tee 4, Metsalille tee 4, Metsalille tee 6, 
Metsalille tee 8 ja Kasemetsa tee 8, kagust piirneb 
planeeringuala Kasemetsa teega. Planeeringualal 
kehtib Viimsi Vallavalitsuse 13.06.2003 korraldu-
sega nr 434 kehtestatud “Lubja küla, Salumetsa 
II, IV, VI, VIII, X, Palumetsa tee 1 ja Kasemetsa 
maaüksuste detailplaneering“, mida käesoleva 
korraldusega vastu võetava detailplaneeringuga 
muudetakse – planeeritav 3499 m2 suurune ela-
mumaa sihtotstarbega kinnistu jagatakse 2 üksik-
elamukrundiks ja määratakse krundi ehitusõigus 
1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 04-17) moodus-
tatakse kaks üksikelamukrunti suurustega 1795 m2 
ja 1704 m2 ning määratakse kruntide ehitusõi-
gus 1 kahekorruselise põhihoone (üksikelamu) ja 
2 ühekorruselise abihoone ehitamiseks, suurima 
lubatud ehitusaluse pindalaga vastavalt krundi 
suurusele 360 m2 ja 340 m2. Üksikelamute suurim 
lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest 
kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoonetel 5 meet-
rit.

3. Pärnamäe külas, kinnistu Pärnamäe tee 
190 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avali-
kule väljapanekule esitamine (Viimsi Vallava-
litsuse 15.10.2018 korraldus nr 591).

Detailplaneeringuga on hõlmatud Pärnamäe 
tee äärsel klindipealsel alal asuv hoonestamata 
ärimaa sihtotstarbega krunt Pärnamäe tee 190, 
mille suurus on 2450 m2. Planeeringuala piirneb 
idast loodusliku maa kinnistuga Mäevere haljak, 
lõunast ärimaa krundiga Pärnamäe tee 188, lää-
nest Pärnamäe teega ja põhjast üldmaa kinnis-
tuga Vana-Veere. Planeeritaval alal kehtib Viimsi 
Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldusega nr 127 keh-
testatud “Viimsi vald, Pärnamäe küla, Pärnamäe 
tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneering 
Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“ (Viimsi 
Valla Arenduskeskus OÜ töö nr 45-04), millega 
määrati planeeritavale krundile ehitusõigus äri-
hoone püstitamiseks ja mis nägi ette majutusasu-
tuse, saunakompleksi ja restorani rajamise. Käes-
oleva korraldusega vastuvõetava DP-ga (E-Service 
Projekt OÜ töö nr 181-2017D) muudetakse osali-
selt kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitus-
õigust, sest kavandatavat hoonet soovitakse ka-
sutusele võtta teisel ärilisel eesmärgil, mille ellu-
viimine vajab ka teistsuguseid ehitustingimusi. 
DP-ga määratakse ehitusõigus 1 nelja maapealse 
korrusega ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone 

ehitamiseks, hoonele on 90 m2 suurusel osal lu-
batud püstitada ka viies korrus (sh tehnilistele ruu-
midele). Ärihoone suurim lubatud maapealne ehi-
tusalune pind on 450 m2, maa-alune pind 420 m2. 
Ärihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on hoone põhi-
mahus 15 meetrit, torni osa kuni 18 meetrit. Hoo-
nete arv krundil on üks.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on 
võimalik tutvuda ka valla veebilehel: https://www.
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detail-
planeeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapa-
nekul.

7.–20.12.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul välja-
panekul alljärgnevad detailplaneeringute es-
kiislahendused: 

1. Haabneeme alevik, kinnistu Rohuneeme 
tee 41 DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 31.10.
2017 korraldusega nr 767) eskiislahendus.

Planeeritav maaüksus Rohuneeme tee 41 (89001:
003:1456, suurusega 5904 m2, sihtotstarve äri- ja 
transpordimaa) asub Viimsi vallas Haabneeme ale-
vikus Rohuneeme maantee ning Haabneeme ran-
na vahelisel alal. Piirinaabriteks põhjas on Rohu-
neeme tee 43a ja lõunas Viimsi metskond 91 kin-
nistud. DP koostamise vajadus tuleneb eesmär-
gist jagada kinnistu Rohuneeme tee 41 äri- ja trans-
pordimaa kruntideks, määrata ehitusõigus moo-
dustatavale ärimaa krundile ärihoone ehitamiseks 
ja transpordimaa krundile parkla ehitamiseks, jät-
tes kehtima Haabneeme alevik, kinnistute Viimsi
metskond 12 ja Rohuneeme tee 43a detailplanee-
ringuga krundi pos nr 2 ärihoonele määratud ehi-
tusõiguse. DP algatati laiemale alale, kuid käes-
olevas töös koosneb planeeritav ala vaid Rohu-
neeme tee 41 kinnistust, Viimsi metskond 51 ja 
reformimata riigimaa kaasatud ei ole. Kuna ran-
naalale kaldakindlustuse rajamise vajadus ei ole 
põhjendatud ning rannaäärne kergliiklustee tuleb 
lahendada tervikuna mitte lõiguti, siis Viimsi mets-
kond 51 kinnistu ning Rohuneeme tee 43a ees 
paiknev reformimata riigimaa lõik DP-ga hõlma-
tud ei ole.

2. Pringi küla, kinnistute Heina tee 1, Heina 
tee 3, Heina tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja 
Heina tee DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 
5.12.2017 korraldusega nr 859) eskiislahendus.

Planeeritav ala asub Pringi küla rannikualal ning 
hõlmab elamumaa ja maatulundusmaa sihtots-
tarbega kinnistuid – Heina tee 1, Heina tee 3, Heina 
tee 8, Heina tee 10, Heina tee 12 ja transpordi-
maad Heina tee. Olemasolevast hoonestusest on 
planeeringualal säilinud kaks eluhoonet ja üks aia-
maja. Detailplaneeringu koostamise vajadus tule-
neb eesmärgist muuta planeeringuga hõlmatava 
maa-ala krundijaotust, moodustada kuni viis ük-
sikelamukrunti ja määrata krundi ehitusõigus ühe
üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks. Li-
saks on detailplaneeringuga kavas määrata krun-
dipiirid õigusliku alusega püstitatud paadisillale, 
lahendada planeeringualale juurdepääsud, liiklus-
korraldus ja krundi tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtted. Detailplaneeringuga määratakse avalik 
juurdepääs kallasrajale ja kallasraja asukoht.

10.12–8.01.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul välja-
panekul Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin 
külas, kinnistu Liliani detailplaneeringu (alga-
tatud Viimsi Vallavolikogu 10.04.2018 otsuse-
ga nr 25) eskiislahendus.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 1,44 ha 
ja see asub Naissaare läänerannikul, Väikeheina-
maa/Lillängin külas. Planeeritav ala hõlmab maa-
tulundusmaa sihtotstarbega Liliani kinnistut, mis 
piirneb edelast merega, loodest maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistuga Lillemäe, kirdest kinnis-
tuga Viimsi Metskond 92 ja kagust maatulundus-
maa sihtotstarbega kinnistuga Ranna-Lepiku. Pla-
neeritaval alal paikneb üks suvila ja abihoone. Juur-
depääs planeeringualale on olemas Männiku teelt. 
DP koostamise eesmärk on olemasolevale maa-
tulundusmaa sihtotstarbega kinnistule elamukrundi 

moodustamine ja krundi ehitusõiguse määramine 
1 üksikelamu ja 2 abihoone, millest üks on paadi-
kuur, püstitamiseks. Lisaks määratakse detailpla-
neeringuga tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, 
liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põ-
himõtted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krun-
di asukohast lähtuvalt hoonete arhitektuurilised 
ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis 
koos looduslike tingimustega kujundavad ümbrit-
seva keskkonnaga arvestava ruumilise tervikla-
henduse, ja määratakse kinnistule juurdepääsu 
tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee kasutamise 
tingimused. DP eesmärk on muu hulgas ranna ehi-
tuskeeluvööndi vähendamine.

DP-de eskiislahendustega on võimalik tutvuda 
ka valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/
teenused/planeeringud/detailplaneeringud/es-
kiisid-avalikul-valjapanekul.

Viimsi  vallavalitsus on vastu võtnud alljärg-
nevad korraldused:

6.11.2018 korraldus nr 639 “Püünsi külas, 
kinnistu Rohuneeme tee 112 detailplaneerin-
gu kehtestamine“

Detailplaneeringuga on hõlmatud Püünsi külas 
asuv 6898 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega 
hoonestamata kinnistu, aadressiga Rohuneeme 
tee 112 (89001:003:0057), mis asub poolsaare 
põhjaosas Rohuneeme tee ja Püünsi tee vahelisel 
tiheasustusalal. Planeeritav ala hõlmab Kinnistut 
ja sellega piirnevas osas kinnistuid Rohuneeme 
tee ja Püünsi tee.

DP-ga (Solpro OÜ töö nr 0311-15, põhijoonise 
väljatrükk: aprill 2018) jagatakse 6898 m2 suuru-
ne elamumaa sihtotstarbega kinnistu 5 krundiks, 
moodustatakse 3 üksikelamumaa kasutamise siht-
otstarbega krunti (EP 100%), 1 äri- ja elamumaa 
kasutamise sihtotstarbega krunt (ÄK 50% / EP 50%) 
ja 1 tee ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega
krunt (LT 100%). Üksikelamukruntide suurused on 
vahemikus 1324 m2 ja 1570 m2, äri- ja elamumaa 
krundi suurus on 2422 m2. Üksikelamukruntidele 
määratakse ehitusõigus 1 üksikelamu (2 korrust, 
H=8,5 m) ja kahe abihoone (1 korrus, H=5,0 m) ehi-
tamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 
sõltuvalt krundi suurusest 260 kuni 300 m2. Äri- 
ja elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 
äri- ja eluhoone (1 korrus, H = 6,5 m) ja 1 abihoo-
ne (1 korrus, H = 5,0 m) ehitamiseks, suurima lu-
batud ehitusaluse pindalaga 460 m2. Kõikidel hoo-
netel on DP kohaselt lubatud ka 1 maa-alune kor-
rus.

13.11.2018 korraldus nr 651 “Randvere kü-
la, kinnistute Kurekannuse tee 14 ja Meritähe 

tee 8 detailplaneeringu kehtestamine“
Detailplaneeringuga on hõlmatud Randvere kü-

las asuvad elamumaa sihtotstarbega kinnistud Ku-
rekannuse tee 14 (89001:014:0230) ja Meritähe 
tee 8 (89001:014:0016). Planeeringuala suurus on 
4558 m2. Detailplaneeringuga (Majapood OÜ töö 
nr 1709, põhijoonise väljatrükk: 30.05.2018) moo-
dustatakse 3 üksikelamukrunti, suurustega 1216 m2, 
1618 m2 ja 1724 m2 ja määratakse krundi ehitus-
õigus 1 põhihoone (üksikelamu) ja 1 abihoone 
ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pind-
alaga vastavalt 243 m2, 323 m2 ja 345 m2. Põhi-
hoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna 
keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 meetrit, abihoo-
nel 5 meetrit. 

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/teenu-
sed/planeeringud/detailplaneeringud/kehtes-
tatud-detailplaneeringud-2018.

Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärg-
neva otsuse:

 13.11.2018 otsus nr 81 “Viimsi Vallavoli-
kogu 14.03.2000 otsusega nr 45 kehtestatud 
“AÜ Korall detailplaneeringu“ osaliselt kehte-
tuks tunnistamine, kruntidel Koralli tee 9 ja 
Pärli tee 4”

Detailplaneeringuga tunnistatakse kehtetuks 
Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 45 
kehtestatud “AÜ Korall detailplaneering“ kruntidel, 
aadressidega Koralli tee 9 (89001:014:0020) ja 
Pärli tee 4 (89001:014:0024). DP osaliselt kehte-
tuks tunnistamise aluseks on Koralli tee 9 ehitus-
loa menetlus, millega seoses on esitatud avaldus 
tühistada AÜ Korall DP kruntide Koralli tee 9 ja 
Pärli tee 4 ulatuses. Ehitusloa menetluse jätkami-
seks tuleb seega likvideerida vastuolu kehtiva DP, 
tegeliku olukorra ja soovitava eesmärgi vahel, mis-
tõttu on kõige efektiivsem viis tunnistada DP eel-
nimetatud kruntidel kehtetuks. DP kehtetuks tun-
nistamise järgselt tuleb uue üksikelamu projek-
teerimisel lähtuda üldplaneeringu teemaplanee-
ringust “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste mää-
ramine. Elamuehituse põhimõtted.“ DP osaliselt 
kehtetuks tunnistamise järgselt peab PlanS § 140 
lg 2 kohaselt olema tagatud planeeringu tervik-
lahenduse elluviimine. Otsuse vastuvõtmisel on 
vallavolikogu lähtunud kinnistu Koralli tee 9 oma-
niku volitatud esindaja vastavast avaldusest ja 
asjas puutumust omavate kruntide omanike kir-
jalikust nõusolekust.

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/teenu-
sed/detailplaneeringud/kehtetuks-tunnistatud-
detailplaneeringud.

Keskkonna- ja planeerimisamet

Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Pähklimänni tee 30 kinnistule, 
Laiakülas, Viimsi vallas Loigu I detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile on esitatud Pähklimänni tee 30 kinnistule 
üksikelamu laiendamiseks projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vas-
tavalt taotlusele ja selle juurde lisatud asendiplaanile soovib omanik kavandada üksikelamule 
juurdeehituse. Pähklimänni tee 30 kinnistu asub alal, kuhu on Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 
otsusega nr 9 kehtestatud Loigu I detailplaneering. Detailplaneeringuga on määratud kinnistu-
le ehituskeeluala (kaugus kinnistu piiridest 7,5 m, 10 m ja 20 m). Kinnistu põhjapoolses küljes, 
kus ehituskeeluala laius on 20 m, taotletakse selle vähendamist 15 m-le, et oleks võimalik ka-
vandada elamu laiendus.

Antud juhul ei ole ehituskeeluala vähendamine ja projekteerimistingimuste väljastamine 
vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut 
ega selle teemaplaneeringuid. Detailplaneeringuga lubatud parameetreid (nt täisehituse %, 
hoone kõrgus jm) ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuvate 
hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimis-
tingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste 
andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaal-
ameti ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalit-
suse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administ-
ratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

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

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avali-
kustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et 
arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalamet 

Detailplaneeringud
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REAKUULUTUSED

SOODSAD HOMMIKU- JA 
LÕUNAPAKKUMISED
VIIMSI FERTILITASE KOHVIKUS
Oleme avatud E–N 9.00–16.00 ja 
R 9.00–15.00
Asume Kaluri tee 5a, Haabneeme

MLA Viimsi Lasteaiad 
RANDVERE maja pakub tööd:

MAJAPERENAISELE
(koormus 1,0)

Sobiv kandidaat on kohusetundlik, 
sõbralik, puhtusest lugupidav ning soovib 
töötada toredate laste ja vahvate kollee-
gide seas.

Uuri täpsemalt: 
mirje@viimsilasteaiad.ee
Tel: 5622 0121

MLA Viimsi Lasteaiad 
pakub tööd järgmistel ametikohtadel:

RÜHMA ÕPETAJA 
(võimalikud erinevad koormused)

ÕPETAJA ABI 
(koormus 1,0)

ÕPETAJA ASSISTENT 
(koormus 1,0)

TUGIISIK 
(koormus 1,0)

Sooviavaldus ning CV saata:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personali-
juht). E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee, 
tel: 5622 0121

Viimsi Kool ootab oma meeskonda:

II kooliastme õppejuhti (asenduskoht)

Edukal kandidaadil on:
• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon; 
• õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid;
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
• avatus uuendustele.

Kool pakub:
• kaasaegset töökeskkonda;
• eneseteostuse, arengu- ja koolitusvõimalust; tore-
  dat ja toetavat meeskonda.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus, elulookirjel-
dus ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saata hiljemalt 3. detsembriks 2018 
e-posti aadressil info@viimsi.edu.ee.

Tööleasumise aeg – esimesel võimalusel!

Viimsi Kool ootab oma meeskonda:

inglise keele õpetajat (asenduskoht)

klassiõpetajat (asenduskoht)

Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded või suur soov õppida;
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
• digitaalne kirjaoskus;
• avatus uuendustele.

Kool pakub:
• kaasaegset töökeskkonda;
• eneseteostuse, arengu- ja koolitusvõimalust;
• toredat ja toetavat meeskonda.

Konkursist osavõtuks esitada avaldus, elulookirjel-
dus ja haridust tõendava dokumendi koopia.

Dokumendid saata hiljemalt 12. detsembriks 2018 
e-posti aadressil info@viimsi.edu.ee.

Tööleasumise aeg on 2. jaanuar 2019.

TEENUS
n Viimsi Autorent OÜ pakub erinevateks väljasõi-
tudeks rendile 9-kohalist väikebussi Ford Tourneo 
Custom (2014 a). Võimalik rentida ka koos juhiga. 
Hinnad kokkuleppel. Kontakt Facebookis, Viimsi 
Autorent OÜ, viimsiautorent@gmail.com, tel 503 4247.

n Kutsetunnistusega korstnapühkija. Töötan ka 
õhtuti ja nädalavahetustel. Tehtud tööde kohta 
akt. Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.

n Ohtlikute puude langetamine ja viljapuude 
noorus lõikus. Tel 521 0334.

n Ehitusmehed teostavad järgmisi töid: puitkarkass-
maju, vundamendid, ladumistööd, katused, ter-
rassid, aiad, katuse ja fassaadi survepesu, vanade 
majade restaureerimine, kipsitööd. Saame hakka-
ma kõikide üldehitustöödega. Töö kiire ja korralik. 
Tel 5671 4797, silvar.jogi@gmail.com.

n Jõulupuud, Eestis mahedalt kasvatatud nulud. 
Kojutoomine tasuta. Tel 5326 4497.

n Klaverihäälestus teenus kutsetunnistusega 
häälestajalt. Lisainfo ja kontakt: www.juhanungru.
ee või juhan.ungru@gmail.com. Hääles klaver on 
terve klaver!

n Pahteldus, lihvimine, värvimine, tapeetimine. 
Parketi, uste, liistude paigaldus ning muud remondi 
tööd. Tel 5360 5083.

n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja 
annab koolimatemaatika tunde 1.-10. klass Viimsis. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 5340 0165, Mare.

n Remonditööd, plaatimis-, krohvimis- jm ehitus-
tööd. Saunade ehitus. Tel 511 0992.

n Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele 
kursustele kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. 
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.

n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett! 
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

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

n Teostan väliterrasside, katusealuste ja sisevii-
mistlustöid: Viimsi, Pirita. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com. 

n Atesteeritud massöör koos massaažilauaga tuleb 
teie koju. Parima mõju saavutamiseks kombineerin 
erinevaid massaažitehnikaid: klassikaline, spordi, 
punkti, lümfi, kupu. Tel 509 2550, Reet.

n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja 
väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised 
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõ-
dusõlmede ehitus. Tänava, äärekivide ja aiakivide 
paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

n Õhksoojuspumba paigaldus ja hooldus, hind 150 €. 
Tel. 5656 2191. Sertifikaadiga paigaldaja Kalev Le-
pistu.

n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, 
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööver-
dusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. 
Tel 525 2632. 

n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1195, Tiiu.

n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu: plekk, 
torud, latid, vinklid, aiapostid, võrgurullid, pesu-
masinad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, tööriistad, 
mootorid, akud jne. Õuest, garaažist tasuta. 
Korterist väljavedu 10 €. Külmikud, telerid 10 €. 
Tel 5550 5017.

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

n Korstnapühkija teenused. Tellimine telefonil 5877 
1665, info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.

n Viimsi korstnapühkija ja pottsepa litsentseeritud 
teenused Viimsis ja Meriväljal. Korstnapühkija akti 
väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Küttekollete ehitus ja remont. Tel 5690 0686, 
korsten.korda@gmail.com.

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, ko-
limisteenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 
554 0865, info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 

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

n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende 
pesu, veerennide puhastus. Tel 5638 8994. 

n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, 
projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, 
e-post ehitus@miltongrupp.ee.

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

n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud tee-
nuseid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse 
Teie objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, 
info@vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.

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

n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohale veoga liiv, 
muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. 
Tel 509 2936.

n Koduteenus eakale või puudega inimesele: Poes 
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa 
toomine või ladumine, toiduvalmistamise abi, asja-
ajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõ-
hine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 
0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. Tel 5380 5133.

n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike 
puude/okste langetamine ning viljapuude lõika-
mine. Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, 
e-post igor@inkteenused.ee.

MÜÜK
n Müüa 3-kuused emased Somaali kassipojad 
(blue). Kassipojad on väga aktiivsed, sotsiaalsed ja 
väga sõbralikud. Tel 5399 4783.

n Müüa kuivad kaminapuud võrkkotis. On pakkuda 
halli leppa, sangleppa, metsakuiva mändi ja saare 
puud võrkkotis. Veel on ka jääke 5–25 cm klotsid
võrkkotis. Hinnad soodsad ja kokkuleppel vastavalt 
kogusele ja asukohale. Helistage ja küsige julgelt. 
Tel 5457 5571.

n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendu-
sed parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava 
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava 
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.kodu-
värav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.

TÖÖ
n Soovin leida tööd hooldajana Viimsis või Tallinnas. 
Vajalik elamispind. Kõik pakkumised on teretulnud. 
Tel 507 2230.

n Pirita Pesumaja otsib pesumaja töötajat! Palk 
alates 700 eurost. info@piritapesumaja.ee. Tel 
5837 8330, www.piritapesumaja.ee.

OST JA MUU
n Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085, Kert. 

n Ostan Teie seisva  või mitte töötava auto või muu 
mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatuseta. 
Pakkuda võib kõike! kasutult.seisevauto@mail.ee, 
tel 5459 5118, Magnus.

n Autode, sõidukite ja töömasinate kokkuost! Pak-
kuda ka remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! Ei 
pea olema ülevaatust ja kindlustust! Pakkuda võib 
kõike! Kuulutus ei vanane! Tel 5457 5055.

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 6020 906 ja 5011 628, Tim.
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Seoses iga-aastase 
meeste tervise kuuga 
tutvustame Tallinn Viimsi 
SPA tervisekeskuse poolt 
pakutavat meesteuurin-
gute paketti. Uuringuid 
kirjeldame 65-aastase 
keskmiselt aktiivse mehe 
kogemuse põhjal.

Andres töötab haldusjuhina ja 
seetõttu teab ta tehnoülevaatu-
sest nii mõndagi. Kuid nii nagu 
suurem osa meessoo esindaja-
test pöördub ta arsti juurde vaid 
siis, kui juba on tekkinud prob-
leemid, mis kipuvad igapäeva-
elu segama. Miks küll on autod 
tähtsamad kui meie endi tervis?

Kutsusime Andrese meie 
uuringutele ja ta soostus meel-
sasti. Ta oli küll eelnevalt tead-
lik, et meil selline pakett olemas 
on, kuid polnud kunagi süve-
nenud sellesse, milliseid uurin-
guid teeme ja mida tulemustest 
välja saab lugeda.

Nagu eelpool öeldud on And-
res keskmiselt aktiivne mees, kes 
käib aeg-ajalt jõusaalis ja uju-
mas, kuid mitte regulaarselt. 
Oma igapäevatöös on tal üpris 
palju liikumist ja ta arvas, et ke-
halise aktiivsusega on tal kõik 
korras. Etteruttavalt öeldes – nii 
see ongi, kuid väikeste korrek-
tiividega!

Esimeseks sammuks uurin-
gute tegemisel on vereanalüü-
side andmine. Verd uuritakse 

Kehakoostise tulemustega on Andres rahul – lihased on heas toonuses 
ja bioloogiline vanus 4 aastat väiksem tegelikust. Foto erakogu

Meeste tehnoülevaatus

veresuhkru ja -rasvade, maksa-
funktsiooni näitajate ning PSA 
ehk eesnäärme spetsiifilise anti-
geeni suhtes. Just ülekaal ja sel-
lest tingitud tervisehädad – kõr-
ge vererõhk, südamehaigused, 
suhkrutõbi ning eesnäärme prob-
leemid – on kõige sagedasemad 
meeste kimbutajad ja elukvali-
teedi halvendajad.

Kuna aeg õe vastuvõtule oli 
Andresel broneeritud, siis kulus 
analüüside andmiseks alla 10 
minuti ja vastused sai mees ju-
ba samal õhtul koos ülejäänud 
uuringute tulemustega. Andres 

võib rahul olla, sest kõik ana-
lüüsid olid normi piires.

Seejärel mindi koos õega 
määrama kehakoostist Jawon 
ioi 353 analüsaatori abil. See 
uuring võimaldab määrata ras-
vaprotsenti ja rasvade jaotumist 
erinevatel kehaosadel (eriti olu-
line on just siseelundeid ümb-
ritseva rasvkoe hulk), kogu lihas-
massi ja ka lihasmassi erine-
vate kehapiirkondade kaupa, 
vöö- ja puusaümbermõõdu in-
deksit, põhiainevahetust, bioloo-
gilist vanust ja soovituslikku päe-
vast kaloraaži. Sellele uuringu-

le kulus umbes 10 minutit, järg-
nes uuringutulemuste analüüs 
koos arstiga. Suures osas võib 
Andres oma tulemustega rahul 
olla – lihased on väga hästi are-
nenud, rasvaprotsent normi pii-
res, bioloogiline vanus 61. Ke-
hakaal ja kaaluindeks olid küll 
normist kõrgemad, kuid see tu-
li suures osas ju hästi arenenud 
lihasmassi, mitte liigse keha-
rasva tõttu! Üks väike tõrvatilk 
aga ikka meepotis oli – vöö- ja 
puusaümbermõõdu indeks oli 
üle normi ja kõhupiirkonna rasv 
pisut kõrgem normist. Arutelul 
arstiga tulid  välja ka põhjused 
– kuna päevane tempo on kiire 
ja pole eriti aega end millegagi 
hellitada, siis kujuneb just õhtu 
selliseks ajaks, kus ennast vabaks 
lasta, istuda teleka ees ja puhata 
ning nautida mõnusaid näkse 
(tavaliselt ikka magusaid). And-
res polnud varem sellele eriti 
mõelnud, et väike õhtune “pa-
tustamine” sellist kurja võib teha!

Eelnevate uuringute läbimi-
ne ei nõudnud Andreselt min-
geid pingutusi. Järgnevaks uurin-
guks oli aga spiromeetria, mille 
abil uuritakse hingamiselundi-
te funktsionaalset seisu. Selle tes-
tiga on võimalik avastada mit-
meid kopsuhaigusi (näiteks ast-
mat või kroonilist obstruktiivset 
kopsuhaigust). Siin pidi juba ise 
aktiivselt kaasa lööma ja hinga-
ma vastavalt väljatöötatud skee-
mile. Koosneb see uuring ka-

hest erineva kiirusega sisse- ja 
väljahingamisest. Enamuses saa-
dakse selle uuringuga hästi hak-
kama, vahel aga võtab natuke 
aega, et nii-öelda õige hingami-
ne kätte saada. Ka Andresel ku-
lus selleks veidi aega, et kõik 
hästi laabuks. Kuid lõpuks ta-
sus see end ära, sest tulemus oli 
nii Andresele kui arstile meele-
pärane. Keskmiselt võtab see 
uuring aega 15–20 minutit. Kui 
tulemused näitavad takistust hin-
gamisteedes, siis on võimalik sa-
ma uuringu raames teostada ka 
astmatest, mis lisab ajakulule 
25–30 minutit. Vähem kui tun-
niga oli enamus uuringuid teh-
tud ja võis päevaste tegevuste 
juurde naasta. 

Viimane osa uuringutest toi-
mus õhtul pärast tööaja lõppu 
ja selleks oli südame-vereringe 
funktsiooni hindamine koormus-
testiga kõnnirajal. Uuringut ei 
pea tegema samal päeval, kuid 
Andresele sobis see hästi. Jär-
jest suureneva kehalise koormu-
se käigus hindab arst uuritava 
vererõhu ja pulsi reaktsiooni, 
südamelihase verevarustuse sei-
sundit, rütmihäirete teket ja tei-
si muutusi. Spordiga tegelejad 
saavad koormustesti abil tagasi-
sidet rakendatud treeningkoor-
muse ja treeningpulsi sobivu-
sest. Andrese tulemused näita-
sid, et tema koormustaluvus, 
pulsisagedus ja südamelihase 
näitajad mahtusid kenasti tema-

ealise mehe normidesse. Küll 
aga andis uuring viite, et ta peaks 
aeg-ajalt kontrollima oma vere-
rõhku.

Terviseuuringute läbimise-
le järgnes tulemuste analüüsi-
mine arsti poolt koos soovitus-
tega edaspidiseks. Kokkuvõttes 
oli Andres tõeliselt rahul, et sel-
le uuringupaketi läbi tegi. Ta ar-
vab, et sai hea ülevaate oma ter-
visest, soovitused edaspidiseks 
ja arusaamise, et ka pisiasjade-
le peab tähelepanu pöörama. Ja 
tundub, et oleme selle paketiga 
saanud endale uue püsikliendi. 
Ka terviseuuringute läbiviimi-
sel osalev õde Kaie on tähele 
pannud, et sageli nendivad uurin-
gutel osalenud mehed, et see 
oli tõesti kasulik, kuna nad on 
saanud informatsiooni oma ke-
ha seisundist, soovitusi, kuidas 
edasi minna ja mida jälgida. Ka 
oleme märganud, et aastate jook-
sul, mil oleme seda teenust osu-
tanud, on tekkinud kliendid, kes 
on korduvalt käinud meie juu-
res uuringutel, et olla veendunud 
kas oma vormi püsimises või 
siis selle paranemises.

Soovitame kõigil meestel jäl-
gida, mida keha teile ütleb ja 
seda kuulda võtta. Ka tasub end 
aeg-ajalt ikkagi skriinida, et oma 
tervis kontrolli all hoida ja et 
ühel päeval ebameeldivaid ül-
latusi ei tuleks!

Tallinn Viimsi SPA 
tervisekeskus
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Ettevõtte jõulupidu, mis 
pakub elamusi kõigile? 
Jah, see on võimalik! 
Viimsi Keskuse II korrusel 
asuv hubase atmosfääriga 
Ku:lsa:l on ideaalne koht 
meeldejääva firmaürituse 
korraldamiseks, sest kõige 
olulise eest on juba hoo-
litsetud.

Mis on ideaalse firmapeo valem? 
Suurepärane asukoht, kaasahaa-
rav meelelahutus ning maitsev 
toit. Kõlab lihtsalt, kuid mitte 
alati ei ole neid komponente 
kerge ühest kohast leida. Viimsi 
Ku:lsa:lis on need kõik olemas 
ning mõned boonused muuda-
vad tulemuse veelgi täiusliku-
maks.

Tihti on jõulupeo korralda-
jate üheks suurimaks peavaluks 
sobiva meelelahutuse valimine 
– kuidas leida tegevus, mis kõiki 
kaasa haaraks, vajalikku tiimi-
tunnet ja ka olulist võistlusmo-
menti tekitaks? Ku:lsa:lis oota-
vad 8 kaasaegset bowlingurada, 
lisaks 10 piljardi- ja 2 snuukeri-
lauda. Jõulupeo üheks osaks võib 
seega olla kaasahaarav sportlik 
turniir, millest edaspidi saab ku-
juneda tore traditsioon – paljud 
kollektiivid käivad igakuiselt või 
lausa iganädalaselt sportlikult 
meelt lahutamas. 

Jõulupeo turniir võib alguse 
saada bowlinguradadel ning jät-
kuda piljardilaudade taga – või 

Meeldejääv firma jõulupidu Viimsi Ku:lsa:lis

valib iga külaline just endale 
sobiva ala. Omavahel saab võist-
lema panna erinevad osakonnad 
või tekitada veelgi põnevama 
väljakutse ning tiimid välja loo-
sida. Võimalusi on lõputult ning 
võistlustulle saab korraga asuda 
isegi 50 või enam inimest. Peo 
lõpus välja antavad (ränd)kari-
kad, diplomid, medalid ja au-
hinnad pakuvad lõbusaid mäles-
tusi ning muhedat kõneainet veel 
kauaks. Ku:lsa:li kaudu saab tel-
lida ka õhtujuhi või lausa jõu-
luvana, kes sportlikke võistlus-

mänge aitab vahvamaks muuta 
ning kogu õhtu vedamise enda 
kanda võtab.

Jõulupeo oluliseks osaks on 
ka maitsev toit ning menüü osas 
pakub Ku:lsa:l terviklikke la-
hendusi. Vastavalt soovidele saab 
tellida kas rikkaliku suupiste-
laua või hõrgu sooja bufee. Esi-
mese valikus on näiteks kana-
maksapatee röstsaiaga, pärlkus-
kussi salat vokitud köögivilja-
ga ning väikeste verivorstide va-
lik jõulumoosi ja kõrvitsasala-
tiga. Soojade toitude seast võib 
peoliste kõhtusid paitada piki-
tud seapraad, ahjukartul  ja kõr-
vitsasalat või kanafileerullid see-
ne-toorjuustutäidisega ning ba-
taadi ja punapeedi vokk rosma-
riiniga. Muidugi kuuluvad peo-
lauale ka joogid ja magustoi-
dud ning lõplik menüü pan-
nakse paika koostöös tellijaga.

Oluline on ka jõulupeo asu-
koht. Viimsi asub just sobivalt 
pisut linnakärast eemal, kuid mit-
te liiga kaugel. Nii pole vaja mu-
retseda majutuse või peojärgse 
transpordi pärast. Ka parkimine 
on erinevalt Tallinna kesklin-
nast täiesti tasuta.

Paljud ettevõtted peavad mee-
les töötajate lapsi ning leiavad 
võimaluse ka nende jõulud eri-

Viimsi Ku:lsa:l on avatud 
Viimsi Keskuse II korrrusel 
E–N k 11–23, R k 11–01, 
L k 10–01, P k 10–23. Võta 
ühendust viimsi@kuulsaal.ee 
või telefonil 605 1101. lisemaks muuta. Viimsi Ku:lsa:li 

kõrvalruumis on tõeline rõõmu-
paradiis – Muuuv Viimsi seik-
lusmaa on täis jooksmis-, hüp-
pamis,- ronimis- ja avastamis-

võimalusi. Miks mitte korral-
dada töötajate jõulupeoga samal 
ajal ka lastepidu – nii ei pea 
lapsevanematest kolleegid mu-
retsema lapsehoidmise pärast 
ning jõulurõõmu saavad nau-
tida kõik koos. Boonus missu-
gune!

Viimsi Ku:lsa:lis saab jõu-
lupidusid korraldada nii väikse-
mate kollektiividega kui ka kas 
või 150 inimesega – sel juhul 
saab rentida kogu avara ruumi. 
Iga firma on isemoodi ja seega 
on võimalik pidu korraldades 
just iga ettevõtte soovid ning 
vajadused läbi rääkida, et pidu 
kujuneks täiuslikuks.

Sõpradega bowlingu mängimisest ei saa küll enam midagi lõbusamat olla. Foto erakogu
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