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Sõjamuuseumi asutamisest 
möödus 100 aastat 

Uuenev raamatukogu võtab malli Soomest >> loe lk 5

Sõjamuuseumi vana nimesilt.

Teenetemärgiga tunnustatud muuseumi kogude korraldaja Marika 
Reintam ja direktori asetäitja museoloogia- ja haldusalal Leho Lõhmus. 
Foto Ülo Siivelt

Talvine sõjamuuseum.

Viimsi vald 
tähistab sel aastal 
oma 100. juubeli-
aastat
2019. aasta on Viimsi valla jaoks 
suursündmus – tähistame oma sajandat 
sünniaastapäeva.

11. mail 1919 asutati uus iseseisev Viimsi vald, 
mis eraldati Nehatu vallast ja mille moodusta-
sid Viimsi kogukond (Viimsi mõis, Pirita, Miidu-
ranna, Lubja, Pringi, Rummu, Püünsi ja Rohu-
neeme külad ühes Aegna saarega) ning Maardu 
kogukonna Leppneeme ja Rohuneeme külad, 
kokku 1258 elanikuga.

Täna on Viimsi vallas 20 359 elanikku. 100 
aastat on pikk aeg ja endistest kaluriküladest on 
välja arenenud kaasaegne elukeskkond, kuhu on 
loodud väga head võimalused, et viimsilased saak-
sid hea hariduse, harrastada tervislikke eluviise, 
nautida kultuurielu ja tunda ennast mõnusalt oma 
kodukohas.

Viimsi sünnipäeva tähistame ühiselt terve 
aasta. Meie kogukond on küll suur, kuid seda 
põnevam on üheskoos meeleolukalt aastat tähis-
tada ja üksteisega tuttavaks saada. Kõik tege-
vused on tähistatud meie juubeliaasta logoga, 
mida võib kasutada iga viimsilane.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja 
aastal 2019
2019. aasta ilmumisajad on:
n 11. ja 25. jaanuar
n 8. ja 22. veebruar
n 8. ja 22. märts
n 12. ja 26. aprill
n 10. ja 24. mai
n 7. ja 21. juuni
n Juulis lehte ei ilmu!
n 16. ja 30. august
n 13. ja 27. september
n 11. ja 25. oktoober
n 8. ja 22. november
n 6. ja 20. detsember

Päästeamet tuletab 
meelde 
n Hoidu ülekütmisest!
n Jälgi, et sa ei sulge siibrit liiga vara!
n Ära kata soojapuhureid ja radiaatoreid 
riideesemetega kinni!
n Veendu, et sul on kodu laes olemas töö-
korras suitsuandur!
n Märka ja abista lähedasi! Näiteks aita naab-
ritädil puud tuppa tuua.

19. jaanuaril 1919. aastal 
koostas operatiivstaabi ülem 
alampolkovnik Jaan Soots 
sõjavägede ülemjuhataja 
polkovnik Johan Laidonerile 
ettekande, milles ta kirjutab: 
“Kui ka ütelda ei või, kuidas 
sõda saab lõppema ehk mis-
suguse kuju meie valitsus 
saab, üks on selge: rahvas, 
kes nõnda kindlaste oma 
idee eest välja on astunud 
/…/, see rahvas ei või endi-
sesse õiguseta seisukorda 
tagasi lükatud saada. Suur 
tähtsus kohustab ka seda 
sõda suurelt mälestada, ja 
selleks oleks kõige parem 
EESTI VABASTAMISE SÕJA 
MUSEUM asutada.“

Ülemjuhataja Johan Laidoner kin-
nitas oma toetust muuseumi asuta-
mise ideele resolutsiooniga “Täit-
sa õige mõte ja peab läbiviidud saa-
ma. 19/I Laidoner” ja andis välja 
päevakäsu muuseumi asutamiseks. 
Sellega loodi Vabadussõja esimes-
tel kuudel tulevane Eesti sõjamuu-
seum.

Samal aastal nimetati muuseu-
mi korraldajaks 6. jalaväepolgu rea-
mees rindefotograaf Taavet Poska, 
kes määrati 1921. aasta novembris 
muuseumi varahoidja kohusetäit-
jaks ja hiljem juhatajaks. Taavet 
Poska juhtis sõjamuuseumi kuni 
1940. aastani. Muuseumis oli um-
bes 10 000 eksponaati, neist paar 
tuhat püsiekspositsioonis. Tookord 
oli muuseumi kogudes palju relvi, 
püsiekspositsioonis olid ka trofeed 
– näiteks lahingutes võidetud Puna-

armee üksuste lipud, eksponeeritud 
olid mannekeenid Vabadussõja-aeg-
setes mundrites, sõjakaardid, ülem-
juhataja sõjaaegse töökabineti sisus-
tus ja palju muud. Muuseumi asu-
kohaks sai Tallinna vanalinnas asuv 
maja Vene tänaval.

Aastatel 1919–1937 kandis muu-
seum nimesid Eesti Vabastuse Sõja 
Museum, Eesti Vabastamise Sõja 
Muuseum ja Eesti Vabadussõja Muu-
seum, alates 1938. aastast Eesti Sõ-
jamuuseum. 

Pärast Eesti Vabariigi okupeeri-
mist ja annekteerimist Nõukogude 
Liidu poolt 1940. aasta suvel muu-
seum suleti ja muuseumi varad viidi 
esialgu Koplisse nn Punastesse ka-
sarmutesse. Hiljem anti kasutus-
kõlblik varustus Punaarmeele, osa 
eksponaate teistele muuseumidele, 

osa viidi Venemaale ja palju ese-
meid lihtsalt hävitati.

Pärast Eesti iseseisvuse taasta-
mist ja Vene vägede väljaviimist 
1994. aastal kerkis päevakorda Eesti 
sõjavägede ülemjuhataja kindral 
Johan Laidoneri endise suvekodu – 
Viimsi mõisa – saatus. 1990. aastate 
alguseni asus mõisas NSV Liidu Bal-
ti laevastiku raadioluure väeosa. 
15. septembril 1993. aastal otsustas 
Viimsi vallavolikogu rajada mõisa
Viimsi valla muuseumi, mis asutati 
mõttega koguda  eeskätt Johan Lai-
doneri isikuga seotud esemeid ja 
teavet.

26. veebruaril 2001 taasasutati 
sõjamuuseum Eesti Vabariigi kait-
seministri määrusega ja sai nimeks 
Eesti Sõjamuuseum – kindral Lai-
doneri muuseum. Nii kuulubki muu-
seum täna kaitseministeeriumi va-
litsemisalasse. Muuseumi tegevus-
valdkonnaks on Eesti sõjanduse aja-
looga seotud esemete ja materjali-
de väljaselgitamine, kogumine, säi-
litamine, uurimine ja üldsusele va-
hendamine. Sõjamuuseumi püsieks-
positsioon ja ajutised näitused an-
navad ülevaate Eestis peetud sõda-

dest, eestlaste ja teiste siinsete rah-
vaste teenistusest teiste riikide sõ-
javägedes ning mujal maailmas 
peetud sõdadest, millest Eesti ela-
nikel on tulnud osa võtta.

19. jaanuaril tähistas sõjamuu-
seum oma juubelit piduliku vastu-
võtuga, mille käigus avati uus sõja-
muuseumi ajalugu tutvustav näitus 
“Eesti sõjamuuseum 100”. Näitusel 
saab näha mitmeid haruldasi ese-
meid, mis hoolimata keerulistest 
aegadest on jõudnud muuseumi ta-
gasi. Uus näitus on  kõigile huvilis-
tele avatud.

Pidulikul koosviibimisel anti üle 
Eesti Sõjamuuseumi – kindral Lai-
doneri muuseumi 100. aastapäevaks 
loodud teenetemärgid. Nummerda-
tud teenetemärgi saajateks olid: Ire-
ne Lään, Tanel Lään, Indrek Kannik, 
Indrek Tarand, Marika Reintam, 
Leho Lõhmus, Toomas Hiio, Elo Per-
ling-Kõmper, Madis Mikko, Margus 
Laidre ja Ülo Isberg. Märk anti üle 
koos diplomiga, millel seisis: “Tä-
name Teid kauaaegse ja pühendu-
nud panuse eest Eesti sõjamuuseu-
mi ülesehitamisse.”

Ülo Siivelt
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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 8. veebruaril.

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

Ka sel aastal investeerib 
Viimsi vallavalitsus teede-
võrgu arendamisse, täna-
vavalgustuse ehitusse ja 
avaliku ruumi korrasta-
misse.

Ees ootavad mahukad 
teede rekonstrueeri-
mised
Kõige suuremaks tegevuseks on 
investeeringud teedesse. Reinu 
tee rekonstrueerimine on valla 
suurim investeeringuobjekt. I 
etapi raames rajatakse kergliik-
lustee ja LED valgustus, alates 
Rohuneeme teest kuni Kelvin-
gi külani, samuti rekonstruee-
ritakse bussipeatused. Töid teos-
tab YIT Infra AS ja tööde mak-
sumus on 1 511 848 eurot.

2018. aasta lõpus viidi läbi 
riigihange Reinu tee rekonstruee-
rimistööde II etapi teostaja leid-
miseks, mille käigus on ette näh-
tud Reinu tee sõidutee ja ristmi-
kud ning tehnovõrgud rekonst-
rueerida alates, Rohuneeme teest 
kuni Kelvingi külani. Eduka pak-
kumuse esitas YIT Infra Eesti 
AS summas 1 899 532 eurot. 
Vallavalitsus tunnistas pakkumu-
se edukaks oma jaanuarikuu is-

tungil ning tööd on kavas teha 
põhiosas sügiseks koos I etapi 
töödega. Nii saab sügiseks re-
konstrueeritud terve Reinu tee, 
alates Rohuneeme teest kuni 
Leppneeme küla alguseni. 

Vehema tee I etapi vaegtööd 
saavad lõpetatud maikuus. Jaa-
nuaris allkirjastati leping Vehe-
ma tee II etapi renoveerimis-
töödeks lõigul Tulbi tee (endi-
ne Tulbiaia) kuni Pärnamäe tee. 
Tööde käigus minnakse edasi 
jalgratta- ja jalgteega kuni Pär-
namäe teeni ning paigaldatakse 
uus LED teevalgustus, rekonst-
rueeritud saavad tehnovõrgud. 
Lisaks sõidutee rekonstrueeri-
misele tulevad uued bussipea-
tused ning Pärnamäe – Vehema 
tee ristmik lahendatakse foor-
ristmikuna. Tööde käigus raja-
takse väike parkla ning jalgtee 
ka Vehema tiigi äärsele Pärna-
mäe külaplatsile. Töid hakkab 
teostama Altos Teed OÜ ning 
tööde maksumus on 1 342 667 
eurot. Tööde valmimise aeg on 
1. september 2019.

Vehema tee kõrval asub ka 
teine investeeringuobjekt – La-
geda tee jalgratta- ja jalgtee. 
Teega on kavas ühendada Soo-

Viimsi valla kultuuri ja 
spordi eelarve on 2019. 
aastal 2 637 692 eurot. 
Vallavalitsus usub, et 
eluterve ühiskond ja selle 
areng põhineb tervetel ja 
vitaalsetel kodanikel. 

Seetõttu on vallavalitsuse prio-
riteediks kujundada Viimsist 
omavalitsus, kus inimestele on 
loodud kõik võimalused ela-
maks täisväärtuslikku elu – meil 
on aktiivne huvitegevus, mit-
mekesine spordi- ja vabaajata-
ristute võrk, vilgas ja kvaliteet-
ne kultuurielu.

Sel aastal pöörame erilist tä-
helepanu rahvatervisele ja ter-
viseennetustööle ning oleme loo-
nud vallavalitsuse struktuuri rah-

vatervisespetsialisti ametikoha, 
kes hakkab koostöös meie kogu-
konna võtmeisikutega koolides, 
lasteaedades, külades jm hoo-
litsema süstemaatiliselt kogu-
konna tervise edendamise eest.

Eelarve suurim osa 671 000 
eurot on planeeritud spordiväl-
jakute rajamisele ja hooldami-
sele. 508 000 eurot on planeeri-
tud sporditegevuse toetamiseks. 
Sporditegevuse eelarve kulud on 
peamiselt seotud spordiorgani-
satsioonide tegevuse toetamise-
ga ehk klubide “pearaha” eral-
distega. Aastaga on toetust saa-
vate laste arv kasvanud 25 noore  
võrra ja kokku toetatakse 73 eri-
nevas spordiklubis käivat 1746 
noort. 

Viimsi Vallavolikogu 15.05.

sepa mänguväljak ja lasteaed 
kergliiklusteede võrgustikuga. 
Tööde käigus rajatakse 2,5 m 
laiune kergliiklustee ning raja-
takse teevalgustus. Hankel tun-
nistati edukaks KV Infra OÜ 
pakkumus, tööde maksumus on 
176 048 eurot ning tööde val-
mimise tähtajaks on 30. august 
2019.

Juunikuuks lõpetatakse ka 
Lubja – Randvere ringi, kerg-
liiklustunneli ning parkla ehi-
tustööd. Vajalik on paigaldada 
parklasse asfaltkate, rajada hal-
jastus, väikeses mahus tehno-
võrke ning teostada teekatte mär-
gistustööd. Eraldi tööna on ka-
vas rajada pargi ja reisi parkla 
ümber haljastust, et luua rohe-
lisem keskkond.

Sügisel alustatakse Kesk tee 
lõigu rekonstrueerimisega Ro-
huneeme tee ja Lepa tee vahel, 
tööd on kavas lõpetada 2020. 
aasta maikuuks.

Jätkub ulatuslik 
tolmuvabade katete 
ehitus
2019. aastal saavad pinnatud 
järgnevad teed: Lännemäe, Mäe, 
Piirikivi, Kuusiku, Leppsilla, Le-

palinnu, Lehelinnu, Võsa, Pih-
lapuu, Laane, Kaevu, Kaasiku, 
Sarapiku, Kiviaia, Pärnapuu, Me-
rekivi, Kärimetsa, Roosimetsa, 
Karusambla, Sepamäe, Paekaa-
re, Tagakäära, Mõisaranna, Kol-
hoosi, Tammneeme põik, Ees-
nõmme, Uuetoa, Metsaserva, 
Laanelohu, Tammenurme, Lin-
da, Põldpüü, Põldvuti ja Vahe-
aia teed ning Veehoidla tee ja 
Aiaotsa tee lõigud. Pindamis-
tööd on kavas teostada juuni 
lõpuks (sõltuvalt ilmastikust) ja 
tööde maksumuseks on orien-
teeruvalt 150 000 eurot.

Paraneb sademevee-
süsteemide töö
Viimsi valla külade sademe-
veerajatiste remonttööde käigus 
tehakse korda Kibuvitsa tee 
truup, Metsavindi tee truup ja 
Kallasmaa teele rajatkse sade-
meveekanalisatsioon. Lisaks 
teostatakse kraavide rajamise ja 
hoolduse raames 2000 m Milst-
randi raudteekraavi puhastmist, 
Äigru tee kraavi rajamine (sh 
truup Äigru tee alt läbi olemas-
olevasse kraavi) ning Ranna-
välja tee ja Rannavälja põigu 
vahelise kraavi puhastamine. 

Tööde orienteeruv kogumaksu-
mus on 70 000 eurot. Sademe-
vee valdkonnas lähevad edasi 
ka LIFE projekti tegevused.

Kõik valla põhiteed 
saavad valgeks
Jaanuaris on kavas lõpetada 
Haabneeme LED-projekti ala 
ehitustööd, maikuusse jäävad 
taastamised – sellega saab 
suure punkti ulatuslik tänava-
valgustusprojekt.

Valla tänavavalgustuse suu-
remate ehitustööde raames ra-
jatakse valgustus Muuga teele, 
Metsaveere teele, Tiitsu teele, 
Heinamaa teele, Kibuvitsa tee-
le ja Tulbi tee lõigule (endise ni-
mega Tulbiaia tee). Tööde orien-
teeruv maksumus on ca 200 000 
eurot. Teetööde raames saab val-
geks Reinu tee. Sellega saavad 
valgustatuks kõik valla põhi-
teed. 

Valla käidukorraldaja ehitab 
käidukorraldustööde raames val-
gustuse Soosepa ja Metsakasti 
tee lõikudele, Lännekalda, Teha-
se, Ploomi, Põldheina, Kabeli-
kivi, Männikäbi ja Kadri tee-
dele. Tööde orienteeruv kogu-
maksumus on 82 000 eurot. 

Koostöös Tallinnaga pannak-
se valgustus Tagakäära teele.

Rajatakse juurde 
mänguväljakuid
Viimsi mõisapargi mänguväljak 
saab väikelaste ala ja Muuga 
mänguväljaku II etapi raames
saab mänguväljak seadmed. Li-
saks jätkatakse Metsakasti män-
guväljaku arendamisega, Miidu-
ranna mänguväljaku rajamise-
ga, Tammneeme mänguväljaku 
valgustamisega ja Äigrumäe 
mänguväljaku ehitamise alus-
tamisega. Kokku investeeritak-
se mänguväljakute rajamisse 
82 000 eurot.

Haabneeme rannas 
jätkub töö
Haabneeme randa on kavas lä-
bi ehitustööde kontsessiooni ra-
jada teenindushoone, kus asu-
vad tualetid, duššid, vetelpääs-
te jm ruumid. Hoone eeldatav 
valmimisaeg on 2020. aasta su-
veperiood. Lisaks on kavas val-
gustada Haabneeme mänguväl-
jak ja jätkata muuliümbruse kor-
rastamisega.

Margus Kruusmägi
abivallavanem

Vald panustab jõudsalt teede ja taristu arendusse

Valla kultuuri- ja spordielu edendamisel on rõhk rahvatervisel
2018 määruse nr 11 “Viimsi val-
la sportmängu esindusvõistkon-
dade toetamise kord” alusel eral-
datatakse ka toetust Viimsi val-
las eelisarendatavate spordiala-
de seas olevatele esindusvõist-
kondadele eesmärgiga edenda-
da saavutussporti, liikumishar-
rastuse, sporditegevuse ja spor-
dialade propageerimist ning ko-
gukonna ühtsustunnet. Lisaks 
toetatakse ka vallaelanike osa-
lemist rahvusvahelistel tiitli-
võistlustel. 

Vallavalitsus on oma õla al-
la pannud ka piirkondlike spor-
diürituste toetamisele. Sel aas-
tal on toetus kokku 59 200 eu-
rot. Kulud on seotud rahvaspor-
diürituste My Fitness Viimsi 
Jooksu, Viimsi Rattaretke, Kind-

ral Johan Laidoneri Olümpia-
teatejooksu, Püünsi kooli pere-
orienteerumise päeva, lasteae-
dade kolmikvõistluse, Viimsi 
valla meistrivõistluste ja 2018. 
aastal esmakordselt korraldatud 
kergejõustikuvõistluse Heitjate 
Gala ning teiste võistluste kor-
raldamisega ja toetustega ning 
valla sportlaste piirkondlikel 
võistlustel osalemise ning võist-
luste korraldamise toetustega.

Kultuuriürituste jaoks on val-
lavalitsus planeerinud 97 200 
eurot, millega soovime toetada 
traditsionaalseid ja valla elani-
kele armsaks saanud üritusi na-
gu JazzPopFest 2019 korralda-
mist, Kaluritepäeva tähistamist, 
Nargenfestivali, Viimsi Kohvi-
kutepäeva jpt. Kuna Viimsi val-
lal on sel aastal suur tähtpäev 
– saame 100-aastaseks –, siis 
oleme planeerinud vallarahva-
le ka juubelitähtpäeva puhul vää-
rikaid sündmusi.

Jätkame ka külaseltside ja 
kogukondlike algatuste toeta-
mist kokku 34 300 euroga. Sel 
aastal saavad viimsilased enda-
le lausa kaks uut raamatukogu, 
millest üks on Püünsi koolis ja 
asub Viimsi keskraamatukogu ha-
rukoguna teenindama nii Püünsi 
kooli õpetajaid, õpilasi kui ka 
rahvaraamatukoguna poolsaare 
idaranniku elanikke. Viimsi raa-
matukogu keskraamatukogu 
kolib Randvere tee 9 asuvasse 
Viimsi Marketi hoonesse ja ligi 
2700 m2 pinnal saavad kvali-
teetset haridus- ja kultuuritee-
nuseid nautida viimsilased 
juba selle aasta sügisel.

MTÜ Huvikeskuse tööd toe-
tame sel aastal 226 600 euroga. 
Viimsi huvikeskus korraldab val-
la kultuuritegevust Viimsi huvi-

keskuses ja Prangli rahvamajas 
ning noorsootööd Viimsi huvi-
keskuses ja Randvere keskuses.

Huvikeskuses tegutseb 18 las-
te ja noorte huviringi 53 rühma-
ga ning 22 täiskasvanute huvi-
ringi 38 rühmaga. Huviringide 
töös osaleb iganädalaselt kok-
ku üle 1100 inimese. Viimsi huvi-
keskus korraldab erinevaid kul-
tuuriüritusi Viimsis ning Prang-
li saarel ning vahendab kontser-
te, teatrietendusi ja näitusi ko-
halikule elanikkonnale. Lisaks 
erinevatele huvialaringidele te-
gutseb Viimsi huvikeskuses har-
rastusteater, mis lavastab eri-
nevaid muusikalavastusi ning 
koondab ja hõlmab suurt hulka 
Viimsi harrastajaid ning koha-
likku publikut. Läbi aastate on 
nad näidanud oma töös ja tege-
mistes väga häid tulemusi ja ol-
nud vallale heaks koostööpart-
neriks kultuurielu edendami-
sel.

Vallavalitsus toetab paik-
kondliku muuseumi tegevust, 
mis on paikkonna omakultuuri 
ja ajaloolise mälu järjepidevu-
se hoidja ja populariseerija. Sel 
aastal on tegevustoetuse sum-
maks 261 000 eurot. Lisaks sel-
lele panustab vald muuseumi in-
vesteeringutegevustesse kokku 
150 000 eurot, millest mahuka-
ma osana jätkatakse Naissaare 
raudtee rekonstrueerimist ees-
märgiga taastada põneva turismi-
atraktsioonina unikaalne kitsa-
rööpaline raudtee ja rongiliiklus 
Naissaarel. Samuti alustatakse 
Rannarahva muusemi hoone re-
konstrueerimistööde ettevalmis-
tusega.

Hoidmaks ja parendamaks 
suhtlust elanike ja vallavalitsuse 
vahel oleme eelarvesse planee-

rinud kohaliku ajalehe Viimsi 
Teataja väljaandmise 117 000 eu-
roga.

Valla usuasutuste tegevust 
toetame 10 000 euroga. Tegevus-
toetust summas 2000 eurot aas-
tas saavad EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kogudus, EELK Prangli 
Laurentsiuse kogudus, EELK 
Randvere kogudus, Viimsi Va-
bakogudus ning EELK Nais-
saare Püha Maarja kirik, keda 
teenib EELK Tallinna Rootsi-
Mihkli kogudus. 

Lisaks on vallavalitsus pla-
neerinud kulutusi, mis on seo-
tud valdkonna muude vaba aja 
ja kultuuriürituste läbiviimisega 
kogusummas 175 700 eurot. Siia 
kuuluvad Viimsi mälumängu 
sarja üritused, president Len-
nart Meri stipendiumi väljaand-
mine ja 90. juubeli sünniaasta-
päeva mälestuskontsert jms. 

Lisaks kaetakse tegevusalalt 
järgnevate, 2019. aasta oluliste 
kultuuriürituste korraldamisega 
seotud kulutused: Viimsi vald 
100 juubeliürituste korraldami-
se kulud ning sellega seondu-
vad tegevused (Viimsi ajaloo õp-
peprogrammi korraldamise ku-
lud, ajaloo animafilmi tootmine, 
Viimsi valla kultuurikollektiivi-
dele eraldatav rahvatantsuriiete 
soetamise toetus), Viimsi valla 
osalemine 2019. aasta üldlaulu- 
ja tantsupeol jpt kulud. Kavas 
on toetada Viimsi Kooliteatrit 
– toetatakse 2019. aastal toimu-
va lavastusprojekti korraldamist 
ning alates septembrist regulaar-
selt toimuvat valdkonna õpet.

Soovin Teile kultuuririkkast 
ja tervist täis aastat!

Annika Vaikla
abivallavanem
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Viimsi Kooliteater toob 
võrratute noorte näitle-
jatega lavale tükikese 
Eesti ajalugu. Ees on 
ootamas kaheksa erilist 
õhtut, mille täidavad 
24 imelist noort näitlejat, 
helge ja erakordne 
armastuslugu ning pidu-
likkus, millega tähis-
tatakse ainukordseid 
tähtpäevi sel aastal. See 
on teatraliseeritud doku-
mentaalnäidend “Ma 
vaatan maailma Igaviku 
aknast…“

Veebruar on uhkete 
juubelite kuu
Tänavu veebruarikuus on kõi-
kidel eestlastel, aga eriti viim-
sikatel, põhjust eriliselt uhke 
olla ning piduriided kapist väl-
ja otsida, sest Viimsi Koolitea-
ter kutsub kõiki tähistama suu-
rejoonelisi juubeleid: ajalooli-
se suurkuju Johan Laidoneri 
135., tema abikaasa Maria 130. 
sünniaastapäeva ning Eesti sõ-
jamuuseumi 100. ja Viimsi val-
la 100. sünnipäeva. Kuidas nii 
olulisi tähtpäevi väärikalt tähis-
tada, sellele hakkasid Viimsi 

Kooliteatri noored juba ammu 
mõtlema.

“Sügisel oli korra hetk, kus 
me tõsiselt mõtlesime, kuidas 
ja kas üldse kooliteatriga jätka-
ta,” meenutab kooliteatri looja, 
pikaajaline liider ning lavasta-
ja Külli Talmar. “Põhjuse kaht-
lemiseks andis Viimsi koolide 
lahutamine. Raskel otsustamis-
hetkel tuli aga meile appi väga 
õnnelik juhus. Nimelt käis eel-
mist kooliteatri etendust, mis ju-
tustas Raimond Valgrest, vaata-
mas Siim Kallas, kes oli meie 
etendusest suures vaimustuses 
ning tänutäheks annetas oma 
sünnipäevakingitused kooliteat-

rile. Tänu sellele imelisele žes-
tile saigi meie tänavune lavas-
tus tuule tiibadesse.”

Hetkega lahenes mure ka 
sellepärast, kuidas kokku saa-
da erivanuselisi noori, keda la-
vastusse mängima kutsuda. “Nii 
soe tunne on südames, et kõik 
eelmise lavaloo osatäitjad olid 
suure rõõmuga nõus ka tänavu 
kaasa tegema ning nii võisime-
gi proovidega alustada.”

Peaosades 
professionaalsed 
näitlejad
Laidoneride pereloost jutustav 
lavastus on tänavu vaatajate ees 

juba neljandat korda. “Erinevu-
seks eelmiste kordadega võr-
reldes on aga see, et vahetunud 
on peaosalised, muusikaõpeta-
ja Andrus Kalvet tegi lavastu-
ses kõlavatele lauludele uhiuued 
kooriseaded ning muutunud on 
nii kostüümid kui ka muud de-
tailid, mida etendust vaatama 
tulles ise oma silmaga näha 
saab,” lisab Külli Talmar.

Tänavusi peaosalisi – Johan 
ja Maria Laidoneri – mängivad 
professionaalsed näitlejad ning 
ühtlasi Viimsi Kooli vilistlased 
Jüri Tiidus (Eesti Draamatea-
ter) ja Liisa Linhein (vabakut-
seline).

“Tänu neile on meil väga 
tore ja põnev proove teha,” üt-
leb Külli. “Saab kõrvalt vaada-
ta ja vahetute eeskujude pealt 
õppida, kuidas professionaal-
sed näitlejad tööd teevad. Ma 
olen surmkindel, et nii mõnest-
ki tänases lavastuses kaasalöö-
jast saab tulevikus samuti näit-
leja. Laval on kokku 24 ande-
kat noort näitlejat ja nagu Viim-
si Kooliteatril juba tavaks, ik-
ka igas vanuses.”

Teatraliseeritud 
jutustus armastusest 
ja Igavikust
Lavastuse keskmes on Laido-
neride perekonnalugu läbi eri-
nevate aegade, alates Vabadus-
sõjast kuni nõukogude ajani. Tä-
nu Viimsi Koolteatris elustu-
nud mälestustele ja meenutus-
tele saab kindral Laidonerist 
elav inimene, nagu me kõik, 
kes unistas, pettus, lootis, vihkas, 
eksis, pidas vastu ning uskus. 
Maria oli tema abikaasa, kes 
väga armastas oma meest ning 
Eestit. Nad on seda väärt, et 
vaadata nende Elu Lugu läbi 
Igaviku Akna.

Lavastuses mängivad Viim-
si kooli ja gümnaasiumi õpila-
sed ning vilistlased. Lavastuse 
stsenarist ja lavastaja on Külli 
Talmar, konsultant Irene Lään, 
muusika autor Kalle Erm, lau-
lusõnade autorid Valli Ojavere 
ja Leelo Tungal, kooriseaded te-
gi Andrus Kalvet, laulud õpe-
tasid selgeks Andrus Kalvet ja 
Mari-Liis Rahumets, tantsusam-
mud mõtles välja koreograaf 
Maido Saar. Etenduse juht on 
Merike Ennomäe ja projekti-
juhid Margit Võsu ja Merike 
Hindreus. 

Etendusi on kokku 8 ning 
need on kõikidele tasuta (NB! 
Kindlasti on vajalik kohtade eel-
nev broneerimine e-posti aad-
ressil margit@viimsi.edu.ee).

Etendused toimuvad Viimsi 
mõisas 11.02 (esietendus), 12., 
13., 15., 16., 18., 19., 20.02 algu-
sega kell 18.

Tule vaata erakordset armas-
tuslugu ja tähista väärikaid täht-
päevi koos Viimsi Kooliteatri-
ga!

Annika Remmel

Viimsi Kooliteater toob juubelite puhul 
lavale Laidoneride perekonnaloo

Et tekiks parem tunnetus, toimusid proovid sõjamuuseumis. Fotod Annika Remmel

Johan ja Maria Laidoneri mängivad professionaalsed näitlejad, 
Viimsi Kooli vilistlased Jüri Tiidus ja Liisa Linhein. 
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Parandus
Eelmises Viimsi Teataja numbris (11.01.2019) lk 11 – Detailpla-
neeringud – avaldati ekslikult teade, et perioodil 28.01– 11.02.2019 
on Viimsi vallamajas avalikul väljapanekul Pringi külas, Rohu-
neeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneering (vastu 
võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 88). Va-
bandame ekslikult avaldatud teate pärast!

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Kuidas targalt toimida 
Viimsis elavate liigse 
hulga põtradega? Viimsi 
vallavalitsuse poole on 
pöördunud paljud mureli-
kud vallaelanikud kurtes, 
et Viimsis on liikvel väga 
palju põtru, kes põhjus-
tavad liiklusõnnetusi ja 
ohtlikke olukordi sõidu-
teedel ning söövad ära 
noore metsa kasve, koo-
rivad ja vigastavad sageli 
kuuski ja noori mände.

Viimsi vallavalitsus on palunud 
Jäägriabi OÜ-l teostada Viimsi 
vallas põtrade loendus. Loen-
dus toimus kahel meetodil: mars-
ruutloendusena ja kvartalite kau-
pa jälgede kaardistamise teel. 
Marsruutloenduse puhul vali-
takse kas kindlaks määratud ala, 
juhusliku suuna või kindlaks 
määratud suuna vahel. Kvarta-
lite kaupa jälgede kaardistami-
se puhul läbitakse sihte ja met-
sateid auto või ATV-ga sõites 
või jalgsi liikudes. Mõlemaid 
loendusviise teostati värske lu-
mega. Loendusi teostati kokku 
neljal korral ja läbitud mars-
ruut on joonistad Viimsi valla 
kergliiklusteede kaardile.

OÜ Jäägriabi sõnul on tead-
lased kindlaks teinud, et Eestis 
peaks elama 1000 ha suuruse 
maa-ala peal 4–5 põtra. Viimsi 

Maa-amet korrastas eel-
mise aasta lõpus maatüki 
andmeid, mille tulemusel 
viidi maatüki piiri ja pind-
ala andmed kooskõlla 
teiste kaardiandmetega. 

Sellest tulenevalt muutusid kõl-
vikute andmed ja vähesel mää-
ral võis muutuda ka maatüki 
pindala. Maatüki uued pindalad 
on kantud nii maakatastrisse 
kui ka kinnistusraamatusse.

Maa-amet ühtlustas katast-
riüksuse ehk maatüki kohta pee-
tavaid andmeid eesmärgiga ta-

28. jaanuaril alustatakse Haabneeme ja Viimsi alevike soo-
jusvõrgupiirkondade ühendustorustiku rajamisega. Kaeve-
töid teostatakse Rohuneeme teelt läbi pargi Aiandi teeni (vt 
kaarti). Ehitustööd kestavad 28.01–15.05.2019. 

Kaevetöid teostatakse enamasti kergliiklusteel, mis tähendab, 
et enim saab häiritud jalakäijate liikumine. Kuna läbi pargi liigub 
palju lapsi, soovitame vanematel koos lastega nende koolitee üle 
vaadata. Ehituse perioodil soovitame pargi alal kasutada alterna-
tiivseid jalgradu Mõisapargi, Maria Laidoneri ja Johan Laidoneri 
teel. Autoga liiklejaid kaevetööd suuremalt mõjutada ei tohiks. 

Palume olla tähelepanelikud ning jooksvalt liikluskorraldust jäl-
gida. Teeme omalt poolt kõik, et pärast kaevetöid vajalike montaaži- 
ja tagasitäitetöödega kiirelt ühele poole saada ning esialgne liiklus-
korraldus taastata. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast! 

Tööde tellija: Adven Eesti AS (Raimo Rebo, tel 5332 8159); ehi-
taja: Magma AS (Märt Kuvvas, tel 5382 1122).

Ehitus- ja kommunaalosakond

Parkimiskorra muudatud
Muutub parkimiskord Randvere tee 18 avalikus parklas.

Haabneeme kooli tundide algusaja parkimiskoormuse lee-
vendamiseks kehtestatakse veebruaris Randvere tee 18 avali-
kus parklas uus parkimiskord. Selle kohaselt tohib tööpäeva-
del ajavahemikul kell 5.00–18.00 parkida parkimiskellaga kuni 
2 tundi.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Veebruaris muutuvad 
ühistranspordi sõiduplaanid
Alates 4. veebruarist muutuvad maakonnaliini nr 114 ja 
Viimsi siseliinide (V1–V9) sõiduplaanid.

Valla siseliine tuleb teenindama lisabuss, mis võimaldab ti-
hendada ühistranspordi väljumisi. Uued sõidugraafikud on lei-
tavad veebiaadressil www.peatus.ee.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Jõustus uus maaparandusseadus
1. Jaanuaril 2019. jõustus eelmise aasta maikuus vastu 
võetud uus maaparandusseadus, mis reguleerib maapa-
randussüsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist ning ole-
masolevate süsteemide hoidu ja toimimist.  

Seadus kohustab maaomanikke maaparandussüsteeme kor-
ras hoidma, sest ühel süsteemi osal hoiu tegemata jätmine põh-
justab paratamatult probleeme teistel süsteemi osadel ehk mõ-
jutab teiste kinnisasjade omanikke. 

Olulisemad muudatused maaparandusseaduses:
1. maaparanduses tegutseva ettevõtja heaks töötava vastu-

tava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutuse suurendamine;
2. maaparandushoiu tõhustamine;
3. maaparandusühistute regulatsiooni täpsustamine;
4. maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks vajalike 

regulatsioonide kehtestamine.
Uue maaparandusseaduse ja selle rakendusaktiga saab tut-

vuda Riigi Teatajas.
Ehitus- ja kommunaalosakond

Üks kihelkonna värvides postkastide stend on just valmis 
saanud. Foto Moonika Aasna

Tähelepanu – kaevetööd Haabneeme ja Viimsi alevikes!

gada naabermaaüksustele ühe-
sugused piiriandmed. “Selle töö 
käigus selgitas Maa-amet välja 
usaldusväärseimad piiriandmed 
ja võttis aluseks kõige uuema 
aluskaardi. Nende andmete põh-
jal arvutati maatükkidele uued 
pindalad, mis on nüüdseks uuen-
datud ka maakatastris ja kinnis-
tusraamatus,” ütles Maa-ameti 
peadirektori asetäitja Triinu Ren-
nu. “Seejuures on oluline rõhu-
tada, et andmete korrastamine 
registrites ei mõjuta piiri loo-
duses. Täiendavalt kontrollitak-
se andmete võrdlemise teel, et 

andmed oleksid mõlemas re-
gistris ühetaolised.” 

1. jaanuaril 2019 jõustunud 
maakatastriseaduse muudatus-
te kohaselt kaasajastatakse maa-
tüki kõlvikute andmed edaspi-
di üks kord aastas kõige uuema 
kaardi põhjal. Kõlvik on maa-
tüki osa, mis on ühetaolise ma-
jandusliku kasutuse või loodus-
liku seisundiga, need on hari-
tav maa, looduslik rohumaa, 
metsamaa, õuemaa või muu maa. 
Käesoleva aasta maamaksu ar-
vestus tehakse juba uuendatud 
andmete alusel. Kõlvikuandme-

te muutus puudutab maatulun-
dusmaa sihtotstarbega maaük-
suste maamaksu.

Oma maaüksuse andmete 
muudatustega saab tutvuda Maa-
ameti geoportaalis (www.maa-
amet.ee/kolvikute-pindala) ning 
kinnistusraamatu päringusüstee-
mis (https://uuskinnistusraamat.
rik.ee). Küsimuste korral palu-
me pöörduda e-posti aadressil 
kataster@maaamet.ee või helis-
tada infotelefonil 675 0810.

Maa-amet
Registrite ja Info-

süsteemide Keskus

Riiklikes registrites uuendati maaga 
seotud andmeid

Põdrad Viimsis – 
ohud ja lahendused

valla mandriosas tuleb kindlas-
ti arvestada tiheasustust, auto-
teede rohkust ja liikluse tihe-
dust. Võttes arvesse kõiki fak-
toreid saab Viimsi valla kogu 
mandriosa metsamassiivides, 
mida on kokku umbes 2000-
2500 ha, elada umbes 4 põtra. 
Loenduse tulemusena aga tal-
vitub ja elab Viimsi valla terri-

tooriumil minimaalselt 21 põt-
ra, kuid isendite arv võib ula-
tuda ka 23-ni.

Viimsi vallavalitsus on ela-
nike palvel pöördunud kesk-
konnaministeeriumi poole mu-
rega ja ootame seisukohta, kui-
das põtrade arvukust piirata. 
Viimsi ei ole jahipiirkond, see-
ga langeb küttimise võimalus 

ära. Lisaks on plaanis kokku 
kutsuda vastavate ametkonda-
de esindajad, kes otsustavad ja 
panevad kokku plaani, kuidas 
olukorda lahendada.

Soovitame Viimsi elanikel 
olla liikluses ettevaatlikud ja 
sõita vastavalt teeoludele ja lu-
batud kiirusele.

Viimsi Vallavalitsus

Nende suurte ja ilusate loomade arvukus Viimsi valla metsades on saanud tõsiseks probleemiks, 
mis vajab kiiret lahendust. Foto erakogu

Postkastide talgud 
Miidurannas
Teeme Ära 2018 raames algatas Miiduranna küla 
talgujuht Moonika Aasna “Postkastide talgud”, 
mille käigus valmistati uued kihelkonna värvides 
postkastide stendid. 

Töö sai teoks tänu suurepärasele meeskonnale, kuhu kuu-
lusid Eero Hammer, Mare Hammer ja Margus Sakk, ning 
tänu Viimsi vallavalitsusele ja Miiduranna Külaseltsile, kes 
toetasid projekti rahaliselt. Suured tänud Omnivale uute 
postkastide eest!

2019. aastal on plaanis ellu viia projekti teine osa, mille 
käigus valmistatakse veel puuduolevad postkastide stendid.

Moonika Aasna
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Lisainfot küsi raamatukogust või saada kiri raamatukogu@viimsiraamatukogu.ee. 
Täiendavat infot vaata ka www.viimsiraamatukogu.ee.

Viimsi vallavalitsuse 
esindus külastas Soome 
raamatukogusid, et 
koguda häid praktikaid 
ja inspiratsiooni Viimsi 
uueneva keskraamatu-
kogu loomiseks.

Helsingi kinkis endale Soome 
vabariigi 100. aastapäevaks uue 
raamatukogu. Ka meie Viimsis 
kingime endale valla 100. aasta-
päevaks uue raamatukogu, mis 
ei ole ja ei peagi olema sarnane 
Oodi raamatukoguga, kuid saab 
siiski olema teiste Eesti raama-
tukogude seas uuenduslik.

Oleme uue raamatukogu loo-
misel võtnud eeskujuks Soome 
parimad praktikad, sest Soome 
on tunnistatud maailma kõige 
õnnelikumaks maaks ja selle 
üheks põhjuseks on kõrgel tase-
mel avalikud teenused ja see, et 
soomlased armastavad eelkõige 
oma raamatukogusid.

Soome on kuulus oma raa-
matukogude poolest, mis on küll 
hästi varustatud kirjandusega, 
aga kus saab ka kohapeal li-
saks mugavatele lugemistingi-
mustele tegeleda kõige igapäe-
vaeluks vajalikuga. Nagu näi-
teks lihtsamate õmblustööde te-
gemine või muusika loomine 
ja salvestamine ning veel palju 
muudki. Kõik pakutavad tee-
nused on seejuures elanikkon-
nale tasuta, nii näeb ette koha-
liku omavalitsuse korraldus. 

Eesti raamatukogud käivad 
ajaga kaasas, tagades kõigile ini-
mestele võrdse juurdepääsu kul-
tuurile ja kunstile, eluaegsele õp-
pele ning luues võimalusi ühis-
kondlikuks aktiivsuseks ja de-
mokraatia arenguks. Meist mit-
te kaugel, üle lahe on raama-
tukogud ühiskondliku elu kes-
kused. Seal korraldatakse kont-
serte, vestlusringe ja filmivaa-

Uueneva Viimsi raamatukogu 
eeskuju tuleb Soomest

tamisi. Seejuures tullakse raa-
matukokku, et teha ka tõsist mõt-
tetööd – paljudes raamatuko-
gudes on eraldi individuaal- ja 
rühmaruumid, kus õppurid saa-
vad teha rahus oma koduseid 
ülesandeid.

Ülejäänud maailma raamatu-
sõprade jaoks on Soome nagu 

paradiis. Ka meile, kes me  kü-
lastasime nelja raamatukogu, mil-
lest kolm asusid kaubandus-
keskustes: Iso Omena, Sello, 
Laajasalo raamatukogud ja Hel-
singi linnaraamatukogu Oodi.

Vanim teadaolev raamatuko-
gu maailmas oli Egiptuse Alek-
sandrias, mis rajati 300. aasta 

paiku enne Kristust. Lisaks raa-
matute hoidmise kohale oli see 
koht, kus inimesed said kokku 
tulla, vestelda, pidada loenguid 
ja jalutada aias. Nüüd oleme me 
ajas justkui ringiga alguse juur-
de tagasi jõudnud. Selline raa-
matukogu on meile eeskujuks 
ja ideaaliks, seda nii Soomes 
kui ka Viimsis. Tulevikuraama-
tukogud ongi traditsioonilise 
raamatukogu kõrval üha enam 
inimeste kogunemise ja suht-
lemise kohad ning sellist raa-
matukogu vajame me ka Viim-
sisse.

Meile oli väga inspireeri-
vaks Soome raamatukogude kor-
raldus, mida Oodi loomisel oli 
väga detailselt ära kasutatud. 
Näiteks tualettruumid on kõik 
ühiskasutuses, sest kelleski ei 
tohi tekkida tunnet, et ta peab 
määratlema end mehe või nai-
sena, kui ta seda ei soovi. Kas 
meie just seda taset Viimsisse 

soovime, on iseküsimus, aga hu-
vitav fakt on seegi.

Soome haridus- ja kultuuri-
ministeeriumi kunsti- ja kultuu-
ripoliitika osakonna nõunik Lee-
na Aaltonen on öelnud, et Soo-
me raamatukogude tugevus seis-
neb selles, et raamatukogud ai-
tavad kaasa demokraatia tugev-
damisele ühiskonnas. Soome 
kohalikud omavalitsused kan-
navad hoolt, et muuta rahva-
raamatukogud senisest veelgi 
nähtavamaks ja püüavad suu-
rendada nende ühiskondlikku 
rolli ja tähtsust. Oluline on see-
juures, et indiviidide, gruppide, 
kogukondade võrdsus teadmis-
tele ja infole juurdepääsul on 
praegusel ajastul, mida nime-
tatakse ka tõejärgseks, tähtis ja 
seda tuleb kohaliku elu eden-
damisel silmas pidada. Mida in-
formeeritumad on inimesed, se-
da keerulisem on neid eksitada 
ja seda enam saavad nad ühis-

konnas toimuvates protsessides 
kaasa rääkida. Teise võtmesõna-
na on infoühiskonnas oluline va-
jaliku mitmikkirjaoskuse eden-
damine. Kaasaja raamatukogu 
eesmärk on  kodanikuaktiivsu-
se, demokraatia ja väljendus-
vabaduse edendamine. 

Oma õppereisilt saime tead-
mise, et meil tuleb luua uue raa-
matukogu sisu viimsilasi kaa-
sates. Kõik, mis me koos loome, 
peab olema mobiilne ja paind-
lik ja muutuma ajas koos kasu-
tajate vajadustega. Vähem stat-
sionaarseid seinu, rohkem liigu-
tatavaid seinu ja ratastel mööb-
lit, mis tagavad meile võimali-
kult mitmekülgse ja multifunkt-
sionaalse ruumikasutuse. Saime 
häid nippe ja mõtteid raamatu-
kogu sisustuse ja materjalide 
osas. Näiteks kõige paremad 
riiulid, mida me raamatukogu-
des nägime, olid meie, Eesti fir-
ma valmistatud. 

Oodi tegijad leppisid juba 
algfaasis kokku, et nad loovad 
raamatukogu koos kogukonna-
ga ja et raamatukogu kontsept-
sioon on pidevas muutumises 
ja liikumises vastavalt kogu-
konna vajadustele. Samuti on 
kokku lepitud, et keskus on na-
gu katsekeskkond, kus ei ole 
häid ega halbu lahendusi, vaid 
koos kogukonnaga mõeldakse 
välja uusi teenuseid. Samas kui 
need pakutavad teenused ei hak-
ka reaalsuses toimima, siis liht-
salt liigutakse edasi uute mõte-
tega, andmata hinnanguid mit-
tetoimivatele. 

Head viimsilased! Kui teil 
on häid mõtteid ja ideid milli-
seid teenuseid või ülesandeid 
peaks uus raamatukogu endas 
kandma, siis pange need kirja 
ja saatke aegsasti vallavalitsu-
sele või raamatukogule!

Annika Vaikla 

Siseinterjöör Laajasalo raamatukogus.

Helsingi linnaraamatukogu Oodi 3. korrusel asuv raamatukogu. Fotod Kaija Mägi
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n Kristi ja Rainer Ploomil sündis 12. novembril poeg Kaspar. 
n Karin Nugis Vicentel ja Ricardo Alfredo Mendes Pereira Vicen-
tel sündis 24. novembril poeg Jakob Rafael.
n Irina ja Oleg Erzhanovil sündis 25. novembril tütar Sophia. 
n Diana Senekil ja Lauri Uuskülal sündisid 28. novembril kak-
sikud Daniel ja Arthur. 
n Maarja ja Rivo Saksal sündis 4. detsembril tütar Elianora.  
n Ilola ja Andres Nõmmel sündis 7. detsembril tütar Isabella. 
n Sirli Pärnal ja Rain Laulil sündis 8. detsembril poeg Brenth.
n Viktoria ja Ivo Rajal sündis 9. detsembril poeg Roald Välek. 
n Maria Juttil ja Deniss Ivanovil sündis 11. detsembril tütar Laura. 
n Ivika Aigrol ja Ahti Seebergil sündis 11. detsembril poeg Derek. 
n Jaana ja Martin Lauril sündis 19. detsembril tütar Lisete. 
n Anastasiia Yedemskal ja Mykhailo Yedemskyil sündis 20. det-
sembril tütar Taisiia. 
n Aire ja Raido Rohtojal sündis 25. detsembril poeg Lukas. 
n Marina Iungoltcil ja Roland Nopassonil sündis 29. detsembril 
tütar Mia. 
n Triinu Tarkin ja Alexander Pozdnyakovil sündis 29. detsembril 
poeg Philipp Alexander. 
n Liina Reinsaarel ja Indrek Intsil sündis 1. jaanuaril poeg Oskar. 
n Meri-Ly Nikinenil ja Jakop Maasalul sündis 7. jaanuaril tütar 
Johanna. 
n Viktoria Karasjoval ja Robert Leppal sündis 18. jaanuaril tü-
tar Mia. 
n Julia Boldinoval ja Rauno Verbitskasel sündis 18. jaanuaril 
tütar Hanna-Maria. 

Koostegemisrõõm
Eelmise aasta lõpus Saue valla kultuurikeskuses 
toimunud Harjumaa vokaalansamblite festivalilt 
2018 tõid võidu koju huvikooli Collegium Eruditio-
nis Mari-Liisi Laululapsed (I–III klasside ansambel).

Žürii koosseisus olid: Toomas Voll (dirigent, helilooja ning 
paljude laulufestivalide kunstiline juht), Kristi Kiilu (Eesti 
Teatri- ja Muusikaakadeemia professor) ja Igor Nikiforov 
(dirigent ja RAM-i laulja), kes hindasid Viimsi laste elavat 
ja dünaamilist esitust.

Küsisin meie laululastelt, mida nad ise arvavad laulmi-
sest ja muusikast.

Ekaterina: “Armastan muusikat ja laulmist, sest minu 
hing nõuab seda! Ma tunnen siis rõõmu, julgust ja enese-
kindlust.”

Nora: “Mulle meeldib laulda sellepärast, et see teeb mind 
rahulikuks ja inimesed õnnelikuks. Mulle meeldib, kui inime-
sed on õnnelikud. Mina ise olen ka õnnelik, kui ma laulan.”

Enriko: “Mulle meeldib laulda, sest see on äge!”
Leticia: “Mulle meeldib muusika ja mulle meeldib laulda. 

Eriti lahe on laulda publiku ees, see annab mulle hea tunde. 
Ma unistan ja usun, et ühel päeval ma laulan suurel laval.”

Romili: “Ma armastan laulda! See tuleb mul lihtsalt sü-
damest! Minu unistus on saada lauljaks.”

Mari-Liis Rahumets
Collegium Eruditionis Mari-Liisi Laululapsed

Viimsi Kooli muusikaõpetaja

Viimsi vallavolikogu poolt 22.01.2019 vastu võetud otsused:
nr 1 Viimsi vallavolikogu fraktsiooni “Meie Viimsi“ koosseisu muutmine 
nr 2 Viimsi vallavolikogu teise aseesimehe valimine
nr 3 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamise ning 
muutmise algatamine
nr 4 Haabneeme alevikus, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detail-
planeeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja kesk-
konnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Viimsi vallavolikogu 22.01.2019 nr 1 
otsusega kiideti heaks Viimsi vallavolikogu fraktsiooni “Meie Viimsi“ 
koosseisu muutmine. Fraktsioon laienes kolme liikme võrra: Mari-
Ann Kelam, Jan Trei ja Priit Robas. Fraktsiooni teiseks aseesimeheks 
kinnitatati Jan Trei. 

Viimsi vallavolikogu 22.01.2019 nr 2
otsusega kiideti heaks Viimsi vallavolikogule teise aseesimehe 
valimine. Viimsi vallavolikogu teiseks aseesimeheks valiti volikogu 
liige Mari-Ann Kelam.

Viimsi vallavolikogu 22.01.2019 nr 3
otsusega anti luba algatada Viimsi valla arengukava ja eelarvest-
rateegia läbivaatamine ning muutmine.

Viimsi vallavolikogu 22.01.2019 nr 4
otsusega anti luba algatada detailplaneering Viimsi vallas, Haab-
neeme alevikus, kinnistul Sõpruse tee 4 ja lähialal Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmi-
seks haljasmaast äri- ja teenindusettevõtte maaks ning osaliselt 
tehnoehitise maaks, ärimaa sihtotstarbega krundi ehitusõiguse mää-
ramiseks büroohoone ehitamiseks ning soojusenergia tootmise 
ja jaotamise maa krundi ehitusõiguse määramiseks katlamajade 
ehitamiseks, kruntidele juurdepääsu ja liikluskorralduse lahenda-
miseks, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks 
ja krundi haljastuse ning heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Viimsi vallavolikogu poolt 22.01.2019 vastu võetud määrus 
nr 1   
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi valla töökorral-
duses.

NB! volikogu 22.01.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

Volikogus

Kandideerimine rahvakohtunikuks
Viimsi vallavolikogu palub anda endast teada Viimsi valla 
elanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures 
rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25–70-aastase teo-
võimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning 
on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
• süüdi mõistetud kuriteo eest;
• pankrotivõlgnik;
• tervise tõttu sobimatu;
• kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Viimsi vallas alla

ühe aasta;
• kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
• kaitseväeteenistuses;
• advokaat, notar või kohtutäitur;
• Vabariigi Valitsuse liige;
• valla- või linnavalitsuse liige;
• Vabariigi President;
• Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vas-
tavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 4. veeb-
ruariks:

 
1. Saata digitaalselt allkirjastatud ankeet (ankeedi leiab Viimsi val-
la kodulehelt) e-posti aadressile volikogu@viimsivv.ee.
2. Tulla volikogu kantseleisse (Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, 
ruum 206 ) ja täita ankeet kohapeal.
3. Saata väljatrükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Viimsi 
Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.
4. Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil 
salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide 
seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komis-
jon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud 
vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost 
ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tege-
vusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda 
tuleb kogu protsessis, alates esimesest sisulisest kohtuistungist 
kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käi-
gust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest 
tööpäevast kuni mitme kuuni.

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-
113).

Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.
Lisainfo telefonil 602 8802.

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID

Tere tulemast!

Avatakse Püünsi 
raamatukogu
28. jaanuaril avatakse külastajatele Püünsi 
kooli juurdeehituses (Kooli tee  33) Viimsi raama-
tukogu uus harukogu – Püünsi raamatukogu. 

Raamatukogu hakkab töötama nii rahva- kui ka kooliraa-
matukoguna ning on avatud esmaspäevast reedeni kell 
8.30–16.30, lõuna 11.30–12.30.

Püünsi raamatukogus on kirjandust nii lastele, noortele 
kui ka täiskasvanutele. Esialgu on kogu veel tagasihoidliku 
valikuga, kuid see hakkab jõudsalt täienema. Kohapeal on 
võimalik lugeda enam kui 30 nimetust ajakirju ja ajalehti.

Raamatukogus kehtib Viimsi raamatukogu lugejapilet 
ja ennast on võimalik lugejaks registreerida isikut tõenda-
va dokumendi alusel (alla 16-aastaste laste puhul on vaja-
lik täita lapsevanemal ka nõusolekuleht). 

Olete oodatud uude, mugavasse raamatukogusse! 
Tiiu Valm

Viimsi Raamatukogu direktor
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2018. AASTA

Sotsiaal- ja tervishoiuosa-
konna peamised tegevus-
valdkonnad on lastekaitse, 
toimetulekuraskustes ini-
meste, puudega inimeste 
ja eakate hoolekanne. 

Lastekaitsetöö
Lastekaitsetöö eesmärk on ta-
gada lastele turvatunne ja hea-
olu. Vallavalitsuse lastekaitse-
spetsialistide ülesanne on kor-
raldada laste kaitset ja osutada 
abi oma valla territooriumil, 
tagada lastele ja peredele va-
jalike teenuste kättesaadavus.

2018. aastal töötas Viimsi 
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervis-
hoiuametis kolm lastekaitse-
spetsialisti. Sarnaselt eelmiste 
aastatega on Viimsi lastekaitse-
spetsialistide peamised tööüles-
anded olnud seotud vanemate-
vaheliste vaidlustega laste hool-
dusõiguse küsimuses, seda nii 
kohtuväliselt kui ka kaasatuna 
kohtuprotsessidesse. Samuti on 
kahjuks kasvavas trendis laste 
varaliste õiguste kaitsmine ehk 
alaealisele kuuluva varaga tehin-
gute tegemiseks peavad laste-
kaitsespetsialistid kujundama 
seisukoha ja esitama arvamu-
sed kohtule. Alaealistele kuu-
luvate varadega tehtavad tehin-
gud on muutunud väga keeru-
liseks. Peamine koostööpartner 
lastekaitsespetsialistidele on 
EELK Perekeskus, kuhu on või-
malik spetsialistidel suunata 
psühholoogilist või perenõus-
tamist vajavad kliendid. Viimsi 
erineb suuresti teistest omava-
litsustest sellega, et majandus-
likult vähekindlustatud abiva-
jajaid on vähe.

Suureks väljakutseks laste-
kaitsetöötajatele on leida sobi-
vaid meetmeid alaealiste õigus-
rikkujate abistamiseks. Kuni 31.
detsembrini 2017 tegutsesid ala-
ealiste komisjonid (riiklikult ra-
hastatud), mis oma tegevusega 
toetasid kohalike omavalitsus-
te lastekaitsetöötajaid töös ala-
ealiste õigusrikkujatega. Alates 
1. jaanuarist 2018 kaotati ala-
ealiste komisjonid ja alaealisi 
õigusrikkujaid hakati käsitlema 
kui abivajavaid lapsi, kelle abis-
tamiseks otsivad sobivaid meet-
meid kohalike omavalitsuste las-
tekaitsespetsialistid. Kuna riik-
likud meetmed ei ole rakendu-
nud täies mahus, siis peavad 
kohalikud omavalitsused otsi-
ma alternatiive tegelemaks abi-
vajavate laste ja noortega, samu-
ti neid alternatiive rahastama. 
2018. aasta sügisest on Viimsi 
noortel võimalus osaleda SPIN-
programmis, samuti osalevad 
lastekaitsespetsialistid “Noorte-
garantii” projektis, mis on tugi-
süsteem kohalikule omavalitsu-
sele ja mis võimaldab saada 
teada enda piirkonna mitteõppi-
vatest ja mittetöötavatest noor-
test ning pakkuda neile vajadu-
sel tuge haridusteele naasmi-
seks ja tööturule jõudmiseks. 
Koostöös politseiga tegelevad 

lastekaitsespetsialistid noortega 
programmis “Puhas tulevik”.

Lastekaitsetöötajate jaoks on 
alati oluline ennetustöö lapse-
vanematega, kes ei ole laste-
kaitse vaateväljas. Selleks jätkub 
vallas lapsevanemate koolita-
mine. Koolituse toimumiseks 
kaardistati lapsevanematele hu-
vipakkuvamad teemad ja 2018. 
aastal viidi läbi kaks koolitust. 
Olulise panusena sotsiaaltöö-
valdkonna võrgustikutöö pare-
maks toimimiseks korraldasid 
vallavalitsuse lastekaitsespet-
sialistid koostöös Lastekaitse 
Liiduga koolituse, mille tule-
musena on paranenud lastekait-
sevaldkonna koostöövõrgustik. 
Koostöö erinevate asutustega 
(koolid, lasteaiad, SKA, polit-
sei, perearstid, teised kohali-
kud omavalitsused, lastehaigla 
jt) on olnud väga tähtis, sest 
ainult nii on võimalik lapsi ja 
peresid efektiivselt abistada. Sa-
muti on sotsiaalvaldkonna koos-
töö loomisel ja selle jätkami-
sel olnud olulisel kohal otsene 
kontakt kõigi partneritega. Sel-
leks korraldati juba teist aastat 
koostööpartneritele tänuüritus.

2018. aastal osalesid sotsiaal- 
ja tervishoiuosakonna töötajad 
koostöös päästeametiga projek-
tis “500 kodu korda”, mille raa-
mes muudeti kolme Viimsi val-
la abivajava perekonna kodu 
tuleohutuks. Projekt jätkub ka 
2019. aastal.

Toimetulekuraskustes 
inimeste hoolekanne
Vald osutab toimetulekuraskus-
tes inimestele abi enamasti läbi 
erinevate toetuste. Riigi poolt 
kehtestatud toimetulekupiir taga-
takse toimetulekutoetuste maks-
misega. Toimetulekutoetus on 
riigi abi puuduses inimestele, 
mida maksab kohalik omavalit-
sus ning toimetulekupiiri keh-
testamisel lähtutakse minimaal-
setest kuludest toidule, riietu-
sele ja jalanõudele ning muu-

dele kaupadele ja teenustele es-
mavajaduste rahuldamiseks. Sa-
muti makstakse valla eelarvest 
täiendavaid toetusi. Taaskord saab 
esile tõsta, et registreeritud töö-
tute arv Viimsi elanike hulgas 
on madal. Koostööpartneriteks 
on Eesti Töötukassa, Eesti Ju-
ristide Liit, varjupaigad ja mit-
med teised organisatsioonid.

Puudega inimeste 
hoolekanne
Puudega inimeste hoolekanne 
jaguneb puudega täiskasvanute 
ja puudega laste hoolekandeks. 
Viimsi vallas tegeleb puuetega 
täiskasvanud isikute hoolekan-
de korraldamisega üks sotsiaal-
tööspetsialist, kelle peamised 
tööülesanded on hooldaja mää-
ramine ja hooldajatoetuse mää-
ramine ning vallas elavate pii-
ratud teovõimega inimestele 
eestkoste seadmisega seotud toi-
mingud, samuti eestkostja üles-
annete täitmine nende täisealis-
te inimeste suhtes, kelle eest-
kostjaks on kohtu poolt määra-
tud Viimsi vald. Puudega laste 
hoolekannet korraldab üks sot-
siaaltööspetsialist, kelle korral-
dada on puudega laste sotsiaal-
teenused. 

Käimasolevad 
projektid
• Viimsi vallavalitsus viib koos-
töös Tallinna sotsiaal- ja tervis-
hoiuametiga läbi Euroopa Sot-
siaalfondi poolt rahastatud pro-
jekti “Tööturul võrdväärset osa-
lemist toetav intervallhoiutee-
nus Tallinnas ja Viimsis”. Pro-
jekti eesmärk on ööpäevaringse 
intervallhoiuteenuse osutamise 
abil luua Tallinnas ja Viimsis 
raske ja sügava vaimu- ning liit-
puudega täisealisele isikule ja 
suure hoolduskoormusega tee-
nuse kasutaja vanemale/eest-
kostjale tingimused tööl käimi-
seks, töö leidmiseks ja säilita-
miseks. Intevallhoiuteenuse pro-
jektipõhine rahastus lõppeb ke-

vadel. Kui projekti raames oli 
kliendigrupp väga täpselt rahas-
taja poolt ette määratud, siis 
jätkates 2019. aasta kevadel tee-
nuse osutamist omafinantsee-
ringuga, saab teenust osutada 
kõigile Viimsi valla abivajaja-
tele. 
•  2018. aastal rahastati Euroopa 
Sotsiaalfondi poolt projekti, mil-
le tulemusel alustame 2019. aas-
tal mäluhäiretega inimeste päe-
vahoiuteenuse osutamist Viim-
sis.
• Euroopa regionaalarengu Fon-
di poolt rahastatud projekt puu-
dega inimeste füüsilise eluase-
me kohandamine.

Sotsiaalteenused 
puudega inimestele 
Sotsiaalhoolekande seaduse ko-
haselt peab kohalik omavalit-
sus korraldama oma abivaja-
jatele kohustuslikud teenused. 
Puudega inimestele suunatud 
kohustuslikud sotsiaalteenused, 
millega sotsiaal- ja tervishoiu-
osakonna töötajad igapäevaselt 
tegutsevad, on:

Tugiisikuteenuse eesmärk on 
tagada puudega lapsele turva-
line ja toetav kasvukeskkond. 
Teenuse raames määratakse lap-
sele tugiisik, kes abistab puu-
dega last arendavate tegevuste 
tegemisel ja vaba aja veetmisel 
ning õpetab ja julgustab last iga-
päevaelus toime tulema. Tugi-
isikuteenust osutatakse vasta-
valt lapse vajadusele lasteaias, 
koolis, kodus ja mujal. Viimsi 
vallas rahastatakse erivajadus-
tega laste tugiisikuteenust nii 
kohaliku omavalitsuse eelar-
vest (sotsiaal- ja tervishoiuosa-
konna eelarves) kui ka riiklike 
vahendite kaudu st Euroopa Sot-
siaalfondi rahastus läbi sotsiaal-
kindlustusameti. Sotsiaal- ja ter-
vishoiuameti ning haridus- ja 
kultuuriameti spetsialistid ana-
lüüsisid mais 2018 erivajadus-
tega lastele tugiisikuteenuse osu-

tamist haridusasutustes, et viia 
sisse muudatused, millega tugi-
isikuteenust ei osutata erivaja-
dustega laste koolis, lasteaias 
või rühmas viibimise ajal, sest 
ressursid selleks tulevad alates 
2018. aastast haridusvaldkonna 
riiklikust rahastusest. Selline 
muudatus on väga positiivne, 
sest see võimaldab pakkuda abi-
vajajatele suuremas mahus tugi-
isikuteenust kooli- ja lasteaia-
väliseks ajaks.

Lapsehoiuteenus toetab ras-
ke ja sügava puudega lapse va-
nema toimetulekut või tööta-
mist ning tagab lapse hoolda-
mise, arendamise ja turvalisuse. 
Lapsevanema asemel tegeleb 
puudega lapsega individuaal-
selt lapsehoidja väljaõppega isik. 
Raske või sügava puudega ku-
ni 18-aastase lapse (18-aastaseks 
saanud raske või sügava puu-
dega isiku puhul võib lapse-
hoiuteenust osutada kuni selle 
kalendriaasta lõpuni, mil ta 18-
aastaseks sai) vanemad saavad 
taotleda riigi rahastatavat lap-
sehoiuteenust, mida korraldab 
kohalik omavalitsus. Viimsi val-
las teenuse osutamine sellisel 
kujul puudub, küll aga kasuta-
takse riigieelarve toetusfondi 
kaudu eraldatavaid vahendeid 
raske ja sügava puudega laste 
ja nende peredega seotud toe-
tavate sotsiaalteenuste osutami-
seks ja arendamiseks (nt trans-
porditeenus; psühholoogiteenus; 
logopeediteenus ja muud teraa-
piad; isikliku abistaja teenus 
või tugiisikuteenus; abi- ja tugi-
vahendite soetamine või renti-
mine; eluruumi kohandamine).

Isikliku abistaja teenus – 
Viimsi vallas on isikliku abis-
taja teenuse vajadus korraldatud 
teiste sotsiaalteenuste osutami-
sega/asendamisega abivajajale.

Täisealise isiku hooldus – 
Viimsi vallas on teenus korral-
datud, samuti makstakse hool-
daja toetust valla eelarvelistest 
vahenditest.

Sotsiaaltransporditeenus – 
Viimsi vallas on erinevad varian-
did sotsiaaltransporditeenuse 
korraldamiseks: 1) hariduslike 
erivajadustega laste bussivedu 
Randvere kooli, 2) vallavalit-
suse buss transpordib puudega 
Viimsi valla lapsed ja noored Tal-
linna haridusasutustesse (Käo 
Keskus, Astangu, Juks, Tondi 
kool jt) ning alates 2018. aas-
tast ostame sotsiaaltranspordi-
teenust ka AS-ilt Rannapere 
Pansionaat. Samuti makstakse 
valla eelarvelistest vahenditest 
transporditoetust. Kuna uue töö-
hõivereformi abil soovib riik 
suunata rohkem puudega ini-
mesi tööturule ning seetõttu kas-
vab sotsiaaltransporditeenuse 
kasutajate arv ja vajadus tee-
nust paindlikumalt osutada. Ea-
kad või puudega inimesed va-
javad ka saatja teenust. Sellest 
tulenevalt on vaja analüüsida 
sotsiaaltransporditeenuse tänast 
korraldust ja leida parim lahen-

dus süsteemi korrastamiseks 
ning kättesaadavuse suurenda-
miseks.

Eakate hoolekande eesmärk 
on võimaldada eakal võimali-
kult kaua elada oma kodus täis-
väärtuslikku elu. Lähtuvalt ea-
kate hoolekande eesmärgist on 
prioriteediks  avahooldustee-
nuste ehk eakate kodus toeta-
vate teenuste arendamine. Kõi-
ge parem keskkond elamiseks 
on inimese enda kodu. Seetõttu 
peab kohalik omavalitsus pak-
kuma teenuseid, mis toetavad 
eakate inimeste perekonda ja 
soodustavad eaka toimetuleku-
võimet ning lükkavad edasi hool-
dekodusse mineku vajaduse. 

Viimsi vallas tegutseb AS 
Rannapere Pansionaat, mis osu-
tab üldhooldusteenust. Nõudlus 
üldhooldusteenuse järele kas-
vab lähiaastatel veelgi. Eriti suur 
puudus on hooldekodukohta-
dest dementsussündroomiga ini-
mestele. Samuti tekitab raskusi 
dementsussündroomiga eakate-
le sobiva koha leidmine ka päe-
vahoiuteenuse puhul. Problee-
miks on teenuse keerukus ja 
vajaliku väljaõppe saanud hool-
dajate vähesus, aga ka ruumi-
puudus. AS Rannapere Pansio-
naat osaleb pilootprojektis, mil-
le käigus valmistatakse ette asu-
tuse kaks töötajat sisekoolita-
jateks, kelle ülesanne edaspidi 
on õpetada ja juhendada asu-
tuse siseselt töötajaid dement-
sussündroomiga patsientidega 
toimetulemisel. Täiendavalt osu-
tatakse AS-i Rannapere Pan-
sionaat poolt ka koduhooldus-
teenust. Viimsi vallavalitsuse 
eelarvest rahastatakse kuni küm-
nele abivajajale koduhooldus-
teenust tasuta. 

Vallavalitsuse sotsiaal- ja ter-
vishoiuosakond peab sellel aas-
tal esmatähtsaks hoolduskoor-
muse kandjatele võimaluste loo-
mist aktiivses tööelus osalemi-
seks. Hoolduskoormust leeven-
davad tugiteenused (hooldeko-
du-, kodu-, isikliku abistaja tee-
nus, tugiisikuteenus jms) tuleb 
teha kättesaadavaks kogu valla 
territooriumil. Erinevatele hool-
dusvajadustele vastavaid teenu-
seid peab olema piisavalt, nen-
de arendamisel peab kasutama 
innovaatilisi lahendusi ja ini-
mestel peab tekkima võimalus 
teenuseosutajate vahel valida. 

Viimsi vallavalitsus on väga 
tänulik vallas tegutsevatele mit-
tetulundusühingutele ja orga-
nisatsioonidele nagu Viimsi In-
vaühing, Viimsi Päevakeskus 
MTÜ (nii Haabneemes kui ka 
Randveres – nende tegevust fi-
nantseeritakse Viimsi valla eel-
arvest). Samuti MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühendus (tegevus-
toetus valla eelarvest) ning Viim-
si Seenioride Nõukoda, kelle 
initsiatiivil alustati vanemaea-
liste inimeste vajaduste välja-
selgitamist. 

Kairi Avastu
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Ülevaade sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 
tegevustest 2018. aastal

Eakate hoolekande eesmärk on võimaldada eakal võimalikult kaua elada oma kodus. Foto Fotolia
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2018. aastal tehti ulatus-
likult teede rekonstrueeri-
mistöid ja taristu rajamist, 
jätkati haljastustegevus-
tega ning mänguväljakute 
renoveerimisega. 

Mänguväljakud
2018. aastal jätkus mänguväl-
jakute renoveerimise II etapp, 
mille käigus rajati turvaaluseid 
ning renoveeriti mänguväljaku-
te elemente – töid tehti Viimsi, 
Pärnamäe, Metsakasti, Randve-
re, Tammneeme, Kelvingi, Ro-
huneeme, Püünsi ja Haabneeme 
mänguväljakutel, tööde mak-
sumus 25 000 eurot. Üheks olu-
lisemaks tööks oli Viimsi mõi-
sapargi mänguväljaku renovee-
rimine, mille maksumuseks ku-
junes 71 950 eurot. 2019. aastal 
on kavas jätkata mänguväljaku
laiendamisega. Mahukas töö oli 
ka Haabneeme ranna mängu-
väljaku I etapi tööd (maksumus 
ligi 38 300 eurot) laev-linnaku 
ja kiigeala rajamisega ning Muu-
ga mänguväljaku I etapi tööd 
(maksumus 27 828 eurot). Val-
la mänguväljakutele koostati ka 
uus audit, et tagada ohutus ning 
kontrollida elementide seisukor-
da. Lisaks teostati jooksvat hool-
dust ja soetati erinevat inventa-
ri (pingid, üksikelemendid) mak-
sumusega ligi 13 000 eurot.

2019. aastal on kavas teos-
tada Muuga mänguväljaku II 
etapp. Mänguväljakute tegevus-
kava on esitatud Viimsi valla 
heakorra ja haljastuse arengu-
kava koosseisus.

Heakord
Valla elukeskkonna heakorra 
eest hoolitseb viieliikmeline 
meeskond, kes tühjendab ca 300 
prügikasti/mahutit vähemalt 
kolm korda nädalas, niidab ca 
20 hektarit üle valla paikne-
vaid haljasalasid (ligi 80 erine-
vat haljakut), korrastab ja hool-
dab rajatisi (ootekojad, pingid) 
ning lahendab kõiki jooksvaid
ja ettetulevaid probleeme. Suu-
remate alade niitmistööde jaoks 
(Tammede park, Vehema tiigi 
haljak jm) tuli tööd tellida le-
pingupartnerilt, mis läksid maks-
ma ligi 10 000 eurot. 

Aasta jooksul pandi avalik-
ku ruumi juurde 15 uut pinki, 
kokku on avalike pinkide arv 
Viimsi vallas 127. Kavas on jät-
kata vanade pinkide asendamist 
seljatoega pinkide vastu. Lisaks 
paigaldati juurde avalikke prü-
gikaste 20 tk, kokku on teeäär-
sete avalike prügikastide arv 
240 tk. Lisaks jätkati paken-
dipunktide arendamisega ning 
aediku ja haljastuse sai Koralli 
tee pakendipunkt (maksumuse-
ga 12 752 eurot), 2019. aastal 
on kavas korrastada Pärnamäe 
tee sissesõit ja sealne punkt. Pa-
kendipunktide arv on 24 punk-
ti üle valla. 

Viimsi vald aitas kaasa Tee-
me Ära talgutele ning maailma 
koristuspäeva talgutele, sügisel 
toimus lehtede äraveo kampaa-
nia. Aasta jooksul veeti valla ava-
likust ruumist ja prügikastidest 
ära kokku 525 m3 jäätmeid ning 
lehekampaania raames 150 m3 
puulehti. 

Heakorra- ja koristustöid ai-
tasid 2018. aastal teostada ühis-
kondlikult kasuliku töö raames 
30 karistatud isikut. 

Oluline oli ka Viimsi valla 
heakorra ja haljastuse arengu-
kava 2018–2018 valmimine, mis 
annab valdkonnale suunised ja 
tegevuskava. 2019. aastal jätka-
takse pinkide jm inventari pai-
galdamisega, kavas on korras-
tada uusi alasid (nt Vehema tee 
äärne tühermaa), rajada korras-
tatud pakendipunkte ja heakor-
rastada valda.

Haabneeme rand
Haabneeme rand sai 2018. aas-
tal riietuskabiinidele uue kauni 
valla tunnusgraafika. Valmisid ka 
mitmed olulised rajatised. Aas-
ta alguses avas uksed OKO res-
to. Suurimaks tööks oli juuniks 
valminud muuli rekonstrueeri-
mine, tööde kogumaksumuseks 
kujunes 174 000 eurot. Uuen-

dati ka ranna spordiväljakud 
ning ranna mänguväljak.

2017. aastast kuni 2020. aas-
tani osutab rannavalveteenust 
Articard OÜ, 2018. aasta teenu-
se kulu oli 18 877 eurot. Ranna 
hooldusteenuste osas sõeluti lii-
va ja koristati adru (kokku 7728 
euro eest), hooldati tualette, ko-
ristati prahti ja võeti suplusvee 
proove. Kokku olid ranna jooks-
vad hooldekulud ligi 47 000 eu-
rot. 2019. aastal on kavas jät-
kata alade korrastamisega ning 
ranna teenindushoone (tualetid 
jm tugiteenused) rajamisega.

Haljastus
2018. aastal kulus Viimsi val-
las haljastustöödele ligi 80 000 
eurot. Põhirõhk oli lilleseade-
tel ja avaliku ruumi haljastami-
sel/kaunistamisel. Täiendavalt 
pandi juurde suuri haljastus-
ampleid ja lillekaste (kokku 
6600 euro eest). Amplite kogu-
arv tõusis ligi 300 amplini. Juur-
de soetati kolm kastmissüstee-
miga lilletorni (5800 eurot), li-
saks 20 betoonvaasi ning erine-
vaid lillehoidikuid. 2019. aastal 
luuakse mitmesteese kohtades-
se uued vaasidega lilleseaded.

Lillepeenarde ja amplite ning 
taimede kastmishanke võitis OÜ 

Haljastus Plus, kes pidi era-
kordselt kuivade ilmastikuolu-
de tõttu suurt vaeva nägema tai-
mede hooldamisel, kastmistee-
nuse maksumus oli 33 940 eu-
rot.

Lillede ja taimede soetami-
sele kulus 9300 eurot. Ühte-
kokku istutati 2018. aastal ca 
6000 lille, taime ja puud (50% 
hooajalised ja pooled püsitai-
med). Uued peenrad ja istutus-
alad loodi Heki teele, Karulau-

gu teele istutati pärnade allee 
ning Tammepõllu tee sai tam-
mede allee. Peenarde hooldu-
seks-rohimiseks kulus ligi 5300 
eurot.

2018. aastal kulus ligi 14 000 
eurot ohtlike puude mahavõt-
misele ja lõikamisele. Ühtekok-
ku võeti maha ligi 120 ohtlik-
ku puud.

Lemmikloomad
Lemmikloomade püüdmise, 
hoidmise ja ravi teenust pakub 
nii koerte kui ka kasside osas 
MTÜ Loomade Hoiupaik. Vald-
konna põhirõhk on hulkuvate 
lemmikloomade püüdmise, ra-
vi, hoiu jm teenuste pakkumi-
sel. Ühtekokku kulus 2018. aas-
tal eelnimetatud valdkonnale ca 
49 000 eurot. Aasta jooksul viidi 
hoiupaika 121 kassi ja 22 koe-
ra, kes veetsid hoiupaigas ühte-
kokku 1660 tasulist päeva. Võr-
reldes 2017. aastaga on kassi-
de ja koerte püüdmise, hoius-
tamise ja ravi kulud kasvanud 
märgatavalt, kuna varasem le-
ping MTÜ-ga kasside osas lõp-
pes (kes viisid tasuta kasse ära) 
ning uuel perioodil MTÜ ei 
soovinud osaleda. Kulude kasv 
on tingitud ka ühe kassikoloo-
nia juhtumi lahendamisest, kus 
omanikult võeti ära 42 kassi 
(suur osa neist hukkus või tuli 
hukata, kuna nad olid tõsiselt 
haiged). Lisaks jätkus iga-aas-
tane külades ja alevikes toimuv 
lemmikloomade vaktsineerimi-
se kampaania (mahuga 26 tundi).

Sademevesi
2018. aastal kulus sademeveega 
seotud tegevustele kokku 521 
300 eurot, millest moodustasid 
suurima kuluartikli investeerin-
gud summas 320 600 eurot. 
Möödunud aasta suurim inves-
teering oli Tamme tee kollek-
tori rajamine, millega loodi ees-
vool Tamme teele, Tammelaane 
teele ja Käbi teele sademevee 
juhtimiseks Rummu tee sade-
meveekanalisatsiooni. Seoses 
Tamme tee sademeveekanali-

satsiooni rajamisega on kavas 
tulevikus rekonstrueerida lõi-
guti ka Rummu tee eesvoolu 
toru. Märkimisväärsed inves-
teeringud olid veel Nartsissi 
teele sademeveekanalisatsioo-
ni rajamine ning Mereääre tee 
ja Tammetõru tee piirkonnale 
eesvoolu rajamine. Nartsissi tee 
sademeveekanalisatsiooni raja-
misega loodi eesvool Aiandi 
tee kortermajadele ja Nartsissi 
tee piirkonnale, kus esinesid 
kümmekond aastat sademevee-
probleemid. Mereääre tee ja 
Tammetõru tee piirkonna ees-
vool rajati mööda erakinnis-
tuid ning Tammetõru teed me-
reni ning see on eesvooluks rii-
gimetsade suurtele kuivendus-
kraavidele. Lisaks rajati teede
investeeringute raames Tamme-
põllu teele sademeveekanalisat-
sioon ning rekonstrueeriti Män-
ni tee kraav, sademeveekanali-
satsioon ehitati ka Vehema teele 
ja Karulaugu teel rekonstruee-
riti sademeveekanalisatsioon 
ning kraav.  2018. aastal alus-
tati ka sademevee väljalasku-
de kindlustamise II etapiga, mil-
le raames kindlustatakse Viim-
si valla sademevee väljalaske 
(kraavide merre viivad otsad) 
tormidest tulenevate ummis-
tuste vastu.

2018. aastal liikus Viimsi 
vald edasi ka suure sammu sa-
demevee puhastamise osas, ra-
jades koos suuremate tee-ehi-
tusprojektidega sademevee pu-
hastamiseks õli- ja liivapüüdu-
reid.

Sademeveesüsteemide jooks-
vateks töödeks – avariitööd, kraa-
vide puhastamine, sademevee-
kanalisatsiooni ja drenaaži sur-
vepesu – kulus 2018. aastal 
86 400 eurot. Võrreldes 2017. 
aastaga kahanes jooksvate töö-
de rahaline maht 36%, põhju-
seks oli möödunud aasta sade-
mete hulk, mis vähenes võrrel-
des 2017. aasta sademete hul-
gaga. 2018. aasta Eesti kesk-
mine sajusumma oli võrreldes 
2017. aastaga 113 mm madalam. 

Põhjalik ülevaade Viimsi valla 2018. aasta ehitus- ja kommunaalvaldkonna tegemistest
Teede investeeringutest kuni istutamise rekordini

Lilleamplite kastmine kuumal suvel oli suureks väljakutseks. Foto Alar Mik

Haabneeme ranna muuli rekonstrueerimine. Foto Nordpont OÜ

Mõisapargi mänguväljaku ehitus. Foto Alar Mik
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Võrredles 2017. aasta sügise Tal-
linna piirkonna sajuhulgaga sa-
das 2018. aasta sügisel 146 mm 
vähem vihma, mis kajastus ka 
väiksemas vallavalitsusele lae-
kunud sademevee alaste prob-
leemide hulgas. 

Aasta jooksul väljastati 89 
sademevee tehnilist tingimust, 
mitukümmend väiksemat sade-
mevee projekti lahendati kon-
sultatsioonide korras. Viimaste 
aastate kokkuvõttes võib järel-
dada, et nii projekteerijate kui 
ka tellijate teadlikkus on kas-
vanud sademeveelahenduse va-
jalikkusest.

Muid sademeveealaseid ku-
lutusi tehti 114 300 euro ulatu-
ses, millest peaaegu kogu sum-
ma moodustasid LIFE Urban-
Storm projektiga seotud tege-
vused. 2018. aastal sai Viimsi 
vallavalitsus ka Euroopa Liidu 
LIFE programmist positiivse 
rahastamise otsuse LIFE Urban-
Storm projekti läbiviimiseks. 
Projekti eesmärk on tõsta Eesti 
omavalitsuste suutlikkust klii-
mamuutustega kohanemisel, eri-
ti paduvihmadest tingitud üle-
ujutuste leevendamisel. Projek-
ti raames rajatakse Viimsi val-
da koostöös Eesti Maaülikooli-
ga sademevee juhtimissüsteem 
ja innovaatiliste sademeveela-
henduste testala parandamaks 
sademevee ärajuhtimist ning 
andes teadlastele võimaluse õp-
pimaks paremini tundma sade-
mevee säästliku käitlemist Ees-
ti tingimustes. Lisaks koolita-
takse projekti käigus sademe-
vee alaselt ametnikke, arhitek-
te ja insenere ning suurenda-
takse avalikkuse teadlikkust sa-
demevee alaste probleemide 
valdkonnas ning analüüsitakse 
vastavaid õigusakte. Projekti ko-
gu eelarve on 1 957 843 eurot, 
millest on abikõlbulik 1 686 093 
eurot, Euroopa Liidu LIFE prog-
ramm finantseerib projekti abi-
kõlbulikku osa 60% osas e 1 011 
654 euro väärtuses. Projekt kes-
tab kuni 2023. aasta alguseni. 

Saared
Alates 2018. aastast on Nais-
saar tunnistatud Vabariigi Va-
litsuse 25.01.2018 määrusega 
nr 7 püsiasustusega väikesaareks. 
Prangli saar omab püsiasustu-
sega väikesaare staatust alates 
2004. aastast. Prangli saarel elab 
rahvastikuregistri andmetel 191 
inimest ning Naissaarel 13.

Naissaare arengust tingituna 
tekkis vajadus täiendava tehni-
ka soetamiseks saare kogukon-
nale. MTÜ Naissaarlaste Kogu-
kond sai 2018 suvel multifunkt-
sionaalse traktori New Holland 
TD 5.95 koos tööorganitega. 
Sügisel kasutati traktorit saare 
teede hooldamiseks ja tõstetöö-
deks. Suvel teostati Naissaarel 
ulatuslikke teemaa hooldetöid. 
Sügisel sai Naissaar ka oma 

esimese saarevanema. Saare ko-
gukonnal on kavas hakata koos-
tama saarele arengukava. 

Prangli saarel sai spordiplat-
si rajamise projekt PRIA Lea-
der programmist 55 814 eurot 
toetust. Ehitustöid teostab  Tip-
TipTap OÜ ja tööd lõpetatakse 
mais 2019.

Väikesaarte programmi toel 
Prangli saarele Kelnase sada-
masse rajatud 5000-liitrise ma-
hutiga väike tankla sai 2018. 
aastal kaardimakset võimalda-
va müügiseadme ja paatide tan-
kimise jaoks 30 m voolikud ko-
gumaksumusega 20 800 eurot. 
Kütuse müüki korraldab OÜ 
Viimsi Haldus.

Prangli elanikele väljastati 65 
kalastuskaarti 384 võrgule.

Sadamad
Projekti 30 MILES tegevuste 
raames (Kesk-Läänemere prog-
rammi rahastatav projekt) jät-
kas OÜ Corson Kelnase sadama 
laienduskontseptsiooni koosta-
mist (eskiislahendus) ja uurin-
guid (sh topogeodeesia ja ehi-
tusgeoloogia ning KMH). Sa-
maaegselt koostab OÜ Corson 
lainemurdja kontseptsiooni (es-
kiislahendus) Leppneeme sa-
damale ning viib läbi sadama 
laienduse uuringud (sh topogeo-
deesia ja ehitusgeoloogia ning 
KMH). Mõlemad tööd valmi-
vad peale KMH aruande kin-
nitamist. Tööde maksumuseks 
on kokku 65 936 eurot.

Kelnase sadamas teostai pa-
rendustöid: sadamase ehitati uus
4-kohaline välikäimla, alustati 
Kelnase sadama parkimisala 
laiendamise töödega (kividest 
puhastamine), tööde maksumu-
seks oli 6286 eurot. Kelnase hu-
visadamat opereeris 2018. aas-
tal MTÜ Prangli Saare Talu-
rahvamuuseumi Selts. Sadamat 
külastas 612 alust 2084 reisija-
ga pardal.

Kokku kulus Leppneeme ja 
Kelnase sadamarajatiste majan-
damisele 46 600 eurot.

Naissaare sadamas alustati 
rekonstrueerimise I etapi töö-
dega. Tööde maksumus on 3,3 
miljonit eurot, sellest 85% on 
Ühtekuuluvusfondi rahastus ja 
ülejäänud Saarte Liinide oma-
osalus.

Tööde raames kuuluvad re-
konstrueerimisele Naissaare sa-
dama kaid nr 1, 2 ja 3 (paigal-
datakse mõlemale poole ole-
masolevaid kaisid sulundsein, 
tugevdatakse merepoolset kal-
dakindlustust, paigaldatakse uus 
katend). Rekonstrueerimistöö-
de raames ehitatakse juurde 40 
meetri pikkune lõunamuul, ala-
tes kai nr 1 otsast suunaga lääne 
poole, kai nr 3 äärde ehitatakse 
betoonist ramp ning süvenda-
takse sadama akvatoorium ja 
faarvaater. Tööde valmimisaeg 
on august 2019.

Merendus
Novembris täitus 5 aastat parv-
laeva Wrangö tulekust Lepp-
neeme – Kelnase liinile. 5 aas-
taga sooritas parvlaev 7370 rei-
si ja vedas 132 413 reisijat. 24. 
septembril alanud ja tehniliste 
probleemide tõttu pikale veni-
nud Wrangö plaaniline dokki-
mine lõppes 6. detsembril. Li-
saks plaaniliste töödele jõuüle-
kande- ja roolisüsteemis teosta-
ti ka laeva reisijate salongi pa-
rendust, mida soovisid Prangli 
elanikud. Salongi ümberplanee-
rimise käigus lisandus 4 iste-
kohta ning 6 käsipakkide riiu-
lit, tööde maksumus 8820 eurot. 

Alates 18. detsembrist ope-
reerib Prangli laevaliini uus ve-
daja – OÜ Tuule Liinid.

Väga olulisel kohal on jät-
kuvalt mereohutusse panusta-
mine. Prangli Saare Selts sai 
väikesaate programmist projek-
ti “Viimsi saarte ja mandri va-
helise transpordi ja päästevõi-
mekuse suurendamine” toetust 
111 350 eurot hõljuki soetami-
seks. Hõljukit hakatakse kasu-
tatama merepäästeks ning trans-
pordiühenduse pidamiseks mand-
riga, vallapoolne projekti oma-
osalus on 21 000 eurot. 

Reklaamindus
Välireklaamide eksponeerimi-
se eest esitati 2018. aasta jook-
sul 329 maksudeklaratsiooni 
(2017 oli vastav näitaja 326). 
Reklaamimaksu laekus kokku 
70 869 eurot (2017. aastal 50 140 
eurot). Suur osa reklaamimak-
sutulust on suunatud heakorda 
ja haljastusse, mille maht on 
samuti aasta-aastalt kasvanud.

2018. aastal tõusis reklaa-
mimaksu määr 0,38 eurolt 0,46 
eurole ühe ruutmeetri kohta, 
samuti kehtestati kahekordne 
maksumäär LED-ekraanil va-
hendatavale jm interaktiivsele 
reklaamile ning muutus menet-
luskord ja seati täiendavad nõu-
ded, millega välireklaami pai-
galdamisel arvestada.

2018 arendati välja opera-
tiivinfosüsteemi (OPIS) reklaa-
milubade e-menetluse moodul 
ning 2019. aastast toimub rek-
laamiavalduste esitamine läbi 
OPIS-keskkonna viimsi.opis.ee. 
Eesmärk on protsessi automa-
tiseerida ning muuta menetlus-
keskkond mugavaks (kiireks) 
ja kaasaegseks. Süsteemi aren-
datakse järk-järgult, paranda-
takse vigu ning edaspidi on ka-
vas lisada ka funktsioon dekla-

ratsioonide esitamiseks, et süs-
teem genereeriks ise dokumen-
di,  arvestades juba taotlemisel 
esitatud andmeid.

Teehoole
Viimsi valla teehooldajana jät-
kab lepingu alusel AS TREV-2 
Grupp. 2018. aasta jooksul tehti 
täiendavaid hooldealaseid üm-
berkorraldusi – vahetusid all-
hooldajad ja muutus tehnika hulk 
(talihooldel on valmisolek ku-
ni 20 masinal). Talihoolde töö-
de kvaliteet ja üldine tase on võr-
reldes varasemaga paranenud 
ja töö selle nimel jätkub. Tali-
hoolde kulud olid kokku 2018. 
aastal ligi 320 000 eurot. 

Suvel puhastati ja remondi-
ti teekatteid, ehitati freespuru-
katteid, hööveldati, taastati peen-
raid hooldati veeviimareid, pu-
hastati teekraave jne. Ribapin-
damise baasmahule 2500 m2 tel-
liti lisaks juurde 9000 m2 katete 
ribapindamist – suuremad tööd 
tehti Tiitsu, Rannavalli, Ranna-
välja põik, Rannavälja, Kaste-
heina ja Lännekalda teedel. Tol-
mu tõrjuti suvel kolmel või ena-
mal korral, sõltuvalt piirkon-
nast. Asfaltkatete pragusid pa-
randati patcheriga kokku 224 
tundi. Suurenes niidetavate tee-
maade arv (106 teeni) ja niidu-
sagedus – seda on kavas suu-
rendada ka 2019. aastal. Suvi-
sed teehoolde kulud olid kok-
ku ligi 393 000 eurot.

Suure töölõigu hõlmas Viim-
si valla teedevõrgu arengukava 
2018–2028 valmimine I kvarta-
lis, koostajaks AS Teede Tehno-
keskus.

Kavas on jätkata teehoolde 
seiresüsteemide arendamist ja 
uute tehniliste lahenduste kasu-
tuselevõttu hoolde parandami-
seks. Lähiajal avalikustatakse 
ühtne tee- ja liikluskaamerate 

veebileht, kus on näha teeolud 
ja ilmainfo, lisaks sadamate kaa-
merad.

Teede sulgemine
2018. aasta jooksul on tänava-
te/teede ajutise sulgemise taot-
lusi esitatud 67 sulgemiseks ning 
lubasid väljastatud kokku 58, 
neist pikendati 12. Teede aju-
tine sulgemine on loa taotleja-
le tasuline (v.a juhul, kui tegu 
pole vallavalituse tellitava töö-
ga) ja aasta jooksul laekus selle 
eest vallale kokku 6354 eurot. 

Teede ehitus
Aasta 2018 oli teede valdkon-
nas mahukate tööde periood ja 
põnev aeg – korraga oli töös 
mitmeid suur objekte ning ma-
hukad teetööd jätkuvad ka 2019. 
aastal.

2018. aastal teostati valla tee-
de iga-aastast asfaltbetoonkate-
te remontimist mahus 15 000 m2 
– tööd teostas AS TREF Nord, 
tööde maksumus oli ligi 230 000 
eurot.

Teid pindas sel aastal YIT 
Infra Eesti AS. Kahekordse pin-
damise maht oli 28 310 m2  ja 
ühekordse pindamise maht oli 
10 932 m2 ning tööde maksu-
museks ligi 140 000 eurot. Uue, 
tolmuvaba katte said järgnevad 
teed või teelõigud: Viama tee, 
Kiviranna tee, Luua tee, Koralli 
tee, Meritähe tee, Merisiiliku 
tee, Pärli tee, Mündi tee, Puh-
kuse tee, Roonurme tee, Loosi-
välja tee, Krillimäe tee, Teekal-
da tee, Aiaotsa põik, Kordoni 
tee, Männi tee, Nõmme tee, Tiit-
su tee, Länneaia tee, Käokinga 
tee, Kalla tee, Soosepa põik, 
Mõisa tee, Tammekännu põik, 
Väike-Kaare tee, Mereääre tee, 
Tarvase tee, Mureli põik, Kal-
lasmaa tee, Ehala tee, Suur-

Põhjalik ülevaade Viimsi valla 2018. aasta ehitus- ja kommunaalvaldkonna tegemistest
Teede investeeringutest kuni istutamise rekordini

Järgneb lk 10

Lubja-Randvere uue ringtee asfalteerimine. Foto Karl Linke
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Kaare tee, Kraavihalli tee. Uue 
kulumiskihi 1-kordse pindami-
se abil said Mereääre tee, Schüd-
löffeli tee, Nurme tee, Vardi tee 
ja Veehoidla tee. 

2018. aastal jätkus 2017. aas-
tal alanud Tammepõllu tee ja 
taristu rekonstrueerimine, mille 
käigus laiendati Tammepõllu 
tee sõiduteed, rajati jalg- ja jalg-
rattatee ning erinevad kommu-
nikatsioonid (koostöös võrgu-
ettevõtetega) ning ehitati välja 
sademevee kollektor kuni me-
reni. Ehitustöid teostas AS Lem-
minkäinen Eesti (uue nimega 
YIT Infra Eesti), tööde maksu-
mus oli ligi 1,3 miljonit eurot. 

Pooleliolevatest töödest lõ-
petati tänavu kevadel ka Krü-
santeemi tee rekonstrueerimine 
– uuendati maa-alused kom-
munikatsioonid, uue katte sai 
sõidutee ning rajati jalgtee koos 
teevalgustusega. Jalgtee ühen-
dab omavahel Karulaugu tee 
jalgtee ning Pargi tee jalg- ja jalg-
rattatee. Töid teostas AS TREV-2 
Grupp, ehitustööde maksumus 
oli 337 600 eurot.

Haabneeme alevikus rekonst-
rueeriti jaanipäevaks Karulau-
gu tee lõik Randvere teest kuni 
Viimsi koolini. Rekonstrueeriti 
sõidutee ning ehitati jalgteed, 
maa-alused kommunikatsioo-
nid ja teevalgustus. Lisandus 46 
parkimiskohta teeäärsel parki-
mise alal ja koolitaguses park-
las. Tööd viis läbi Altos Teed 
OÜ, ehitustööde maksumus oli 
510 000 eurot.

Üheks suuremaks ehitusob-
jektiks oli Viimsi valla ja Maan-
teeameti koostöös Lubja – Rand-
vere tee ringristmiku, jalakäija-
te tunneli ja parkla ehitustööd. 
Ehitustööde maksumus on kok-
ku ligi 1,8 miljonit eurot. Töö-
de põhiosa valmis detsemb-
riks, kuid tööde lõpptähtaeg on 
2019. aasta juunis. Ehituse pea-
töövõttu teostab TREF Nord AS. 
Tööde käigus rekonstrueeriti 
Randvere tee sõidutee ning jalg-
ratta- ja jalgtee Hundi tee rist-
mikust kuni Lubja tee ristmi-
kuni, mis ehitati ümber ring-
ristmikuks. Randvere tee äärde 
rajati parkla, kuhu tuleb pargi 
ja reisi süsteem ning busside 
ooteajaks ette nähtud parkla. Ja-
lakäijate ja jalgratturite Rand-
vere tee ohutuks ületamiseks 
rajati Randvere tee alt läbi 
kergliiklustee tunnel, tagamaks 
jalakäijate pääs parklast Vim-
ka seiklusparki ning võimalda-
des Lubja tee ja Randvere tee 
kergliiklusteid ühendada ilma 
sõiduteed ületamata. Samuti ra-
jati Lubja tee lõik Jänese teest 
kuni Randvere teeni ning re-
konstrueeriti Hundi tee ja Rand-
vere tee ristmik. Tööde käigus 
ehitati välja uus tee- ja park-
lavalgustus, rajati drenaaži ja 
sadevete torustikud ning val-
misid uued kergliiklusteed mõ-
lemale poole Randvere teed, 
lisaks paigaldati uued bussioo-
tepaviljonid. Parkla ehitustööd 
ja haljastustööd jätkuvad 2019. 
aastal.

Viimsi elanike Tallinnasse 
tööleliikumist leevendas oluli-
selt juuli lõpus rekonstrueeritud 
Narva maantee ja Pärnamäe tee 

ristmik. Rekonstrueerimistööde 
käigus rajati pöörderadadega 
foorjuhitav ristmik, mis rahus-
tas piirkonna liikluskeskkonda, 
tõstis liiklusohutust ning suuren-
das ristmiku läbilaskevõimet. 
Lisaks rajati tänavale sadevee-
kanalisatsioon, LED-tehnoloo-
gial põhinev tänavavalgustus 
ning jalakäijate ülekäigurada-
dele erivalgustus.

Ristmiku ehitustööd teostas 
Viamer Grupp OÜ. Ehitustööde 
lepinguline maksumus oli 975 
000 eurot, millest Tallinna linn 
tasus 50%, Maardu linn 20%, 
Viimsi vald 20% ja Jõelähtme 
vald 10%. Viimsi vald sai ma-
jandus- ja kommunikatsiooni-
ministeeriumilt Narva maantee 
ja Pärnamäe tee ristmiku rekonst-
rueerimiseks 157 264 eurot siht-
otstarbelist toetust.

Juulikuus valmis Haabnee-
me rannas Kesk tee laudistee ja 
muul koos sademeveekanalisat-
siooni merrelasuga. Merre ula-
tuv 20 m osa laudisteest on ehi-
tatud raudbetoonist vaivunda-
medil kaina 1 m ulatusega üle 
mere pinna. Muulil asuvad pin-
gid, prügikastid ning LED-val-
gustus. Ehitustöid teostas Nord-
pont OÜ, tööde kogumaksumu-
seks oli 174 000 eurot. 2019. 
aastal on plaanis tegeleda ran-
na parkimisvõimaluste laienda-
misega ja seeläbi korrastada 
Mõisaranna parkla. Parklasse on 
kavandatud 46 parkimiskohta. 
Parklasse on võimalik suunata 
osa parkimise koormusest, mis 
suvekuudel rannaalale osaks 
saab, ning seeläbi jaotub see 
erinevate parklate vahel ühtla-
semalt.

Augustis algas Viimsi alevi-
kus asuva Vehema tee esimese 
etapi rekonstrueerimine lõigul 
Aiandi tee kuni Tulbi tee. Täie-
likult rekonstrueeriti Vehema tee 
sõidutee, jalgteed, maa-alused 
kommunikatsioonid, teevalgus-
tus, rajati Aiandi tee äärde jalg-
tee ja muudeti liiklus ohutu-
maks. Kevadel 2019 markeeri-
takse teekate ja lõpetatakse hal-
jastustööd. Töid teostab Altos 
Teed OÜ, tööde maksumuseks 

on ligi 980 000  eurot.
Detsembris viidi läbi riigi-

hange leidmaks töövõtja Vehe-
ma tee II etapi rekonstrueerimis-
tööde teostaja leidmiseks, hanke 
võitjaks osutus Altos Teed OÜ. 

Tuletorni pst ja Lubjanõlva 
tee esimese etapi ehitustööde-
ga alustati augustikuus. Tööde 
käigus rajati sõiduteed koos jalg-
teedega kuni katendikonstrukt-
siooni ülemise kihini koos kõi-
gi vajalike kommunikatsiooni-
dega. Kevadel 2019 lõpetatak-
se haljastustööd. II etapis on 
kavas teostada asfalteerimistööd 
ning paigaldada teevalgustus. 
Esimese etapi töid teostab Mulla-
mutt OÜ. Tööde maksumuseks 
on 451 000 eurot. Tööde teos-
tamine ja tasumine toimub ühi-
selt koostöös arendajaga. 

Septembris algas Reinu tee 
rekonstrueerimise I etapp. Töö-
de käigus rajatakse Reinu tee 
äärde jalg- ja jalgrattatee koos 
teevalgustusega lõigul Rohu-
neeme tee kuni Kelvingi küla. 
Kelvingi külaga piirneval lõi-
gul teostatakse ehitustöid ka sõi-
dutee ning külgnevate jalg- ja 
jalgrattateede osas. II etapis on 
planeeritud sõidutee rekonst-
rueerimine lõigul Rohuneeme 
tee kuni Kelvingi küla. Lisaks 
toimub sademevee kollektori 
projekteerimine ja ehitus.

I etapi tööde maksumus on 
1 511 000 eurot. Töid teostab 
YIT Infra Eesti AS, ehitustööde 
tähtaeg on 2019. aasta suvi.

Lõpusirgel on Kesk tee re-
konstrueerimisprojekti koosta-
mine. Projekt hõlmab Kesk teed 
lõigul Rohuneeme tee kuni va-
rasemalt rekonstrueeritud Kesk 
tee lõpus asuv parkla. Korras-
tatakse sõidutee, tehnovõrgud 
ning rajatakse valgustatud jalg-
tee, mis ühendab Rohuneeme 
tee jalg- ja jalgrattatee ning 
valla keskuse Haabneeme ran-
naga.

Aasta jooksul anti välja 25 
tee-ehitusluba (kokku 42 tee ehi-
tamiseks) ning 22 kasutusluba 
(kokku 37 teele). 

Lisaks eelpool toodud objek-
tidele valmisid arendajate poolt 

Pärnamäel Sooheina tee ja Soo-
sepa tee lõik koos kõnnitee ja 
valgustusega. Haabneeme ale-
vikus valmisid Orava tee ja Jä-
nese tee koos taristu ja valgus-
tusega. Tammneemes ehitati kül-
la sissesõidul Sambla tee jalg-
tee ning Ehala põik koos tee-
valgustusega. Lubja külas val-
mis Paeheina tee koos kommu-
nikatsioonide, teevalgustuse ja 
jalgteega ning Alajaama tee jalg-
tee koos teevalgustusega. Viim-
si alevikus rajati Nelgi tee jalg- 
ja jalgrattatee lõik ning Raba-
lille tee koos teevalgustusega.

Kaevetööd 
2018. aastal väljastati 108 kae-
veluba, millest 14 loa puhul esi-
tati taotlus tööde pikendami-
seks. Pikendamistaotlus esitati 
enamasti haljastustööde venimi-
se ja ebasobilike ilmastikuolu-
de tõttu. Avariikaevetööde taot-
lusi esitati 35 korral. Ühtekok-
ku väljastati 2018. aastal 143 
kaevetööluba kokku ligi 285 eri-
nevale objektile. Kogu kaeve-
tööde lubade menetlus toimub 
e-menetlusena läbi infosüsteemi 
OPIS (viimsi.opis.ee). Iga kae-
vetöö puhul teostati keskeltläbi 
neli menetlust – dokumentide 
kontroll ja loa andmine, tööde 
paikvaatlus, järelevalve, tööde 
kontroll ja loa lõpetamise järg-

ne vaatlus, kokku teostati ligi 
570 kaevetöödealast menetlus-
toimingut.

2018. aasta lõpus uuendati 
OPIS infosüsteemi, mis sai kaas-
aegsema ja kliendisõbraliku-
ma kuju ja sisu. Varasemalt oli 
võimalik OPIS infosüsteemis 
sisestada ainult kaevetöid ning 
tänava ajutisi sulgemisi, siis 
nüüdsest on võimalik taotleda 
veoluba ning välireklaami lube 
läbi OPIS infosüsteemi. Oma-
aegsest kaevetööde süsteemist 
on välja kasvanud e-teenuste 
keskkond, mis võimaldab hõlp-
salt ja operatiivselt erinevaid 
lube taotleda.

Tänavavalgustus
Viimase aastaga on Viimsi val-
la teedele lisandunud 285 uut 
valgustit. Alates 01.01.2019 tee-
nindatakse 5324 valgustuspunk-
ti, millele lisandub 172 liitumis-
juhtimiskilpi. 

2018. aasta suuremateks in-
vesteeringuobjektideks olid Ve-
hema tee ning Randvere – Lub-
ja ringristmiku ehitus, kuhu ra-
jati vastavalt 23 ja 44 uut täna-
vavalgustuspunkti. 

Valla tänavavalgustust hool-
dab jätkuvalt KH Energia-Kon-
sult AS (leping kuni 2021. aas-
tani). Tänavavalgustuse käidu- 
ja remonditöid tehti 400 000 

euro eest – vahetati valgusteid, 
vanu õhukaableid, maksti võr-
gu- ja elektriteenust (elektriku-
lu 90 000 eurot), likvideeriti 
avariisid, remonditi rajatisi jne. 

Koostöös AÜ-ga Karikakar 
(samaaegselt elektriliinide reno-
veerimisega) rajati ja rekonst-
rueeriti tänavavalgustus Rand-
veres Niinepuu teel, Nurmenu-
ku teel, Hiirekõrva teel, Eller-
heina teel, Käokinga teel ja osa-
liselt Aiaotsa teel. Tööde mak-
sumuseks kujunes 27 528 eurot.  

Külavanemate ettepanekute 
alusel said tänavavalgustuse Laa-
ne tee, Kaevu tee, Randoja tee, 
Mäepealse tee, Pirni tee, Kalda 
tee, Vahe tee, Suur-Kaare tee 
lõik, Kesk-Kaare tee 43-45 lõik, 
Tarvase tee ja Rannavälja põik. 
Kokku rajati 36 valgustuspunk-
ti, tööde maksumus oli ligi 100 
000 eurot.

Aasta lõpus rajati lisaeelarve 
vahenditega tänavavalgustus väi-
keteedele, mille osas on erine-
vaid taotlusi aastate jooksul esi-
tatud. Valgeks said Sarapuu tee, 
Põldpüü tee, Makrilli tee, Fo-
relli tee, Kaasiku tee, Voldema-
ri tee, Kaevuaia tee, Vaheaia tee, 
Miiduranna mänguväljak/plats, 
Kordoni tee ja Kordoni põik. 
Tööde maksumuseks kujunes 
52 622 eurot.

Suuremate tee-ehitustööde 
käigus rekonstrueeriti veel Ka-
rulaugu tee, Krüsanteemi tee, 
Tammepõllu tee, Vehema tee ja 
Randvere  – Lubja tee ristmiku tä-
navavalgustus. 

Ühe suure valgustuse vald-
konna töölõigu hõlmab Haab-
neeme aleviku LED-projekt. 
Viimsi vald sai KIK-i tänava-
valgustuse taristu renoveerimi-
se meetmest toetust 732 700 eu-
rot, ühtekokku on projekti maht 
ligi 965 000 eurot, projekt ja-
guneb kahe aasta peale. Aasta 
alul valmis mahukas tänava-
valgustuse renoveerimise pro-
jekt, koostajaks OÜ Keskkon-
naprojekt, projekti maksumu-
seks oli 42 338 eurot. Pärast pro-
jekti valmimist korraldas vald 
ehitaja leidmiseks riigihanke, 
edukaks osutus Connecto Eesti 
AS, kes sügisel ka ehitustööde-
ga alustas. Ehitustööde lepingu 
maksumuseks kujunes 763 436 
eurot. Haabneeme LED-objekti 
tööd jätkuvad 2019. aastal, tee-
valgustuse ehitustööd peavad 
olema valmis 31.01.2019 ning 
haljastustööd (sh taastamised) 

Algus lk 8

Vana valgustuse eemaldamine Sõpruse teel. Foto Taavi Valgmäe

Vehema tee rekonstrueerimistööd. Foto Artur Kaldma
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hiljemalt 30.06.2019. Kokku 
asendatakse 325 valgustuspunk-
ti ja 304 posti. Objekti omani-
kujärelevalvet teostab P.P. Ehi-
tusjärelevalve, mille tööde mak-
sumus on 12 480 eurot.

Viimsi vald esitas taotluse ka 
tänavavalgustuse renoveerimi-
se meetme II vooru, mille tule-
mused selguvad käesoleva aas-
ta alguses. 

Veoload ja taksoload
Veoauto keelualasse sisenemi-
seks või erivedude teostami-
seks väljastati 200 veoluba. Veo-
lubade väljastamise mugava-
maks ja kiiremaks menetlemi-
seks käivitus aasta lõpus OPIS 
süsteemi koosseisus veolubade 
moodul, mis võimaldab veolu-
be e-teenusena taotleda.

2017. aasta lõpus muutus 
ühistranspordiseadus, millega 
tekkis võimalus osutada äpipõ-
hist taksovedu. See suurendas 
Viimsis taksoveoga seotud te-
gevuslubade menetluste arvu. 
Kokku viidi läbi 46 menetlust 
ning väljastati 2 taksoveoluba, 
11 sõidukikaarti ja 21 teenin-
dajakaarti.

Liiklus ja transport
Lõppenud aastal telliti liiklus-
märke, viitasid ja liikluskorral-
dustöid 5200 euro eest.

Teekatete joonimis- ja mär-
gistustööd teostas YIT Infra 
Eesti AS, kellega sõlmiti hanke 
tulemusel leping 3 aastaks. Töö-
de maht 2018. aastal oli viimas-
te aastate suurimaid – 1580 m2 
märgistust – ning maksumu-
seks kujunes ligi 22 000 eurot. 

Suureks väljakutseks oli juu-
ni alguses Haabneemes toimu-
nud Harjumaa laulu- ja tantsu-
peo liikluse- ja parkimiskorral-
duse väljatöötamine ja tagami-
ne. Üritusel osales kokku ligi 
10 000 inimest sh 6 600 esine-
jat. Ürituse ajal suleti teid ja 
suunati ümber ühistransporti.

AS Teede Tehnokeskus viis 
augusti lõpus ning oktoobris val-
la teedel kokku 34 punktis läbi 
liiklusloendused. Tööde eesmärk 
on saada ülevaade Viimsi teede 
liikluskoormusest. Saadud and-
meid kasutatakse praeguse liik-
luskoormuse võrdlemiseks eel-
mise, 2014. aastal läbiviidud 
loendusega, ning tuleviku liik-
luskoormuse hindamiseks. Loen-
dusandmete ja ristmike ana-
lüüs võimaldab kavandada edas-
pidist liikuvuse ja transpordi-
korraldust, teostada liikluse ja 
teede valdkondlikke analüüse ja 
teede ehituse või rekonstruee-
rimise plaane. Analüüs valmib 
2019. aasta I kvartalis. 

Vahetult enne jaanipäeva esi-
tas vallavalitsus taotluse Inter-
reg programmi Europa alam-
programmi, eesmärgiga taotle-
da rahastust Viimsi valla osale-
miseks projektis “Regional Mo-
bility Tool: Innovative and sus-
tainable regional transports dri-
ving better communication bet-
ween small towns and a lower 
carbon economy in Europe” 
Eesti partnerina. Projekti raa-
mes analüüsitakse osalevate rii-
kide valitud piirkondade (Eesti 
puhul Viimsi vald) transpordi-
ühenduste ja -teenuste alaseid 

kohalikke-piirkondlikke vaja-
dusi, valitakse välja säästliku-
mad ja jätkusuutlikumad lahen-
dused (sh CO2-heitmeid vähen-
davad), koostatakse nende alu-
sel igale osalevale piirkonnale 
vastav tegevuskava koos piloot-
tegevustega, mida seejärel tes-
titakse partnerite poolt. Looda-
me, et projekt saab positiivse 
rahastusotsuse.

Aasta lõpus avaldati riigi-
hange Viimsi valla transpordi- 
ja liikuvuskorralduse arenguka-
va 2019–2029 (lühendina TRAK) 
koostamiseks, dokument valmib 
2019 suveperioodiks.

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

Ühistranspordi valdkonna 
väljakutseks oli uute sõidugraa-
fikute koostamine ja lisabusside 
leidmine seoses Viimsi riigigüm-
naasiumi avamisega ja valla koo-
lide erinevate algusaegadega, 
et võimaldada õpilastele bussi-
ga õigeaegne koolijõudmine, sa-
muti ka liikumisvõimalused nei-
le, kes töötavad või õpivad Tal-
linnas. 

Valla siseliinid sõitsid 2018. 
aastal ühtekokku 548 371 liini-
kilomeetrit. Ühissõidukite pile-
timüügisüsteemi valideerimis-
te andmetel tehti möödunud aas-
tal valla siseliinidega ligikaudu 
231 200 sõitu, mida on üle 12% 
rohkem, võrreldes 2017. aasta-
ga. Kõige populaarsemaks bus-
siliiniks on liin V5, mida kasu-
tati ligikaudu 64 100 korda.

Edukalt toimib Harju maa-
konna bussiliin nr 114, millega 
kasutatavus aasta-aastalt kas-
vab. Möödunud aastal tehti lii-
nil üle 209 000 sõidu, ca 7% 
enam kui aasta varem. Teenust 
osutab alanud aasta juulini AS 
Temptrans, pärast mida jätkab 
teenuse pakkujana hankelepin-
gu võitnud AS SEBE.

Jätkus ka õpilaste seas po-
pulaarne koolibussi projekt. Ok-
toobris läbiviidud loenduste alu-
sel kasutas Viimsi Keskus – Bal-
ti jaam ja Tammneeme – Balti 
jaam koolibussi kokku 630 õpi-
last, keskmiselt 126 õpilast päe-
vas. Populaarseim oli Viimsi 
Keskus – Balti jaam koolibuss, 
mida kasutas iga päev keskmi-
selt 68 õpilast. Tammneeme-
suunalist koolibussi kasutab iga 
päev keskmiselt 58 õpilast.

Bussipeatustest rekonstruee-
riti nõuetekohaseks Tammnee-
me ja Pällu bussipeatused, li-
saks paigaldati Leppneeme sa-
dama, Leppneeme lasteaia ja 
Tammneeme peatustesse uued 
senisest mahukamad ootepavil-
jonid.

Murekohaks on klaasist bus-
siootepaviljonide lõhkumised, 
mis huvitaval kombel sagene-
vad just koolivaheaegadel. Klaa-
side vahetuseks kulus möödu-
nud aastal üle 2100 euro.

Koostöös Eesti Kunstiaka-
deemia tudengitega hakati väl-
ja töötama valla kuvandiga bussi-
peatuste disainikontseptsiooni.

Ühistranspordi kulud olid 
2018 aastal ühtekokku üle 680 
000 euro.

Turvalisus
Turvalisuse valdkond hõlmab 
politsei, valve ja pääste tege-
vust. Politsei tegevusalast toe-
tati piirkonnapolitsei ruumide 
remondi- ja sidekulusid sum-
mas 5365 eurot ning tasuti muid 
politsei tegevuskulusid. Valve-
teenistuse alt kaeti Viimsi valla 
automaatse numbrituvastussüs-
teemi ning valvekaamerasüstee-
mi hoolduskulusid (ca 14 900 
eurot) ja G4S patrullteenuse 
kulusid (ca 7500 eurot). Valve-
kaamerate ja numbrituvastuse 
hooldusega jätkab perioodil 
2017–2022 G4S Eesti AS, kes 
osutab ka patrullteenust perioo-
dil 2017–2022. Aasta alguses 
soetas vald juurde 9 valvekaa-
merat (2 317 eurot). Suurimaks 
tööks oli täiendavate valve- ja 
liikluskaamerate paigaldamine 
avalikku ruumi, tööde maksu-
museks kujunes 9876 eurot. 
Kokku on 2019. aasta alguses 
peale häälestustöid valla ava-
likku ruumi valvamas 15 valve-
kaamerat, mis on ühendatud 
politsei süsteemiga. 

Pääste valdkonnas toetati 
Prangli Saare Seltsi päästetee-
nuseid ja vabatahtlikku mere-
päästet (51 246 eurot) ja Nais-
saare päästeseltsi (3000 eurot). 

MTÜ Naissaare Päästeselts 
sai omale kaks tuletõrje paak-
autot.

Kalmistud
Viimsi valla hooldada on 5 kal-
mistut: Randvere, Rohuneeme, 
Prangli, Naissaare ning aurik 
Eestirand hukkunute kalmistu. 
Randvere ja Rohuneeme kalmis-
tutel tegutsevad kalmistuvahid, 
kes hooldasid kalmistuid. 

2018. aastal jätkati lepingu-
te sõlmimist hauaplatsi kasuta-
miseks. Hauaplatside lepingu 
taotlust on võimalik esitada vee-
biaadressil www.kalmistud.ee. 
Vajalik on omada kehtivat ID-
kaarti ja sertifikaate, et doku-
ment allkirjastada. Alustati ka 
kalmistute kasutamise eeskirja 
uuendamisega ja HAUDI kaas-
ajastamisega, et edaspidi liht-
sustada hauaplatsi lepingute sõl-
mimist. 

Randvere kalmistule koos-
tati hoolduskava, mille alusel 
asutakse kalmistut edaspidi kor-
rastama. Kalmistute tegevus-
alast kanti Rohuneeme kabeli 
kulusid 1636 eurot, kalmistu-
vahtide tööjõukulusid 5400 eu-
rot, kalmistute hooldusele ning 
HAUDI infosüsteemile kulus 
2000 eurot.

Taristu
2018. aastal alustas Telia Eesti 
AS Viimsi vallas erinevates kü-
lades ülikiire interneti võrgu ehi-
tamisega, mille raames jõuab 
95 protsendini Viimsi valla ma-
japidamisteni ülikiire internet 
kuni 1 Gbit/s üles- ja allalaadi-
miskiirusega. 

2018. aastal rajas ja rekonst-
rueeris Viimsi valla vee-ette-
võte AS Viimsi Vesi ca 4,2 km 
veetorusid ja ca 3,5 km kanali-
satsioonitorustikku. Suuremad 
tööd toimusid Pringi külas Ro-
huneeme tee II etapi tööde raa-
mes (Rannakalda teest kuni 
Kimsi teeni, sh Mere tee). Mär-

kimisväärsed olid veel vee- ja 
kanalisatsioonitorustike ehitus-
tööd, mis teostati koos Krüsan-
teemi, Vehema ja Tammepõllu 
teede ehitustega.

Aasta jooksul väljastati ka-
hele ettevõttele reovee vedaja-
kaardid – kokku on vallas re-
gistreeritud 6 purgimisteenuse 
osutajat.

2018. aastal alustas Viimsi 
vallavalitsus ka Miidurannas ja 
Haabneemes asuvate gaasivõr-
gu omandi- ja kasutusküsimus-
te lahendamisega koostöös kogu-
kondadega ning gaasiteenuse 
osutajaga, millega jätkatakse ka 
2019. aastal.

Soojamajandus
Viimsi valla soojamajanduse 
arengukava 2016–2026 on asu-
tud ellu viima. Haabneeme pui-
duhakkel katlamaja sai 2018. 
aastal ehitusloa ja tööd katla-
maja käikuandmiseks on lõpu-
sirgel. Detsembri lõpus alusta-
ti uue katla proovikütmisega ja 
aastavahetusel saabusid Viim-
sisse katla tootja spetsialistid, 
kelle juhendamisel viiakse kat-
lamaja lähiajal ekspuatatsioo-
nirežiimi.

Valminud ja ehitusloa on saa-
nud Haabneeme aleviku – Viim-
si aleviku vahelise magistraal-
soojustrassi projekt, mille raja-
mine on plaanis 2019. aastal. 
Uue katlamaja ja ühendusma-
gistraali valmimisel tõuseb olu-
liselt Viimsi ja Haabneeme ale-
viku soojusenergiaga varusta-
tuse töökindlus. Kohalikul kü-
tusel töötava katlamaja kasu-
tuselevõtuga kaob sõltuvus vä-
lisriigist tarnitavast gaasist. Üht-
lasi peaks sellega stabiliseeru-
ma kaugkütte hind, mis praegu 
sõltub gaasi hinna kõikumisest.

Ehitusvaldkond
Siiani on olnud oluliseks tege-
vuseks elektroonilise ehitisre-
gistri kasutamise juurutamine. 
Samuti on Viimsi vallavalituse 
poolt aidatud teha registrile eri-
nevaid parandus- ja täienduset-
tepanekuid. Ehitisregister saab 
esimesed ulatuslikumad uuen-
dused 2019. aastal, muutudes see-
läbi kasutajatele mugavamaks.

Kogu valla ehitusteenustega 
seotud loamenetlus toimub 100% 
e-menetlusena ehitisregistri kau-
du. Paberkandjal vaid siis, kui 
elektrooniline keskkond üles-
laadimist ei võimalda. Regist-
ris saab tutvuda nii ehitiste teh-
niliste andmetega kui ka esita-
tud dokumentidega (sealhulgas 
on võimalik jälgida meneltuse 
seisu) ning tehtud ettekirjutus-
tega. 

Võrreldes 2017. aastaga on 
2018. aastal veidi vähenenud val-
lavalitsusele esitatavate esmas-
te loataotluste arv, kuid läbivii-
davate erinevate menetluste arv 
on kasvanud. Seda nii korduv-
läbivaatuste tõttu, mis on tin-
gitud puudulike projektmater-
jalide esitamisest, kui ka erine-
vate väikeehitiste (abihoonete) 
juurdeehituste jm taotluste ning 
dokumentatsiooni korrastami-
se tõttu. Tihti on need riigilõi-
vuvabad menetlused, kuid nen-
de läbvaatamine on ajamahu-
kas. Väga oluline on kanda ehi-

tisregistrisse kõik kinnistutel 
paiknevad üle 20 m2 hooned, 
milleks riik on andnud aega 
2020. aastani.

Üksikelamute ehitus inten-
siivistus aasta jooksul. Arenda-
jate poolt anti käiku ja said ka-
sutusloa mitmed korrus- ning 
ridaelamud. 

Suuremad ehitusobjektid olid: 
aasta alguses valmis uus Haab-
neeme rannarestoran OKO; 
Püünsi kooli juurdeehitus val-
mis sügisel õppetöö alguseks; 
riigigümnaasium avas uksed no-
vembrikuus; Karulaugu spordi-
hoone sai valmis sügisel (samal 
ajal alustati töödega Karulaugu 
spordihoone kõrvale tennise-
väljakutele varjualuse rajami-
sel); Tammneemes asuv ärima-
ja, mis valmis sügisel; Rand-
vere kooli juurde rajati ajutise 
hoonena moodulklassiruumid; 
Vimka mäel valmis ekstreem-
ronimiskompleks. Haabneemes 
lammutati Piilupesa lasteaed. 
Paigaldati mitmeid välispordi 
rajatisi ning koostöös külako-
gukondadega korrastati külade 
spordi- ja mänguplatse.

Kokku kulus ehitusteenistu-
sel 2018. aastal ehituseksper-
tiisidega seotud tegevusteks  
16 100 eurot.

Tehnovõrkude ehitus
Lisaks teede rekonstrueerimise 
mahus rajatud tehnovõrkudele 
on hoo sisse saanud fiiberop-
tilise sidekaablite ehitamine. 
2018. aastal ehitati ja sai kasu-
tusloa 11,9 km uusi sidetrasse. 
Senini on töös veel 8,9 km sh 
Metsakasti PON, Leppneeme 
PON jt. Erinevate tänavavalgus-
tuse rekunstrueerimisprojekti-
de mahus ehitati ja sai kasutus-
loa 2018. aastal kokku 9,5 km
tänavavalgustusliine ja paigal-
dati 261 masti. Senini töös oleva 
Haabneeme LED-projekti raa-
mes rajati 7,8 km teevalgustus-
kaablit. Elektriliine rajati ja sai 
kasutusloa kokku 7,1 km. Soo-
jus- ja gaasitrasse rajati ja sai 
kasutusloa 3,4 km. Vee- ja ka-
nalisatsioonitrasse rajati ja sai 
kasutusloa teede ja erinevate 
arenduspiirkondade rajamise ma-
hus kokku 18,3 km. Kokku ehi-
tati ja sai kasutusloa 2018. aas-
tal Viimsi vallas 50,2 km teh-
novõrke.

Ehitisregistri kanded
2018. aastal viidi läbi järgne-
vad menetlused / väljastati load:

- seisukoha said 42 ehitus-
projekti eskiisi;

- hoonetele koostati 55 pro-
jekteerimistingimust, kaasami-
sega eelnõusid koostati hoone-
tele 47 ja avatud menetlus viidi 
läbi 8 puhul;

- tehnovõrkudele ja -rajatis-
tele koostati 47 projekteerimis-
tingimust (59 erineva objekti 
kohta);

- ehituslubasid ja ehitustea-
tisi tehnovõrkudele ja -rajatis-
tele vormistati 99, seni 2018 
alustatud menetlusi on töös 58;

- kasutuslubade ja kasutus-
teatiste dokumentatsiooni teh-
novõrkudele ja -rajatistele vor-
mistati 72, senini on töös 13 tk;

- puuraukude rajamise ja lik-
videerimise (sh soojuspuurau-

kude rajamine) loamenetlus vii-
di läbi 27 puuraugu kohta;

- väljastati 276 ehitusluba;
- esitati 465 ehitusteatist;
- registreeriti 228 ehitamise 

alustamise teatist ja 44 ehituse 
täieliku lammutamise teatist.

Seisuga 31.12.2018 oli ehi-
tisregistris käimasolevaid me-
netlusi 124. Ehitusvaldkonna 
menetluste registris oli 2018. 
aastal registreeritud menetlusi 
kokku 985 (see ei sisalda kor-
duvmenetlusi).

Ehitusvaldkonnas laekus 
2018. aastal riigilõivusid 55 000 
eurot, (2017. aastal 74 800) sh: 

- ehituslubade eest  42 200 eu-
rot (2017. aastal 49 400);

- kasutuslubade eest 10 400. 
eurot (2017. aastal 21 300);

- projekteerimistingimuste 
eest 2400 eurot (2017. aastal 
3300).

Järelevalveline 
tegevus
2018. aasta kokkuvõttes toimus 
322 kasutuslube, kasutusteatis-
te ja ehitisregistrisse kandama-
ta ehitiste menetlust. Riikliku 
järelevalve menetlusi viidi läbi 
123. Väärteomenetlusi alustati 
86 korral. Vallale laekus 2018. 
aastal trahvide ja sunnirahade 
näol  60 000 eurot.

Alates 2019. aastast kehtiva 
uue struktuuri kohaselt on moo-
dustatud eraldi järelevalve osa-
kond, kus ametiülesandeid täi-
dab 4 ametnikku, kes heamee-
lega abistavad elanike küsimus-
tele vastamisega ja nõustavad 
ehitamise ja ehitiste kasutami-
se valdkonnas. Osakond pakub 
konsultatsioone nõu saamiseks 
enne, kui hakatakse ehitamist 
planeerima. Vale toimetamise 
puhul võivad tagajärjed ja ku-
lutused olla oluliselt mastaap-
semad. 2018. aastast võib posi-
tiivsena välja tuua, et hästi on 
toimima hakanud vabatahtlik 
koostöö elanikega ning sageli 
õnnestub ilma ettekirjutuse ja 
sunniraha määramiseta suuna-
ta pisemaid rikkumisi paranda-
ma. See on eesmärk ka järgne-
val aastal – keskenduda pigem 
koostööle, kui trahvimisele ja 
karistamisele.

Probleeme on kinnistuid ümb-
ritsevate aedadega. Aiad pea-
vad asuma kinnistu piiril või 
seespool. Palume elanikel ise 
oma aedade asukohad üle kont-
rollida. Palju esineb ka valesti 
parkimist. Pargitakse kollase 
joonega märgistatud aladel, par-
kimise ja peatumise keeluala-
del, haljasaladel, kõnniteedel. 
Selline käitumine ei ole luba-
tud ja loodame, et inimesed sel-
lega järgmisel aastal rohkem 
arvestavad. Viisakus algab meist 
endist.

Ka 2019. aastal on oodatud 
kõik, kelle kinnistutel asuvad 
ehitised ei ole veel kantud ehi-
tisregistrisse, et ehitisregistri and-
med korrastada. Ehitise olemas-
olu registris saab kontrollida 
veebiaadressil www.ehr.ee.

Ehitus- ja kommunaal-
osakonna ning 

järelevalveosakonna 
meeskonnad
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kõige pisematele
Aleksandra Kremenetski 

ja Ara Yaralyan
 "Lõunamaa tuuled" 

Viimsi Huvikeskuses 
9. veebruaril kell 11.00

Teeme kõrvale pai

MTÜ ERGAMUS
www.ergamus.ee

Info ja pileti broneerimine
 pisimusa@ergamus.ee 

HOMMIKUKONTSERTHOMMIKUKONTSERT

        Pilet 10€ (vanem+laps)
  Perepilet 15€

(2 täiskasvanut
+lapsed)

See annab Sulle uut energiat, 
oskuse ennast lõdvestada, 
rahustada oma meelt 
ja hoida oma tervis korras!

Kõik on oodatud,           
kunagi pole 

hilja alustada!
Treeningud toimuvad

Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1   
Riina Heina juhendamisel 
kolmapäeviti kella 10-11 ja 
kella 19-20 treeningsaalis 2

Lisainfo hein.riina@gmail.com või 5012361

See annab Sulle uut energiat, 

“Kas sa vett oskad maa-
lida? Jah, siis sa oled 
tõeline kunstnik!“ on 
kunstiaustajad tihti öel-
nud Eha Luigele, kes on 
aastakümneid Kanadas 
elanud maalikunstnik.

Kohtume Eha Luigega ühel pä-
rastlõunasel tunnil Viimsi huvi-
keskuses, kus on detsembrist 
alates üleval Eha ja tema abi-
kaasa Tiit Põdra maalide näitus. 
Eha Luik on maalikunstnik, kel-
le elu on suuremas osas möö-
dunud Kanadas. Eha ise on sün-
dinud Vastseliinas, tema välis-
eestlasest abikaasa on aga sün-
dinud Rootsis Eskildstunas. 

1972. aastal läks Eha Soome 
elama. Ta elas mõned aastad seal 
ja teenis elatist õmblustööde-
ga. Kui vennal õnnestus mõned 
aastad hiljem Soome järele tul-
la, siis suundus viimane peagi 
edasi elama Rootsi. Vend mee-
litas ka Eha Rootsi. Seal aga 
häiris Ehat rootslaste ja soom-
laste omavaheline nägelemine 
ja kindlaks soovunelmaks oli 
minna edasi Ameerikasse. 

See oli juba lapsepõlves sün-
dinud soov. 1980. aastal läkski 
Eha elama Kanadasse, kuhu pol-
nud sugugi kerge pääseda. Seal 
oli vaja uuesti koolis käia, sest 
varasemat kooliharidust seal ei 
tunnistatud. Eha läbiski hulga 
kursusi. Algus oli raske. Öö-
päevas tuli 18 tundi õppida ja 
kahe koha peal tööl käia. “Olin 
öösel tööl ja päeval maalisin,” 
meenutab Eha Kanada algus-
aegu. “Pingutasin teadmisega, 
et ühel päeval tulen ma sünni-
maale tagasi, aga siis juba ma-
janduslikult kindlustatuna.” 

Maalimisega tegi Eha algust 
juba Soomes. “Vend elas siis 
Rootsis ja me tegime koos Soo-
mes ja Rootsis kunstinäitusi.” 

Kanada – Eesti kunstniku Eha Luige 
“kaubamärgiks” on voolav vesi

Ka Kanadas elades tuli kunsti-
kihk uuesti peale ja nii sündisid 
mitmed näitused sealgi. Näitusi 
sai tehtud üksi ja koos mehega. 
Suviti sai osaletud suurtes Ka-
nada kunstnike laagrites, kus 
oli koos sada ja enam kunstnik-
ku. “Mina olin ainuke eestlane 
seal,” meenutab Eha. “Mul on 
üks raamat näidata – Eesti Kunst-
nike Koondis Torontos. Sinna 
on ka minu maalid sisse pan-

dud.” Raamatuid ja artikleid te-
ma töödest ja tööde äramärki-
mistest on kogunenud üksjagu.

“Nüüd oleme abikaasaga Ees-
tis tagasi juba aastast 2014. 2005. 
aastast hakkasime tasapisi har-
jutama tagasitulemist, aga lõp-
likult registreerisime end Ka-
nadast välja 2014,” jutustab Eha. 
“Tagasitulemine on olnud ras-
ke. Olime siin, läksime tagasi, 
ja nii mitu korda.” 

Kohanemine Eesti eluga on 
olnud raske. Praegu elab kunst-
nike pere väikeses majas Rae 
vallas. 30 aastat elu Torontos on 
oma jälje jätnud. “Isegi uudi-
sed, mida televiisorist-raadiost 
kuulasime, olid algul väga võõ-
rad. Olime tulnud hoopis tei-
sest kultuuriruumist. Aga kas-
või mõneks ajaks tagasiminek 
Kanadasse on rahaliselt väga 
kallis.” 

“Kanadas käisin ma kunsti-
koolis ja õppisin vana fresko 
stiili. See oli raske, sest maali 
tehes peab pinda lihvima, pe-
sema. Pintsliga seal palju teha 
pole. Teed uue maali, aga see 
peab välja nägema nagu mit-
mesaja-aastane maal. Mõned 
sellised maalid on mul veel al-
les ja ma hoian neid,” räägib 

Eha oma kunstnikuteest. 
Eha on elu jooksul saanud 

tunnustust ja äramärkimist nii 
Kanada kui ka väliseesti ajaleh-
tedes. Ta kuulub mitmetesse 
kunstnike ühendustesse.

“Näitust üles ehitades sai 
mõeldud, et igaühele oleks mi-
dagi, nii noorele kui ka vanale. 
Tegin väiksese lastenurga, olen 
pannud üles modernseid ja rea-
listlikke töid. Siin (Viimsi huvi-
keskuse fuajees – toim.) on suur 
ruum ja maalid paistavad hästi 
välja. Mul on ka kahe ja poole 
meetriseid maale, aga neid on 
raske siia kohale tuua. Tulge aga 
näitust vaatama ja ehk leiate 
midagi, mida ka koju viia, sest 
väljapandud maale saab osta ja 
seejuures väga soodsalt,” annab 
Eha Luik ülevaate näitusest.

“Ma näen igal pool kunsti ja 
ma võin maalida kõike! Päris 
palju on maalitud loodust, mis 
väljendab minu jaoks rahu. Mõ-
ni inimene tahab osta abstrakt-
seid maale, mõni akte. Ma olen 
valmis maalima ükskõik mida.”

“Mees on mul maalinud pal-
ju linde. Minu peateemad on 
siiski olnud vesi ja lumi. Pal-
jud inimesed vahetavad talvel 
maalid seintel välja talvemaa-
lide vastu ja suveks panevad su-
vemaalid seintele,” räägib Eha, 
pidades silmas ilmselt kanada-
laste kultuurilisi traditsioone.

Jalutame kümnete maalide 
keskel, mis ootavad vaatajaid ja 
ostjaid. Maalid on julged ja tõesti 
seinast seina stiilides, mille ühis-
nimetajaks võiks pidada kunsti 
kõige üldisemas tähenduses. 

Eha Luige ja Tiit Põdra maa-
linäitus “Loodus ja inimene – 
nostalgiast, romantismist abst-
raktseni” on avatud Viimsi hu-
vikeskuses kuni 31. jaanuarini.

Ülo SiiveltNäitusel leidub Eha Luige maale igale maitsele. Maalil näeme Eha Luige oskust kujutada voolavat vett. 

Seinad täis värvikaid maale Viimsi huvikeskuse fuajees. Fotod Ülo Siivelt



JUMALATEENISTUSED
27. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

2. veebruar kell 12
Küünlapäevamissa
Naissaare Püha Maarja kabelis

3. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

10. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Pärast teenistust koguduse 
täiskogu koosolek
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

17. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
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KULTUUR

25. jaanuar – 17. veebruar
Viimsi valla kultuurikalender

Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Kuni 20. veebruar
Sofi Aršasi isikunäitus “Kihid“
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 28. aprill
Näitus “Tagasihoidlik kunsti-
näitus“ 
Sul on võimalik täiendada 
muuseumi kunstikogu...
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

Kuni 4. veebruar
Tiina Alveri fotonäitus 
“Minu sulised sõbrad“
4. veebruar – 25. märts
Riigiarhiivi näitus “Eesti vapp“
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 31. jaanuar
Raamatuväljapanek 
“Tehnikaraamatud meestele“
Prangli raamatukogus

Kuni 24. veebruar 
Ajutined näitus:
“Eesti sõjamuusemi 100“
“Sõjast sõjani“ – relvad Aku 
Soraineni erakogust
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

E–N kell 10–16
Tiina Alveri fotonäitus 
“Viimsi talv“
Viimsi päevakeskuses

Kuni 31. jaanuar
Eha Luige ja Tiit Põdra 
maalide näitus

Viimsi huvikeskuse aatriumi 
I ja II korrusel

1. veebruar – 15. märts
Kairit Orgusaare maalinäitus 
“Peidus pool“
Viimsi huvikeskuses

ÕPI- JA JUTUTOAD
25. jaanuar kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Lapsega areng“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

26. jaanuar kell 11
Viimsi talvine gomoku-turniir
Viimsi huvikeskuse suures 
saalis

31. jaanuar kell 18
Lugejatega vestleb tõlkija ja 
kirjastuse Varrak peatoimetaja 
Krista Kaer
Kuulame lugemissoovitusi
Sissepääs tasuta
Viimsi raamatukogus

7. veebruar kell 18
Kohtumine Jaan Martinsoniga
Räägime krimiromaani 
fenomenist ja 2018. aasta 
parimatest krimiromaanidest
Sissepääs tasuta
Viimsi raamatukogus

8. veebruar kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Imetamise ABC“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

14. veebruar kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Lapsed nutikas maailmas“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

TEATRIETENDUSED
25. jaanuar kell 19
Kuressaare linnateatri etendus 
“Antigone New Yorgis“
Piletid 15/12 € Piletimaailmas, 
Viimsi päevakeskuses ja 
huvikeskuses kolmapäeviti 
kell 10–18
Piletite broneerimine: tel 602 
8838 või viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

11. veebruar kell 18
Esietendus “Ma vaatan maa-
ilma igaviku aknast“
Viimsi Kooliteatri esituses
Lavastaja: Külli Talmar
Peaosades: Liisa Linhein ja 
Jüri Tiidus
Kohad on täitunud
Viimsi mõisa saalis

12., 13., 15. ja 16. veebruar 
kell 18
Etendus “Ma vaatan maailma 
igaviku aknast“
Viimsi Kooliteatri esituses
Lavastaja: Külli Talmar
Peaosades: Liisa Linhein ja 
Jüri Tiidus
Etendus on tasuta
Kohtade broneerimine: 
margit.võsu@viimsi.edu.ee, 
tel 602 8943
Viimsi mõisa saalis

SPORT
25. jaanuar kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – EMÜ SK
Karulaugu spordikeskuses

8. veebruar kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – BC Tartu
Karulaugu spordikeskuses

15. veebruar kell 19
Paarismängu ajatennis – 
Viimsi unetuse paarismängud

Osavõtutasu 25 € / mängija
Registreerimine: kuni 14.02 k 12 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
25. jaanuar kell 21
VJ Lenny LaVida
26. jaanuar kell 21
VJ Allan Peramets
1. veebruar kell 21
VJ Lenny LaVida
2. veebruar kell 21
VJ Rauno Puks
8. veebruar kell 21
VJ Aivar Havi
9. veebruar kell 21
VJ Sass Nixon
15. veebruar kell 22.00
Kolumbus Kris
16. veebruar kell 21
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

30. jaanuar kell 18
Ivari Hansen
6. veebruar kell 18
Mati Kärmik
13. veebruar kell 18
Ivari Hansen
Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
I–III kooliastme gruppidele
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Lasteaiarühmadele
Muuseumitund “Meremehe 
7 ametit“
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

25. jaanuar kell 15
Püünsi noortekeskuse avamine 

Püünsi noortekeskuses 

9. veebruar kell 11
Pisimusa hommikukontsert 
“Lõunamaa tuuled“ – 
Aleksandra ja Ara
Piletid müügil enne kontserdi 
algust 10 €/ vanem+laps ja 
15 €/ perepilet
Viimsi huvikeskuses

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

17. veebruar kell 14
Laste etiketi õpituba – Viisakas 
ja enesekindel suhtleja
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

EAKATELE
6. veebruar kell 14
Tervisepäev “Meeldivalt 
vanemaks“
Sauna- ja vanniprotseduuride 
toime tervisele
Iluprotseduuride head ja vead
Kepikõnni uued trendid ja 
tooted
Viimsi päevakeskuses

VARIA
31. jaanuar kell 19
Viimsi valla kultuuri- ja 
spordiaasta 2018 tänuüritus
Viimsi gümnaasiumis 

2. veebruar kell 11
Tartu rahu 99. aastapäev
Viimsi ja Pirita veteranide 
ühisüritus
Metsakalmistul K. Pätsi haual
kell 11.30 koosviibimine
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Maria Callase
m e i s t r i k l a s s

Terrence McNally Näidend kahes vaatuses

MERLE PALMISTE                  
(Eesti Draamateater)

Osades: MARIS LILOSON, ARETE KERGE, REIGO TAMM (RO Estonia) 
või OLIVER KUUSIK, PEETER KALJUMÄE, HANNES VILLEMSON

Tõlkija: Inna Feldbach, Grimm: Hille Leiten, Foto: Mats Õun

Lavastaja: ANDRUS VAARIK (Tallinna Linnateater)

22.02 kell 19 
VIIMSI HUVIKESKUSES

Piletid 19 ja 16 (soodus) Piletilevist, Piletimaailmast ja kohapealt
Piletite broneerimine tel. 602 8838 või viimsi@huvikeskus.ee
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TERVISESPORT

Oled viimsikas ning 
sulle on silma jäänud 
treenivad inimesed, 
kellel seljas ilus värvi-
line vorm Viimsi Spordi 
logoga? Või oled näinud 
sotsiaalmeedias Viimsi 
Spordi korraldatavaid 
üritusi? Tundub huvitav 
ning kaasahaaravatest 
treeningvõimalustest 
tahaksid ka ise osa võtta, 
kuid ei ole klubiga nii-
võrd kursis? 

Sel juhul oled õiges kohas, sest 
klubi aktivist ja juhatuse liige 
Siiri Visnapuu jagab meeleldi 
infot klubi olemuse ja seal toi-
muva kohta.

Viimsi Spordist 
üldiselt
Viimsi Sport on mõeldud kõi-
gile viimsikatele ning klubi ees-
märk on anda käegakatsutav 
panus kogu Viimsi valla sport-
likumaks muutmisele, sest ter-
visesport on jõukohane kõigile. 
Klubi ühendab erinevate spor-
dialade entusiaste. Rakendata-
vate spordialade hulka kuulu-
vad nii jooksmine, kepikõnd, 
orienteerumine, triatlon, ratta-
sõit kui ka suusatamine. 

Klubi teke
Viimsi Sport on tegutsenud ju-
ba kaks aastat. Klubi loomise 
idee kerkis sellest, kui klubi 7 
asutajaliiget kasvasid välja ko-
halikust rattaklubist, soovides 

uue klubiga laiendada oma spor-
dialade ja tegevuste ringi ning 
teha koostööd kohaliku oma-
valitsusega. 

Edasi polnud muud, kui pan-
digi pead kokku ning mõeldi 

uuele klubile nimi ja viidi idee 
ellu. 

Viimsi Sport kuulub ka kah-
te spordialaliitu: Eesti Jalgrat-
turite Liit ja Eesti Kepikõnni 
Liit. Alaliitudessse kuulumise 
kaudu üritatakse edendada spor-
dielu Eestis ka väljaspool ko-
duvalda.

Liikmed ja fännid
Kes on liikmed? Viimsi Spordi 
liikmed on väike tuumik akti-
viste, kes on huvitatud Viimsi 
valla spordielu edendamisest. 
Liikmed viivad läbi regulaar-
seid rühmatrenne ning trenni 
tehes kannavad nimelist klubi-
vormi. Miks? Ühtne vorm annab 
kuuluvustunde ning selle mõte 
on ka klubi tegevusele reklaa-
mi teha ehk sportides silma jää-
da ja huvi tekitada. Lisaks sel-
lele käivad liikmed oma oskuseid 
näitamas erinevatel võistlustel
nii Eestis kui ka välismaal. Kuid 
kõige tähtsam – nad panustavad 
klubisse vabatahtlikult oma aega 
ja vahendeid.

Kes on fännid? Fänniklu-
bisse on oodatud kõik, kes ela-
vad Viimsis või selle lähistel 
ning otsivad inspiratsiooni, ju-
hendamist ja tuge iseseisvaks 
sportimiseks. Viimsi Spordi fän-

Meie valla spordipisikud

Liitu spordiklubiga Viimsi Sport ja võid kanda sama kena spordi-
riietust nii talvel suusatades kui suvel jalgrattaga sõites või muud 
sporti harrastades. Foto Siiri Visnapuu

Enne jõulupühi rajatud uisuväljak taas töökorras
Tänu krõbedale külmale ja tublidele inimestele on uisuplats jälle valmis saanud ja ootab 
kõiki uisutama. 

Uisuplats asub Viimsi – Randvere tee ja Hundi tee ristmiku (VIMKA mäepargi all) juures asuva 
uue parkla alal. Võta kaasa oma uisud ja uisusõpradele külma ilmaga rõõmu 24/7! 

Viimsi Teataja

nideks on oodatud kõik, kes ta-
havad toetada kohalikku spor-
dielu ning levitada spordipisi-
kut. Fänniks olemiseks ei pea 
astuma klubi liikmeks, lihtsalt 
täida meie kodulehel avaldus 
ja me hoiame sind kursis kõige 
toimuvaga. Fännidel on õigus 
ja võimalus osta klubi sümboo-
likaga spordiriideid ning saada 
osa erinevatest üritustest. Fän-
niks olemisega ei kaasne liik-
memakse ega mingeid muid ko-
hustusi. Liikmetel ja fännidel on 
ka ühiseid külgi. Koos toimu-
vad iganädalased ühistreenin-
gud, spordiüritused Viimsi val-
las ning lisaks ka koolituste,
treeningute ja ürituste organi-
seerimine.

Tulevikuplaanidest
Alanud aastal jätkatakse juba 
traditsiooniks saanud ühistree-
ningutega ning korraldatakse li-
saks varasemalt tuntud rahva lii-
kumisüritustele nagu trepijooks 
ja öömatk ka hoopis huvitav 
ja kõigile jõukohane suusa- ja 
maastikuratta võistlus. 

Viimsi Sport teeb aktiivselt 
koostööd vallaga ning aitab lä-
bi viia Viimsi valla traditsioo-
nilisi üritusi, nagu näiteks Viimsi 
Rattaretk ja Viimsi Jooks. 

Meie tippüritused
Aastal 2017 toimus esimene 
Viimsi trepijooks uuel Põhja-
konna trepil, millest tänaseks 
on välja kujunenud juba iga-
aastane traditsioon. Nii et oo-
tame juba järgmist trepijook-
su, mis leiab aset 25. mail.             

2018. aasta esimeses pooles 
toimus Viimsi esimene öömatk, 
mis jäi paljudele meelde eksklu-
siivse lasershowga Rohuneeme 
metsas, vanas sõjaväe angaaris. 

November oli liikumisüri-
tustest pungil – kahel korral 
nädalas toimusid ühised kepi-
kõnni- ja ringtreeningud, kuhu 
oli kaasatud ka personaaltree-
ner. Novembrikuu liikumissar-
ja “Viimsi liigub” raames toi-
mus veel palju populaarsust ko-
gunud laternamatk Viimsi aja-
loo teemadel.

Kui klubi tundub sulle huvi-
tav ning soovid ka Viimsi Spor-
di tuleviku tegemistega kursis 
olla, hakka jälgima Viimsi Spor-
di Facebooki lehekülge. Sel ju-
hul on garanteeritud, et oled 
esimeste seas, kelleni jõuab in-
formatsioon tulevaste ürituste 
kohta!

Kõik Viimsi Spordi üritused 
ja ühistreeningud on tasuta!

Anne-Mari Visnapuu

Viimsilastele teada-
tuntud Tädu terviserajal 
on sel talvel saanud 
sõita vabatehnika (uisu) 
suusaga, kuid klassika-
raja loomiseks nappis 
lund. 

Jaanuari teise poole ilmastiku-
olud lubasid rajameistritel lõ-
puks klassikajälje sisse pressida 
ning tänu Viimsi Spordi aktiiv-
setele liikmetele koostöös vaba-
tahtlike abilistega sai eelmisel 
nädala kahel õhtul rajale metsa 

Tädu terviserajal on nüüd 
ka klassikajälg

alt ja raja kõrvalt ohtralt lund 
juurde loobitud, nii, et alates 

Viimsi Sport soovib tähe-
lepanu juhtida sellele, et 
paaril kuul, kui nii Tädu kui 
ka Karulaugu terviserajast 
on saanud ajutiselt suusa-
rada, valiksite oma jaluta-
misretkedeks ja koera jook-
sutamiseks ajutiselt mõne 
teise koha, et korda tehtud 
suusarada võimalikult kaua 
sõidukorras püsiks. 

15. jaanuarist saab Tädu tervise-
rajal suusatada ka klassikastiilis.

Sooviksid Tädu suusarada ka 
ise järele proovida, kuid tun-
ned, et oled suuskadel ebakin-
del või vähekogenud? Sellisel 
juhul ole kursis Viimsi Spordi 
Facebooki lehega, sest rajal kor-
raldatakse ka tasuta suusatun-
de, kus tehakse selgeks esime-
sed tõed, kuidas nii vaba- kui ka 
klassikatehnikas suuskadel õi-
gesti liikuda.

Anne-Mari Visnapuu



Kas sinu 
kodu on 
ametlikult
kasutus-
kõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et 
hoone on kasutamiseks ohutu

Kasutusloata hoone müük 
pangalaenu abil on kaheldav

Kindlustusseltsid võivad 
keeldudada kindlustusjuhtudel 
hüvitiste välja maksmisest

Kohalikul omavalitsusel on 
õigus kasutusloata hoone 
omanikku trahvida

Taotleme
kasutuslube

Koostame 
muudatus-
projekte

Teostame 
ehitise auditit

Teostame 
tuleohutuse  
auditit

Teostame 
elektripaigalduse 
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke 
ehitisi

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee 
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017

Millega mõõdame me päevade tähtsust? Mõnesid 
neist nimetame me pühadeks ja teisi argipäeva-
deks, kuid tegelikkuses on ju kõik päevad siiski 
väga sarnased oma olemuselt. Päev ju algab ikka 
siis, kui päike tõuseb ja teeb ruumi ööle, kui 
päike looja läinud. Inimese jaoks loob päeva väga 
suuresti see, mida sellesse päeva mahutada, mis 
selle ajaga ette võtta, mis jääb hommiku ja õhtu 
vahele.

Ikka ja taas kerkib tänapäeva maailmas esile küsimus, kas ini-
mene peaks töötama just 8 tundi päevas ja 5 päeva nädalas või 
oleks tulemuslikuma töötulemuse saavutamiseks parem mingi 
muu valem. Eks selles osas on arvamusi kindlasti palju, kuid 
üks on kindel – kui inimene saab päevast rõõmu tunda, siis 
saab ka selle päeva vili olla parim.

Ühel hommikul pimedas linna poole sõites mõtisklesin 
selle üle, et miks küll on meie elukorralduses nii, et just tal-
visel ajal veedame viis seitsmendikku valgest ajast tööüles-
annete seltsis ja siis kahe üürikese päevavalgega püüame taas 
kosuda, et ring võiks otsast alata. Nii kujunebki päevast rõõ-
mu tundmine keerukaks ja argipäevast saab hall argipäev, sest 
midagi südant liigutavat on võimatu päevas kohata.

Nii kipubki mõttesse küsimus, et kas vanasti olid inimesed 
targemad ja oskasid oma aega paremini tarvitada, et ka vähese 
valgusega talvisel ajal rõõmu tunda vähesest valgest?

Usun, et olid, sest miks muidu on ka meie kalendris palju-
de muude pühade ja tähtpäevade hulgas näiteks taliharjapäev, 
millega tähistati poole talve mööda saamist ehk rõõmsat lähe-
nemist kevadele.

Vaadates maailma loomise aega, siis Piiblis kirjas olevast 
loomisloost võime lugeda, kuidas Jumal kuue päevaga lõi 
kõik selle, mida tänapäeval tunneme eluna maailmas, ja seits-
menda päeva Jumal puhkas. Ja üks huvitav kild, mida loomis-
loost võime leida, on see, et Jumal nimetas valge aja päevaks 
ja pimeda aja ööks! Miks siis on aga nii, et meie nii suure osa 
aastast elame pool oma elu öösel?

Peagi on kätte jõudmas paastuaeg, mille juures esmalt 
kõneldakse toitumise kontrollimisest, kuid tegelikkuses on 
paastuaja idee tegelemine oma hinge eest hoolitsemisega ja 
seeläbi Jumala ligiolu tunnetamise ja otsimisega. Kristlikus 
traditsioonis on olnud iga nädala pühapäev ajaks, kus inimene 
võtab aja enda ja Jumala jaoks. Vähim, mida selleks teha saab, 
on perega kirikusse minna ja seal mõtiskledes ning tunnetades 
kogeda Jumala kingitud elu väe võimsust. Kindlasti kuulub 
selle juurde koosolemine nendega, kes kõige armsamad.

Kui püüda vastata pealkirjas tõstatatud küsimusele, kas 
tähtpäevad on tähtsad päevad, siis usun, et see sõltub igast 
üksikust inimesest, kas üks päev kujuneb tema jaoks tähtsaks 
ja kas sellest võib kujuneda tähtpäev. Meil on palju erinevaid 
kalendreid, millede tähtpäevi me kohati peame, kuid mille-
dest tegelikult väga paljusid me lihtsalt ei mäleta, sest soojas 
toas arvutiekraani ees tööd tehes pole ju tegelikult vahet, mil-
lise nime kunagi keegi sellele päevale kalendriaastas andnud 
on. Kuid puhates ja hingele kosutust otsides on väga oluline 
teada, mis on olnud, ja unistada tulevast.

Kas päevast saab tähtis päev ja tähtsast päevast tähtpäev, 
sõltub inimese oskusest näha maailma ja elu avarust, milleks 
inimene vajab hingevalgust. Sest kuidas ikka muud moodi me 
ümbritsevat näha saame, kui ei ole valgust, mis meie silma-
desse ja hinge peegelduks. 

Nii on iga päev, mida päikese tõusul või magusast unest 
ärgates tervitada võime, meile kingitus, mille tähenduse või-
me leida, kui päike on oma kaare taeva alla teinud ja loojangu 
aeg käes. Kui targad me oleme kiikamaks esivanemate aega, 
et nende tarkuse läbi paremini oma päevasid mõtestada, leida 
neile tähtsust ja tähendust.

Mikk Leedjärv
vaimulik

EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus

HINGENURK

Kas tähtpäevad on tähtsad päevad?

AVATUD
TEISIPÄEVAST REEDENI

14.00-18.00
- mõtiskleda
- palvetada
- süüdata küünla
- vaadata kunstinäitust

Nurme tee 2
Pringi küla
Viimsi vald

www.viimsijaakobikirik.ee

Kirikus saab:
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REAKUULUTUSED

  
TULE AUTOJUHT-MAJAHOIDJAKS! 

 
Otsime viisakat ja kordaarmastavat töömeest. 

Töö eeldab B- ja C-kategooria juhiluba. 

Omalt poolt pakume töösõitudeks autot. 

Avaldus koos eelneva töökogemuse kirjelduse ja 

palgasooviga saata aadressile: 

Kallek2019@gmail.com 

Café Lyon korraldas juba 
viiendat aastat kampaania 
“Kohtle teenindajat nagu 
staari“, et inimesed väär-
tustaksid ja hindaksid 
rohkem klienditeenindaja 
tööd. 

Sel aastal toimus ettevõtmine 
Viimsi Lyonis 7.–11. jaanuarini 
ning teenindaja rollis olid Nele-
Liis Vaiksoo, Paljas Porgand, 
Sissy Nylia Benita, Andi Raig 
ning Anu Saagim ja Reet Här-
mat.

“Olla kohviku klienditeenin-
daja on üsna raske töö, kuna li-
saks füüsilisele koormusele pea-
vad teenindajad olema ka head 
inimeste tundjad, oskama vaja-
dusel alla neelata solvangud ning 
säilitama alati rahulikku meelt,” 
sõnas Café Lyoni juhataja Iivi 
Saar. “Kõige kergemini põle-
vad läbi just need teenindajad, 
kes võtavad oma tööd südame-
ga – püüavad teha kõike väga 
hästi ning elavad isegi väikesi 
ebaõnnestumisi raskelt läbi. 
Eestis on klienditeenindajatest 
suur puudus – soovin, et osataks 
enam hinnata nende inimeste
pingutust, kes tahavad teenin-
duses töötada ning oma tööd 
hästi teha.” 

Iivi Saar lisas, et kõige kur-
vem on see, kui klient elab liht-
salt põhjuseta oma halva päeva 
teenindaja peal välja, rikkudes 
lisaks enda tujule ka kellegi 
teise õhtu. “Õnneks jääb halba 

Väärtustame head teenindust!

suhtumist klienditeenindajates-
se järjest vähemaks, kuid aren-
guruumi selles osas siiski on. 
Head teenindust tuleks aga ala-
ti kiita ning suurepärast teenin-
dajat kohelda nagu staari. Häid 
teenindajaid on meie ümber pal-
ju, aga tihtipeale me ei märka 
või tunnusta neid ning kiidu-
sõnad unustame hoopis. Kui 
meid teenindavad aga staarid, 
siis kohtleme neid teistmoodi. 
Kiidame, tunnustame, pinguta-
me kliendina ise ka rohkem ja 
ei ole nii kriitilised.”

6C klassi kohvikutund 
Nele-Liis Vaiksooga
Café Lyonile on koostöö koha-
liku kogukonnaga oluline ja nii 
pakuti Viimsi koolile võimalust 
pidada Lyonis kohvikutundi. 
Nii külastas kohvikut 6C klass 
koos õpetaja Kairy Nahkuriga. 
Õpilased said kuulda teeninda-

jatööst, kohvikupidamisest ja 
Prantsuse küpsetistest. Lisaks 
kogeti Nele-Liisi teenindust ja 
uuriti tema tegemiste kohta.

“Café Lyoni poolt pakutud 
idee viia kohvikus läbi teenin-
dustund oli suurepärane võima-
lus tutvust teha kodukohas te-
gutseva  ettevõttega ning veidi 
aimu saada teenindajatööst. Olu-
list rolli mängis kohtumine Nele-
Liis Vaiksooga. Jäime tunniga 
väga rahule. Kindlasti sai iga 
õpilane midagi uut teada ning 
Nele-Liis ongi täpselt nii tore 
ja rõõmsameelne nagu ta tele-
ekraanilt paistab. Tunnile lisas 
põnevust tassike sooja teed ja 
maitsvad küpsised. Saime ka 
teada, millist kohvikut Nele-Liis 
ise kõige sagedamini külastab,” 
jagas Kairy Nahkur muljeid koh-
vikutunnist.

Iivi Saar
Café Lyoni juhataja

Sissi Nylia Benita kassaaparaadiga tutvust tegemas. 

Rõõmus ühispilt Nele-Liis Vaiksooga. Fotod Tiit Mõtus

Kui pead lugu puhtusest, näed elu posi-
tiivsetes toonides, soovid areneda puhastus-
teeninduse valdkonnas, siis oled oodatud 
meie toredasse meeskonda!

AS Rannapere Pansionaat Viimsis ootab 
oma meeskonda:

PUHASTUS-
TEENINDAJAT,
kelle tööülesanneteks on koristustööd sise-
ruumides.

Kasuks tuleb eelnev töökogemus puhastus-
teenindajana.

CV saata: info@rannapere või helistada 
tel 606 4084, Ivika Liblik

Ootame Sind kandideerima, kui oled hooliv, 
usaldusväärne, empaatiline, positiivse ellu-
suhtumisega ja omad soovi inimesi aidata.
AS Rannapere Pansionaat Viimsis ootab 
oma meeskonda:

HOOLDAJAT,
kelle tööülesanneteks on pansionaadi ela-
nike suunamine, juhendamine ja abistamine 
igapäevastes elamistoimingutes: hügieeni-
toimingud, vajadusel mähkmete vahetamine, 
riietamine, abi söötmisel, sõbraliku ja turvali-
se elukeskkonna loomine ja tagamine, suht-
lemine elanikega. Töö on vahetustega.

Kasuks tuleb hooldaja või meditsiinitöötaja 
kutse, eelnev töökogemus on eeliseks.

CV saata: info@rannapere või helistada 
tel 606 4084, Ivika Liblik

TEENUS
n 200 kuupi savi täitematerjaliks aprillis-mais. 
Tel 522 9294, Marko.

n Ohtlike puude langetamine ja õunapuude lõikus. 
Tel 521 0334.

n Koon vaiba tellija soovi järgi Randveres. 
Tel 505 4396, anu@kangakudumine.ee.

n Teostame ehitustöid, siseviimistlus, plaatimine 
ja üldehitustööd. Tel 5372 8382.

n Puulangetus ja -hooldus kvaliteetselt ning turva-
liselt. Tel 5197 9229, www.hbhaljastus.ee.

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud 
korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilat-
siooni puhastust. E-mail margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korter-
elamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.

n Lumetõrje katustelt üle terve Harjumaa. 
Tel 5638 8994.

n Klaverihäälestusteenus kutsetunnistusega 
häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee.

n Katuste ehitus, remont ja hooldus. Üldehitus-
tööd. Küsi infot tel 5332 0853, info@topehitus.ee, 
www.topehitus.ee.

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

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

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

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

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

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

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

n Koduteenus eakale või puudega inimesele: 
poes ja apteegis käimine, koristamine, kütte-
puude tuppa toomine või ladumine, toiduvalmis-
tamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutus-
tes jne. Tunnipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas 
kilomeetri hind 0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. 
Tel  5380 5133.

MÜÜK
n Müüa 1-toaline korter Pargi tee 4, 2/1, heas 
korras, mööbliga, keldriboks, hind 47 900 €, 
korter on vaba. Hindamisakt. Marge Kikas, 
tel 502 4162, marge@skanton.ee.

n Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium 
6 ja 8 mm, transport Viimsis tasuta. Meie laost 
(Pähklimäe 4, Maardu) saab osta ka paki kaupa. 
Tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee.

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

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

n AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle 
C-kategooria autojuhte. Helistada tel 502 6216.

n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd 
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Suhtlen vabalt eesti, 
soome, vene ja inglise keeles. Teen oma tööd hästi 
ja põhjalikult. Kogemust 18 aastat, olemas ka soo-
vitajad. Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404, Merle.

OST JA MUU
n Võtan algtasemel rootsi keele tunde. Töö-
graafik lubab ainult ebakorrapärast õppevormi. 
Tel 522 9294, Marko.

n Ostan kasutusena jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085. 

n Ostan Teie seisva  või mittetöötava auto või 
muu mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatu-
seta! kasutult.seisevauto@mail.ee. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5459 5118, Magnus.

n Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, 
trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628, Tim.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi 

LASTEAIAÕPETAJAT 
(1,0 ametikohta).
Tööle asumine veebruar 2019 (koheselt).
Avaldus ja CV saata aadressile 
Püünsi Kool, Kooli tee 33, 
Püünsi küla, Viimsi vald 
74013 või e-postiaadressile 
triinu@pyynsi.edu.ee
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Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451

Helista 601 1812 ja
vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares  ja
Viimsi SPA majas

VÄIKE PÄIKE HUVIKOOL 
Asukoht: Kraavi tee 1, Viimsi

Lisainfo ja registreerimine: 
huvikool@lasteklubi.ee 
www.väikepäike.ee 

Esimene tund on 
proovimiseks 

Tasuta! 

LASTELE VANUSES 3-7a 

KOKANDUS

JUDO
AKROBAATIKA

ZUMBA

LOOVUS

LAULUKLUBIROBOOTIKA

TEADUSRING

VÕIMLEMINE 
Teisipäeviti 
10.15 1-2aastased 
11.15 3-12kuused

BEEBIDELE  JA VÄIKELASTELE 

MUUSIKA 
Kolmapäeviti 
10.30 1-2aastased 
11.15 1-3aastased 
12.00 kuni 1aastased

INGLISE KEEL
JOOGA

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! 
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! 

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055
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 /viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

TULE 
ALETAMA

Uus aasta toob kaasa 
uusi lubadusi, mis ei 
peaks alati piirduma vaid 
raskesti teostavate kaalu- 
ja trenniteemadega. Miks 
mitte lubada endale, et 
igas kuus maitsed mõnda 
uut ja huvitavat toitu? 
Üheks põnevaks maa-
ilmaks on juustude oma – 
lisaks erilistele maitse-
tele on juustudes ka palju 
kasulikke omadusi.

Juustude 
kasulikkusest
Viimsi Keskuse Juustukuningate 
kaupluse juhataja Taavi Pork-
veli sõnul võiks juustu headest 
omadustest välja tuua kergesti 
omastatavad ja kõrge bioväär-
tusega valgud, erinevad piima-
rasvad, mineraalained ning vi-
tamiinid (100-grammine juus-
tutükk sisaldab vähemalt 1/3 päe-
vasest B12 vitamiini vajadusest, 
lisaks arvestava koguse B2, B5 
ja foolhappe päevasest vajadu-
sest). Tema kinnitusel on juus-
tus ka inimorganismile parim 
oomega-6- ja oomega-3-rasv-
hapete vahekord.

Juustueksperdi sõnul on 
juustudel positiivne mõju os-
teoporoosi ennetamisel, kuna sel-
les leidub organismile kergesti 
kättesaadavaid kaltsiumi- ja fos-
foriühendeid, mis tugevdavad 
luude struktuuri.

Uued juustusordid
Viimsi Keskuse Juustukunin-
gate poest võib leida kahte uut 
juustusorti. Esimene neist on ta-
lujuust viskiga, mis on ligi 24 nä-
dalat laagerdunud juust pastöri-
seeritud lehmapiimast. Tegemist 
on täidlase juustuga, milles on 
tunda suitsust viski maitset.

Veel soovitab ta proovida 
talujuustu portveiniga, mis on 

Räägime juustust

valminud pastöriseerimata leh-
mapiimast ja laagerdunud vä-
hemalt 8 nädalat – sellel on 
kreemjas ja täidlane maitse. Juus-
tu kõrvale sobib joogiks port-
vein.

Snäkilauale mineva juustu 
peaks vähemalt pool tundi en-
ne toatemperatuurile valmis tõst-
ma, et juustul tuleksid esile õi-
ged maitse- ja lõhnaomadused. 

Juustude säilitamine 
Taavi sõnul tuleks juust pärast 
söömist võimalikult kiiresti ta-
gasi külma panna, et see pare-
mini säiliks. Kodus on juustude 
säilitamiseks parim koht spet-
siaalne juustukarp külmkapis 
6–8 kraadi juures, mis ei lase 
juustule ligi teisi lõhnu ega mait-
seid.

Juust võtab väga kergesti 

võõraid lõhnu külge. Piisab si-
bulast külmkapis või muudest 
teravalõhnalistest toiduainetest, 

aga ka inimese parfüüm mõ-
jutab tugevalt juustu lõhna- ja 
maitseomadusi.

Juustukuningate kaupluses 
pakitakse juustud spetsiaalse 
juustupaberi sisse, millega võib 
ka juuste väga edukalt külm-
kapis hoida – tuleb jälgida, et 
paber oleks korralikult suletud 
ja õhk ei pääseks juustule ligi.

Viimsi Keskus

Viimsi Keskuse I korrusel 
asuv Juustukuningate 
kauplus on avatud 
E–L k 10–21, P k 10–19. 
Täpsem info www.juustu-
kuningad.ee.

Talujuust viskiga. Fotod erakogu Vinho-porto-cheese. 
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Ambulatoorne
ravi

Diagnostilistest võimalustest pakutakse kohapeal röntgendiagnostikat, ultraheliuuringuid (sonograafia), 
endoskoopilisi uuringuid (tsüstoskoopia, kolposkoopia, larüngoskoopia jt),  elektrodiagnostikat (nagu 
koormus EKG, vereõhu ja rütmihäirete holteruuringud jt). Uuringute osas tehakse koostööd Tallinna 
diagnostikakeskustega. Töötab protseduuride tuba ja teostame vaktsineerimist.

Teie käsutuses on spetsialistid enam kui 20 erialalt, 
kes töötavad selle nimel, et Teie tervisemured 
leiaksid parima võimaliku lahenduse

*Eesti Haigekassa tingimustel

Naistearst 

Lastearst 

Üldkirurg 

Onkoloog-mammoloog 

Taastusraviarst* 

Üldarst  

Ortopeed 

Uroloog 

Lasteortopeed 

Plastikakirurg  

Nina-kõrva-kurguarst 

Hambaarst 

Kardioloog 

Logopeed 

Psühholoog 

Endokrinoloog 

Dermatoveneroloog 

Radioloog 

Audioloog

www.fertilitas.ee

Kesklinna polikliinik
Kaupmehe 4
Tallinn

Registratuur: 
+372 660 4072
+372 646 3539

Fertilitas Viimsis 
Kaluri tee 5a
Haabneeme Viimsi vald

Registratuur: 
+372 605 9600
+372 605 9601

Mustamäe polikliinik
A.H. Tammsaare tee 47 
Tallinn

Registratuur: 
+372 664 6444
+372 664 6445

CAFÉ           LYONI 
LÕUNAPREEMIA!

Osta Viimsi Café Lyonist veebruari lõpuni päevapraadi
JA LYON PREMEERIB SIND 

MAITSVA KOOGIGA!
Päevapakkumisi serveerime E-R 12-14:00

Asume Viimsi äritares, Paadi tee 3, Haabneeme. 
www.cafelyon.ee


