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Hõbe Euroopa 
meistrivõistlustelt
Veemotosportlane Joonas 
Lember võitis Euroopa meistri-
võistlustel hõbemedali. Kui 
kergelt või raskelt see tuli?  
Loe lk 18

Tublid Viimsi 
noored
Koolid on selleks korraks 
lõpetatud. Toome esile, kes olid 
lõpetajatest parimad, kes teenisid 
medalid ja Viimsi Vaalapoja 
autasu.  Loe lk 7

Kuidas elad, 
Haabneeme? 
Vallavanem käis külas Haabneeme 
alevikus, kus kohtus kohalike noor-
tega, kellega arutati peamiselt aleviku 
tulevikuga seonduvaid küsimusi.  
Loe lk 8–9

Millised põnevad kohvikud on sel aastal Viimsi kohvikutepäeval avatud? Loe lk 10–12 >>>

KUIDAS KAITSTA ENNAST 
KOROONAVIIRUSE UUE LAINE EEST? 
IKKA VAKTSINEERIDES.

Eestis on vaktsineerimine COVID-19 vastu tasuta ning kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad levivate viirusetüvede vastu. 
Et saada tõhus kaitse sügiseks, kui on oodata uut koroonalainet, tuleb alustada vaktsineerimiskuuriga juba nüüd.

MIKS VAKTSINEERIDA ENNAST COVID-19 EHK KOROONAVIIRUSE VASTU?
• Haiguse kulg on ettearvamatu ning see võib kahjustada nii noore kui ka vanema 

inimese tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks.

• Kõik Eestis saada olevad vaktsiinid vähendavad rasket haigestumist ja haiglasse 
jõudmist. Näiteks Iisraeli ja Ühendkuningriikide kogemus näitab, et raske 
haigestumine väheneb enam kui 80%.

• Vaktsineeritud inimestel on Eesti riiki sisenemisel või nakatunu lähikontaktseks 
osutumisel võimalik saada vabastus eneseisolatsiooni kohustusest ühe aasta 
jooksul alates vaktsiinikuuri läbimisest. Vaktsineerimistõend annab võimalusi 
lihtsamaks reisimiseks ja näiteks suurüritustel osalemiseks. COVID-19 haiguse 
läbipõdenute isolatsioonivabastus kehtib kuus kuud alates tervenemisest.

• Vaktsineerimine lubab taastada haiglates plaanilise ravi mahu. Teised 
tervisehädad pole maailmast kadunud. Inimesed saavad kiiremini ravi, mida nad 
vajavad.

• Iga vaktsineeritu loeb – nii kaitseme kõige nõrgemaid, kes terviseseisundi tõttu 
ennast vaktsineerida ei saa. Nemad võivad olla meie vanemad, lapsed, sõbrad, 
tuttavad või lihtsalt tänaval möödujad.

KUIDAS SAAN VAKTSINEERIMISELE?
• Vaktsineerimise aja saab broneerida digiregistratuuri kaudu www.digilugu.

ee, helistades kohalikku haiglasse või eraraviasutuse registratuuri või riigiinfo 
telefonil 1247 (seitse päeva nädalas kl 8-20).

KES SAAVAD VAKTSINEERIDA?
• COVID-19 vastu oodatakse vaktsineerima kõiki Eesti elanikke alates 12. eluaastast.

• Vaktsineerimine lükatakse ajutiselt edasi, kui sul on parajasti kõrge palavik, põed 
hetkel COVID-19 haigust või oled olnud lähikontaktne.

• COVID-19 haiguse läbipõdenuid ootame vaktsineerima 6. kuul pärast tervenemist 
ja neile piisab kaitse saamiseks ühest doosist.

MILLAL ON END KÕIGE MÕISTLIKUM COVID-19 VASTU VAKTSINEERIDA?
• Soovitame vaktsineerida esimesel võimalusel. Tõhus kaitse tekib kuni kahe 

nädala jooksul pärast teist vaktsiinidoosi (vaid Jannseni vaktsiini puhul tuleb teha 
üks kaitsesüst). Selleks, et sügisese viirustelaine ja võimaliku covid-19 kolmanda 
levikulaine ajaks kaitstud olla, tuleb kaitsesüstid kätte saada juba suvel.

KUI MUL ON KÜSIMUSI COVID-19 VASTU VAKTSINEERIMISE KOHTA, SIIS 
KUHU PÖÖRDUDA?
• Paljudele küsimustele on vastused veebilehel www.vaktsineeri.ee
• Küsimustele aitab vastuseid leida ka riigi infotelefon 1247.

Palume kõikidel Viimsi vanemaealistel, kel tekib raskusi vaktsineerimiskeskustesse 
liikumisel, pöörduda valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna poole. Vajadusel saame 
aidata transpordiga. Kontakt: Risto Nigol 6028867

Dr Arkadi Popov
Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees



enda väikesed üritused, turniirid, kus 
jalgpallurid kokku saavad. Möödunud 
nädalavahetusel käisime Pärnu jalg-
palliklubi Vapruse poolt korraldataval 
Summer Cupil, kus saab kokku Eesti 
jalgpalli paremik. Martin Reimi Jalg-
pallikool oli esindatud 11 võistkonna-
ga eri vanusegruppides (sünniaastaga 
2005–2012). 

Ühest küljest ei tundu see number 
midagi ütlevat, teisest küljest tähen-
dab 11 võistkonda ca 200 last ning ega 
lapsed üksi polnud. Lapsevanemad 
tulid ka. Sõbrad tulid. Sugulased tulid. 
Summer Cup on enim oodatud noor-
te jalgpalli suursündmus Eestis. Va-
nemad broneerivad hotelle kohe, kui 
kuupäevad teada. Võetakse isegi puh-
kuseid, et mitte ilma jääda. Rännatak-
se ühelt mängult teisele. Kui oma lap-
se mängud nähtud, siis uuritakse, kus 
veel mänge on. Kelle mänge veel vaa-
data saaks. Räägitakse jalgpalli keelt. 
Kantakse ühtemoodi riideid, märgis-
tatakse end logodega, et kõik teaks, kes 
sa oled, kust sa tuled ning kelle poolt 
oled. Kui päeval on mängud mängitud, 
hakkavad õhtuti erinevate klubide lap-
sevanemad omavahel lõimuma, haka-
takse rääkima, arutama. On ju üks ühi-
ne keel – jalgpall. See on selline eriline 
telepaatia – sa lihtsalt tunned ära pisi-
kese jalgpalluri vanemad. 

Klubilisest vaatevinklist on suur-
turniirid suurepärane võimalus lap-
si ühendada. See, kuidas lapsed üks-
teist toetavad, on lihtsalt imeline. Kui 
oma mängud on peetud, otsitakse tei-
ne grupp, kelle matši vaatama minna. 
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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.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Koos suudame kõige rohkem
KOGUKOND Tunne, et oled millegagi üks, on nii tugev ja võimas, et seda ei ole 
võimalik sõnadesse panna. Tunda end üheaegselt turvaliselt ja hoitud, samas teades, 
et ollakse ühe asja eest väljas ja seda mõistetakse ühtemoodi, annab nii võimsa ning 
tugeva emotsiooni, et mäletad seda veel aastate pärastki.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007, 
e-post merilin.piirsalu@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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 27. augustil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 18. augustil kell 16.

E
estlased on selle tunde saa-
vutamiseks kasutanud lau-
lu- ning tantsupidu, aga laias 
maailmas on veel üks eriline 

viis ühendamaks inimesi ning erimeel-
susi: hakka mängima või vaatama jalg-
palli. See kõlab klišeena – vaatad jalg-
palli ja kõik saab heaks, aga reaalsus 
selle taga on olemas. 

Läbi aegade on jalgpall olnud see, 
mis ühendab. Kõik mõistavad mängu 
ühtemoodi. Reeglid on samad nii pik-
kadele kui ka lühikestele, aafriklastele 
ja eestlastele. See ei ole pelgalt see, et 
22 mängijat ajavad taga ühte palli, see 
on mäng, mis seob. Rahvuskoondise 
eest mängides saavad kokku riigi pa-
rimad, mis annab tõuke ja võimaluse 
seista riigi eest. Annab võimaluse ini-
mestele näidata toetust, meelsust ja tä-
nulikkust võimaluse eest olla eestlane 
või venelane, itaallane või rumeenla-
ne. Rahvuskoondise mängud ühenda-
vad riiki. Eesti eest mängivad ühel ajal 
platsil nii Vassiljev kui ka Klavan, kes 
töötavad ühe asja nimel. See on üks 
lihtsamaid integratsiooniviise üldse. 
Pane platsile eesti ja vene keelt kõne-
levad mängijad ja nad on valmis mi-
nema koos lõpuni, et tuua parimaid 
tulemusi. See omakorda annab tõuke 
publikule olla üksteise suhtes sõbrali-
kumad ja sallivamad. 

Vaadates klubilise poole pealt, on 
jalgpallil veel suurem võim ühenda-
da. Kui Eesti parim mängija Ragnar 
Klavan siirdus Liverpooli, vaatasid vä-
hemalt pooled eestlastest Liverpoo-
li uue pilguga ja hoidsid neile pöialt, 
sest eestlane mängib ju seal! Paar aas-
tat hiljem liitus Klavan Cagliari Calcio-
ga. Kui Liverpool on tuntum klubi, siis 
Cagliariga liitumine tõi paljude eest-
laste teadmistesse veel ühe klubi: meie 
mees on seal, järelikult on hea asi. Üks 
eestlane sidus oma klubilise liikumise-
ga meid sujuvalt uue klubiga ja alustas 
taas tööd ühise eesmärgi nimel. Nii on 
see kõikide teiste klubide, mängijate ja 
nende liikumistega. Isegi juhul, kui sul-
le üldse ei meeldi see klubi, millega lii-
tub sinu enda rahvuskaaslane, vaatad 
sa asja uue pilguga. Automaatselt hak-
kab tekkima tunne, et olen selle klu-
bi poolt ja see tunne kasvab ning saab 
üha võimsamaks.

Kui sa annad sõrme jalgpallile, haa-
rab ta sind varem või hiljem endas-
se ning teeb seda ka kõige suurema-
te “vihkajatega”.  Olles ise avatud, saad 
tunda kogu melu ja tunnet, mis jalg-
palliga kaasneb. Hea näide on meie 

J U H T K I R I

Suvel tuleb mõelda 
sügisele

Rõõmustatakse ja pisardatakse ühes-
koos. Valusa kaotuse kõrval on klubi-
kaaslase patsutus õlale vahel parim ra-
vim, sest sa tead, et ta mõistab sind. Oli 
südantsoojendav näha, kuidas staadio-
nid täitusid MRJK poolhoidjatega, kui 
mõni mäng algas. Isegi siis, kui laps üt-
leb vanemale, et see pole nii oluline, et 
sa tuled, tunneb ta sisimas seda tähtsat 
tunnet, et nad on siin just minu pärast. 
See on oluline. Oleme üks kogukond ja 
toetame, elame kaasa koos kõigi teiste 
vanematega. Rõõmustame ja nutame, 
sest just koos suudame kõige rohkem.

MRJK korjas selleaastaselt Sum-
mer Cupilt kaks esikohta (2009 ja 2011 
punane grupp, treener Mark Piliste), 
kaks teist (2007, treener Samuele De 
Pizzol ja TU17, treener Inger Fridolin 
ja Matilde Sigijane) ning ühe kolman-
da koha (2010 punane, treener Martin 
Kaalma). Ei saa öelda, et oleks kehvas-
ti läinud. Muidugi on ka pisarad män-
gu osa. Kui pannakse välja kogu oma 
hing, pingutus, energia ja jõud, siis ei 
ole keegi valmis kaotama. Samas teeb 
just see tugevaks. Õppida kaotustest, 
tunda oma seljataga toetavat kogukon-
da (isegi siis, kui kaotame, on nad meil 
olemas!) ja siis täiega edasi panna.

Nii oleme kogukonna toega kasva-
tanud peaaegu ainult meie oma män-
gijatest koosneva esindusmeeskonna. 
Ainult mõne eriti hea, ägeda ja meile 
sobiva kuti väljastpoolt oleme lasknud 
meie esinduse ridadesse. Viimsi klubi 
koosneb enamjaolt viimsilastest ja sel-
le üle võib iga viimsilane uhkust tunda. 
Peaaegu nagu Viimsi koondis! 

Tule ja saa osa sellest, mille nimel 
tööd teeme! Juba sel reedel on ooda-
ta eriti suurt mängu, kus kohtume Pär-
nu JK Vaprusega karikamängu raames. 
See võit oleks magus ja just sina, kes sa 
selle jutu just lõpuni lugesid, saad an-
da oma panuse, tulles Viimsi staadio-
nile reedel, 9. juulil kell 19. Tunneme 
koos ühist hingamist, väärtust ja pa-
rimaid ning tugevamaid emotsioone!

S
uur suvi on kätte jõudnud, kõrbekuumus on vee 
meres ja muudes veekogudes soojaks kütnud. Pai-
ka on pidanud vanasõna, mis ütleb, et Jaan viskab 
kuuma kivi merre. Maasikad ja murelid on valmis 
saanud ning muud viljad küpsemas. Vihma võiks 

muidugi rohkem sadada, et väheneks vajadus kasutada 
kastmiseks põhjavett. Kõige kuumematel päevadel on vee-
tarbimisega ka probleeme olnud, aga see ei tähenda, et 
põhjavesi oleks otsa saanud. Lihtsalt tarbimine on olnud 
erakordselt suur. Üks on aga väga selge – igasuguste uute 
suuremate planeeringute kehtestamine on võimalik alles 
siis, kui saame eelnevalt kindlad olla, et nendel ei ole pü-
sivat negatiivset mõju vee ja teiste piiratud ressursside tar-
bimisele.

Noortel inimestel, kes soovivad suvel tööd teha, on 
üheks võimaluseks õpilasmalev. Noorte soov maleva abil 
tööd leida oli väga suur ja kõigile soovijatele kohti ei ja-
gunud. Töökäsi vajatakse õnneks mujalgi ja olen kuulnud 
ning ka kõrvalt näinud, kuidas vahetu pöördumine mõne 
sobiva tööandja poole on lõppenud tööleasumisega. Töö-
le on olnud võimalik saada ka paljudel täiskasvanutel, kes 
vahepeal töö kaotasid – töötuse tase on langenud.

Noortel, kes lõpetasid põ-
hikooli või gümnaasiumi, on 
tulnud langetada otsus eda-
siste sammude osas. Milline 
gümnaasium, kutsekool või 
ülikool edasiõppimiseks va-
lida, ei olnud kindlasti kerge 
otsustada. Viimsi gümnaa-
sium on jätkuvalt populaar-
ne, aga heameel on tõdeda, 
et kõigil kehtestatud lävendi 
ületanud Viimsi noortel oli 

võimalus gümnaasiumisse õppima asuda.
Suvi on küll alles alanud, aga juba peame mõtlema sügi-

sele. Eelviimane üleriigiline uuring näitas, et Viimsi-Muuga 
piirkonnas on koroonaviiruse sisaldus reovees väga kõrge. 
Viimane, 2. juuli uuring seda aga enam ei kinnitanud ja ka 
nakatunute arv vahepeal ei kasvanud, pigem vastupidi. 
Kahjuks ei ole teadlased selgitanud, kuidas selline anomaal-
selt kõrge esinemine ja samasugune kiire langus võimali-
kud on, aga igal juhul peame seda võtma hoiatusena. 
Nagu ka mõnes naaberriigis toimuvat.

Head viimsilased, me ei soovi, et riik kehtestaks sügisel 
või veelgi varem uued piirangud. Mida saame omalt poolt 
selle vältimiseks teha? Vaktsineerime end esimesel võima-
lusel ja soovitame sedasama teha kõigil sobivas eas pere-
liikmetel, sugulastel, sõpradel, tuttavatel ja töökaaslastel. 
Selgitame vaktsineerimise vajadust kõigile, kes selles kaht-
levad. Aitame vaktsineerima minna kõigil, kelle jaoks see 
on keeruline.

Ka praegu oleme vaktsineerituse tasemelt mõnestki tei-
sest omavalitsusest üle, aga sellest ei piisa – neid, kes ei 
ole vaktsineeritud, on veel liiga palju. Palun anname kõik 
oma väikese panuse suure eesmärgi saavutamiseks.

Lõpetuseks aga Viimsi Teatajast. Sügisel tulevad kohali-
ke omavalitsuste valimised. Otsustasime sõnastada ja kin-
nitada Viimsi valla infolehe Viimsi Teataja väljaandmise 
põhimõtted valimiseelsel perioodil. Milleks seda tarvis on?

Nii nagu põhimõtete esimeses punktis sõnastasime, on 
eesmärgiks tagada Viimsi Teataja väljaandmine valimis-
eelsel perioodil viisil, et vallaelanikud saavad hea ülevaate 
valimiste korraldamisest ja praktilise info hääletamisprot-
sessi kohta, kõiki valimistel osalevaid erakondi, valimisliite 
ja üksikkandidaate koheldakse võrdselt ning välistatud 
on infolehe väljaandmiseks eraldatud 
administratiivse ressursi kasutamine 
valimisvõitluses.

Teadaolevalt oleme üks väheseid 
omavalitsusi, kes sellised põhi-
mõtted kehtestanud on, aga loo-
detavasti oleme eeskujuks. Oleme 
valimiseelse perioodi pikkuseks 
kehtestanud 90 päeva, nii et sätes-
tatud põhimõtted hakkavad kehtima 
järgmisest nädalast. Samasugust 
tasakaalustatud lähenemist 
rakendame kindlasti ka 
valla muudes infokana-
lites.

Ilusat suve!
Illar Lemetti

vallavanem

Erle Meresmaa
Martin Reimi Jalgpallikool

Vaktsineerime end 
esimesel võima-
lusel ja soovitame 
sedasama teha 
kõigil sobivas eas 
pereliikmetel, sugu-
lastel, sõpradel ja 
tuttavatel. 

Läbi aegade on jalg-
pall olnud see, mis 
ühendab. Kõik mõista-
vad mängu ühtemoodi.

Poistel on tekkinud tore harjumus keerata pluusid tagurpidi, kui medaleid 
jagatakse, et ikka kõik nende nimesid näeksid. Foto: Erle Meresmaa 



9. juuli 2021 UUDISED // 3

IN MEMORIAM Ehkki EM-i tuliste 
jalgpallilahingute algupäevil lah-
kunud teenekal jalgpallitreeneril 
Olev Reimil jäid mitmete mängude 
üllatavad lõpplahendused näge-
mata, võib üsna kindel olla, et oma 
jalgpallile pühendatud eluteel oli 
ta üsna põhjalikult hoomanud 
selle mängu äärmiselt laia võima-
luste spektrit ning kogenud, et 
(jalgpalli)mängus on kõik võima-
lik... Nagu ka nüüd!

Papa Reim mõistis samas oma elutöö 
kaudu aga suurepäraselt ka seda, mil-
lest ühe poisikluti või ka tüdrukutirt-
su mänguhuvi tekitama hakata, kuidas 
see siis nii igaühe kui ka koos tegutse-
mise tasandil ikka uut ja uut indu ko-
guma panna ning lõpuks kõik suureks 
ja nauditavaks mängurõõmuks kujun-
dada... Neid imelisi arenguid elas ta lä-
bi nii poja Martini kui ka kunagi kogu 
Eestit rõõmustanud “lõvipoegade” 
näol. “Olid alles ajad, kui koos Ubaki-
viga sai hulk eesti poisse taas jalgpal-
li juurde toodud,” on ta ühes viimases 
intervjuus öelnud. Samas jutus ei hä-
bene ta tunnistada, et võtab ikka sil-
ma märjaks küll, kui enda kasvandikud 
Eesti eest platsile jooksevad ja targalt 
võitlevad...

Oma äärmiselt tegusa treeneritöö 
viimasel perioodil pühendus ta Viimsi 
jalgpalli arengule. Siia koos poja Mar-
tiniga jalgpallikooli rajamise plaani-
dega tulemise ajast tuleb meelde, kui-
das nad 14 aastat tagasi oma rahulikul 
moel meie kandis toimetama hakka-
sid. Valla spordiasjus ühiste arutelu-
laudade taga trehvates ei näinud Rei-
mide puhul küll kordagi mingeid sobi-
matuid ning õhku täis vallutusplaane. 

Pigem oli see ehk papa Reimi eestve-
damisel sedalaadi tasa-targu uudis-
tamine, et kas me oma alaga ka siia, 
Viimsi kanti rohkete ja traditsioo-
ne omavate alade kõrvale ära mahu-
me... Lapsi siin ju jagub ja ehk sobib 
siia nende tarbeks ka Kuningas Jalg-
pall. Isa-poega olid valmis sellesse ko-
gu oma kogemuse ja pühendumusega 
panustama! Ning nüüd on meil jalg-
palliplatsid noori täis, keda juhenda-
vad kuskil kümme treenerit-õpetajat.

Papa Reimi enda näol saime Viim-
sisse aga tõelise imeliikuja. Suurepära-
se märkaja, hooliva ja lastepärase män-
guõhina tekitaja – SUURE MÄNGU-
ÕPETAJA, kel jätkus lõputult aega ja 
püsivust, et sel moel loodud koolis kõik 
üheks kenaks ja toimivaks jalgpallipe-
reks kujundada...

Papa Reimile mõeldes ...

Eks selline elukogemusel põhinev 
töö lasi ka papa Reimil mingil ajal kõik 
tegemised rahulikult järeltulijatele ja 
nende seas ka endistele õpilastele jät-
ta. Nüüd, mil tuli ISE  jäädavalt lahku-
da, jäi tal paraku vahetult nägemata 
ka see, kes sel keerulisel 2021. aastal 
ja just 11. juulil Londonis VANA MAA-
ILMA MEISTRIKS kroonitakse... Küll 
tahtnuks ta seda veel näha ja kõige se-
nini nähtuga kõrvuti seada!

Ja veel üks mõte – ehkki ametlikult 
ja vormiliselt kannab kogu Viimsis et-
te võetu  Martin Reimi Jalgpallikooli 
nime, siis sisult on tegemist REIMIDE 
JALGPALLIKOOLIGA, kus just papa 
Reimi tekitatud vaimsus jätkuvalt uusi 
ja uusi mängulisi palliplatsidele viib...

Kaarel Zilmer
liikumisõpetajast kaasteeline
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VALIMISED Viimsi vallavalitsus 
otsustas sõnastada ja kinnitada 
Viimsi valla infolehe Viimsi 
Teataja väljaandmise põhimõtted 
valimiseelsel perioodil. Toome 
need siinkohal lugejateni.

1. Käesolevate põhimõtete eesmärk on 
tagada infolehe Viimsi Teataja (edas-
pidi Viimsi Teataja) väljaandmine va-
limiseelsel perioodil viisil, et vallaela-
nikud saavad hea ülevaate valimiste 
korraldamisest ja praktilise info hääle-
tamisprotsessi kohta, kõiki valimistel 
osalevaid erakondi, valimisliite ja ük-
sikkandidaate koheldakse võrdselt 
ning välistatud on infolehe väljaand-
miseks eraldatud administratiivse res-
sursi kasutamine valimisvõitluses. 
2. Valimiseelne periood käesoleva kor-
ralduse mõistes on ajavahemik 90 päe-
va enne kohalike omavalitsuste voliko-
gude valimise päeva. 
3. Viimsi Teataja ei osale valimiskam-
paaniates. 
4. Valimiseelsel perioodil hindab 
Viimsi Teataja toimetus kriitiliselt kõi-
ki lehelugusid, kuidas need näivad ja 
toimivad valimiste kontekstis. Viimsi 
Teataja ei kajasta valimiseelsel perioo-
dil sündmusi ega algatusi, mis võivad 
avalikkusele paratamatult olla tajuta-
vad osana valimiskampaaniast (nt val-
lavalitsuse liikmete kohtumised ko-
gukondadega), kuigi valimistevälisel 
perioodil võib see olla osa rutiinsetest 
tegevustest. 

5. Sõltumata sellest, kas tegemist on 
valimiseelse perioodiga või mitte, ei 
avalda Viimsi Teataja poliitilise tähen-
dusega kajastusi (nt poliitiliste konku-
rentide ühekülgne kritiseerimine, sõ-
numites vaid võimupositsioonil oleva 
poliitiku või poliitilise ühenduse kiit-
mine). 
6. Viimsi Teataja ei võimenda valimis-
eelsel perioodil avalikku tähelepanu 
valimistel kandideerivate isikute üm-
ber – näiteks ei avalda Viimsi Teataja 
valimiseelsel perioodil kohalike oma-
valitsuste valimistel kandideerijate ar-
vamuslugusid ega intervjuusid. 
7. Viimsi Teataja ei avalda võimuposit-
sioonilt tehtud üleskutseid ega vihjeid 
hääletada valimistel konkreetse kandi-
daadi, erakonna või valimisliidu poolt. 
8. Viimsi Teataja ei avalda valimiseel-
sel perioodil vallavalitsuse ega vallavo-
likogu tegevuskokkuvõtteid või eelne-
va perioodi saavutuste kirjeldusi. 
9. Viimsi Teataja ei edasta valimiseel-
sel perioodil avaldusi, mis puudutavad 
vallavalitsuse või vallavolikogu ja nen-
de üksikliikmete tulevikuplaane pärast 
valitsemisperioodi lõppu. 
10. Viimsi Teataja ei kajasta valimis-
eelsel perioodil sündmusi ega algatu-
si, mille on korraldanud erakond, va-
limisliit või üksikkandidaat. 
11. Viimsi Teataja ei algata valimiseel-
sel perioodil teavituskampaaniaid, kui 
need pole objektiivsetel põhjustel just 
sel ajal vajalikud. 
12. Viimsi Teataja avaldab Vabarii-

Viimsi Teataja väljaandmise põhi-
mõtted valimiseelsel perioodil

gi Valimiskomisjoni ja valla valimis-
komisjoni ametlikke teateid valimiste 
korralduse ning hääletamise protse-
duuri kohta. 
13. Viimsi Teataja avaldab 24. sep-
tembril 2021 ilmuvas lehes valla va-
limiskomisjoni poolt ametlikult kin-
nitatud info Viimsi vallavolikogusse 
kandideerivate erakondade, valimis-
liitude valimisnimekirjade ja üksikkan-
didaatide andmed (kandidaadi nimi, 
valimisnumber ja foto). 
14. Viimsi Teataja tagab igale valimis-
tel osalevale erakonnale, valimisliidule 
ja üksikkandidaadile võimaluse aval-
dada üks tasuta reklaam oma valimis-
programmi tutvustamiseks. Tasuta 
valimisreklaamid avaldatakse 24. sep-
tembril ilmuvas lehes järgmistel põhi-
mõtetel: 
14.1. Iga Viimsi vallavolikogu valimis-
tel osalev erakond ja valimisliit saab 
1/2 lehekülge oma reklaami avalda-
miseks, üksikkandidaat 1/8 lehekülge. 
14.2. Reklaamide kujundamise korral-
dab reklaami tellija. 
14.3. Reklaamid peavad vastama rek-
laamiseaduses sätestatud nõuetele. 
15. Viimsi Teataja ei avalda erakonda-
de, valimisliitude ega üksikkandidaa-
tide tasulist valimisreklaami ega sisu-
turunduse artikleid. 
16. Käesolevad põhimõtted kehtivad 
nii Viimsi Teataja trüki- kui ka veebi-
versioonile. 

Viimsi Teataja

Martin ja Olev Reim Vikerraadio saates “Käbi ei kuku”. Foto: Vikerraadio

Teated

Vaktsineerimine aitab hoida 
elu avatuna
Sellest nädalast algasid erinevates Eesti piirkondades COVID-19 
kiirvaktsineerimised, kus inimestel on võimalik end vaktsineerida 
kodule lähemal ja ka ilma eelregistreerimata. 

COVID-19 vaktsineerimise töörühma juhi Marek Seeri sõnul tuleb 
üle-eestilise 70% täiskasvanute hõlmatuse saavutamiseks vaktsineerida 
veel 194 000 inimest.

Sellel ja järgmisel nädalal on võimalik nii eelregistreerimisega kui ka 
ilma eelnevalt aega broneerimata end vaktsineerida erinevates punk-
tides. Täpsem info on leitav veebilehel vaktsineeri.ee. Viimsilastele on 
kõige lähem kiirvaktsineerimise koht Lasnamäe Centrumis Confido 
kiirkliinikus.

Kõik inimesed, alates vanusest 12 eluaastat, saavad jätkuvalt vaktsi-
neerimiseks aega broneerida digiregistratuuris (digilugu.ee) ja riigi info-
telefonil 1247. Vabu aegu lisatakse jooksvalt juurde.

NB! Palume kõikidel Viimsi vanemaealistel, kel on raskusi vaktsi-
neerimiskeskustesse liikumisel, pöörduda valla sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakonna poole. Vajadusel saame aidata transpordiga. Kontakt: 
Risto Nigol, tel 602 8867.

VT

Vaktsineerimiskuuri toime kestab vähemalt aasta. Foto: Pixabay
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 03.06.2021 JA 
15.06.2021 VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 23 Vallavolikogu revisjonikomisjoni esi-
mehe ja aseesimehe valimine
Nr 24 Vallavolikogu revisjonikomisjoni 
liikmete valimine
Nr 25 Viimsi valla 2020. aasta konsolideeritud 
majandusaasta aruande kinnitamine
Nr 26 Nõude laekumise lootusetuks tunnista-
mine
Nr 27 Viimsi valla valimiskomisjoni moodus-
tamine
Nr 28 Viimsi Vallavolikogu järgmise koosseisu 
liikmete arvu ja 2021. aasta kohaliku oma-
valitsuse volikogu valmisteks valimisringkonna 
moodustamine ja mandaatide arvu kindlaks-
määramine
Nr 29 Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsu-
sega nr 138 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
maaüksus Jaani VI” kehtestatud detailplanee-
ringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Käbi 
tee 1 ja Käbi tee 3 kinnistute osas
Nr 30 Viimsi alevikus kinnistu Kaare (endine 
riigi reservmaa piiriettepanekuga AT0508230044) 
ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja 
avalikule väljapanekule esitamine
Nr 31 Leppneeme külas kinnistute Rannaliiva 
tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneeringu vastu-
võtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Nr 32 Viimsi valla mandriosa ranna- ja mere-
alade üldplaneeringu teemaplaneeringu ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise alga-
tamine
Nr 33 Viimsi Vallavolikogu 07.09.1999 otsuse-
ga nr 113 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
endine Vanapere 29” kehtestatud detailplanee-
ringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kapteni 
tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas 
Nr 34 Detailplaneeringu algatamata jätmine 
Leppneeme külas Leppneeme piilkonnamaja 
kinnistul
Nr 35 Viimsi alevikus ja Pärnamäe külas asu-
vate Suur-Kaare tee L12 ja Vehema tee 25 kin-
nistute vaheliste piiride muutmiseks ja kinnis-
asja osa otsustustkorras võõrandamiseks nõus-
oleku andmine

Nr 36 Viimsi vallas asuva Haabneeme ranna-
alast maapinna kasutusse andmine otsustus-
korras
Nr 37 Revisjonikomisjoni 2019/2020 aasta 
aruande kinnitamine
Nr 38 Revisjonikomisjoni 2021 aasta tööplaani 
kinnitamine

 
  Viimsi Vallavolikogu 03.06.2021 otsusega 

nr 23 loeti vallavolikogu revisjonikomisjoni 
esimeheks valituks Hannes Võrno ja aseesi-
meheks valituks Raivo Kaare.

  Viimsi Vallavolikogu 03.06.2021 otsusega 
nr 24 loeti vallavolikogu revisjonikomisjoni 
liikmeteks valituks Riina Aasma, Urve Palo, 
Jan Trei.

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 25 kinnitati Viimsi valla 2020. aasta konsoli-
deeritud majandusaasta aruanne. 

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 26 tunnistati lootusetult laekuvaks ja anti 
luba kanda Viimsi Vallavalitsuse bilansist välja 
eelnevalt ebatõenäoliselt laekuvaks tunnista-
tud nõue Kasko Arendus OÜ vastu summas 
17 585,16 eurot (seitseteist tuhat viissada 
kaheksakümmend viis eurot ja 16 senti).

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 27 moodustati Viimsi Vallavolikogu 2021. 
aasta valimiste läbiviimiseks viieliikmeline 
valla valimiskomisjon järgmises koosseisus: 
Liina Mugu, Imre Saar, Kadi Bruus, Getter 
Martins, Helen Rives.

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 28 määrati Viimsi Vallavolikogu järgmise 
koosseisu arvuks 21 liiget ja moodustati Viim-
si Vallavolikogu 2021. aasta kohaliku omavalit-
suse volikogu valimisteks Viimsi valla haldus-
territooriumil üks valimisringkond nr 1 ning 
kinnitati mandaatide arvuks 21.

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 29 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Valla-
volikogu 11.06.2002 otsusega nr 138 “Detail-
planeeringu kehtestamine: maaüksus Jaani 
VI” kehtestatud detailplaneering Käbi tee 1 ja 
Käbi tee 3 kinnistute osas. (Vt lisa detailpla-
neeringutest.)

Volikogus
  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 

nr 30 võeti vastu ja esitati avalikule väljapane-
kule Viimsi alevik, kinnistu Kaare (89001:001:
1613, endine riigi reservmaa piiriettepanekuga 
AT0508230044) ja lähiala detailplaneering 
(Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 12-19). (Vt lisa 
detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 31 võeti vastu ja esitati avalikule väljapane-
kule Leppneeme küla, kinnistute Rannaliiva 
tee 4 ja Rannaliiva tee 6 detailplaneering 
(Optimal Projekt OÜ, töö nr 392). (Vt lisa detail-
planeeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 32 algatati Viimsi valla mandriosa ranna- ja 
merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu 
koostamine ning Viimsi valla mandriosa ranna- 
ja merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. (Vt 
lisa üldplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 33 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Valla-
volikogu 07.09.1999 otsusega nr 113 “Detail-
planeeringu kehtestamine: endine Vanapere 29 
maaüksus” kehtestatud detailplaneering 
Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas. 
(Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 34 jäeti algatamata Leppneeme küla, Lepp-
neeme piilkonnamaja (katastritunnus 89001:
003:0043) kinnistu detailplaneering.

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 35 anti volitused Viimsi Vallavalitsusele 
teostada Viimsi alevikus ja Pärnamäe külas 
asuvate Suur-Kaare tee L12 ja Vehema tee 25 
kinnistute vaheline piiride muutmine ja võõ-
randada otsustuskorras Viimsi vallas Viimsi 
alevikus asuva Suur-Kaare tee L12 kinnistu koos-
seisust (registriosa number 15049450, katastri-
tunnus 89001:001:0558, transpordimaa 100%) 
ligikaudu 390 m² suurune osa (mis võib täpsus-
tuda maakorraldustööde käigus) Vehema tee 25 
kinnisasja omanikule (edaspidi omandaja) läbi 
maakorraldustoimingute järgmistel tingimustel:

1) kinnisasja osa omandaja kannab kõik 
mõõdistustööde, maakorraldustööde ja nota-

riaalse lepinguga kaasnevad kulud;
2) kinnisasja omandaja võõrandab Viimsi 

vallale Vehema tee 25 kinnistu (registriosa num-
ber 15049450, katastritunnus 89001:010:0970, 
elamumaa 100%) koosseisust ligikaudu 35 m² 
suuruse osa (mis võib täpsustuda maakorraldus-
tööde käigus) Suur-Kaare tee L12 kinnistu koos-
seisu läbi kinnistute piiride muutmise tehingu;

3) kinnisasja omandaja kannab kõik piirde-
aia teisaldamisega, lammutamisega ja rajatiste 
eemaldamisega seotud kulud, millised tuleb 
teostada maakorralduse tulemusel transpordi-
maa koosseisu mõõdistatud osalt;

4) võõrandamisel seatakse võõrandatavale 
kinnisasja osale tasuta ja tähtajatu servituut 
sademeveesüsteemi omamiseks, hooldami-
seks ja renoveerimiseks Viimsi valla kasuks.

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 36 anti Viimsi vallas Haabneeme alevikus 
asuva kinnistu aadressiga Kaluri tee 26a // 
Kesk tee 29 // Vahtra tee 13 // Haabneeme 
rannaala (katastritunnus 89001:003:1863) 
osast käesoleva otsuse lisas 1 toodud skeemil 
punase punktiiriga tähistatud ligikaudu 213 m² 
suurune maa-ala kasutusse OKO restoranid 
OÜ-le restorani laudade ja toolide paigalda-
miseks sinna ning restorani külastajate haju-
tamise võimaldamiseks.

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 37 kinnitati Viimsi Vallavolikogu revisjoni-
komisjoni 2019/2020 aasta aruanne.

  Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsusega 
nr 38 kinnitati Viimsi Vallavolikogu revisjoni-
komisjoni 2021. aasta tööplaan.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 15.06.2021 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 17 Viimsi valla 2021. aasta III lisaeelarve  
Nr 18 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 mää-
ruse nr 4 “Koduse lapse toetuse määramise ja 
maksmise kord” muutmine

NB! Volikogu 15.06.2021 otsuste tervikteksti-
dega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebi-
lehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

ALGATATUD ÜLDPLANEERINGU 
TEEMAPLANEERING

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 vastu 
otsuse nr 32 “Viimsi valla mandriosa ranna- 
ja merealade üldplaneeringu teemaplanee-
ringu ja keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamine”.

Planeeritav ala hõlmab Viimsi valla mandri-
osa rannikumaastikku ja veealasid. Viimsi pool-
saare maismaaosa merepiiri pikkus on 43,7 km, 
sealjuures on täiendavalt ulatuslik osa saarte 
juurde kuuluvat merepiiri. Viimsi valla terri-
tooriumil on kokku kaheksa sadamat, mis täi-
davad erinevaid funktsioone. Keskkonnamõju 
strateegilise hindamisega analüüsitakse mõ-
jusid peamiselt loodus-, aga ka sotsiaal-, ma-
jandus- ja kultuurilisele keskkonnale.

Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 määrusega 
nr 40 kinnitatud Viimsi valla arengukava ja eel-
arvestrateegia aastateks 2021–2025 (edaspidi 
arengukava) kohaselt on valla elanikele kuu-
luvate väikelaevade (paadid ja purjekad) arv 

kasvanud jõudsalt. Kui 2009. aastal kuulus 
viimsilastele 397 alust, siis 2019. aastal oli 
Viimsi valla elanike omanduses üle kahe korra 
rohkem aluseid ehk 871 mootorpaati ja jahti. 
Samas tempos aluste arvu kasvu jätkudes on 
tõenäoline, et aastaks 2025 ületab see juba 
pooleteise tuhande piiri, mis loob eelseisvatel 
aastatel aina suureneva vajaduse sadamavõr-
gustiku rajamiseks, arendamiseks ning täien-
davate lautrite ja randumiskohtade rajamiseks 
ning olemasolevate korrastamiseks.

Arengukava ühe olulise tegevusena on ette 
nähtud ranna- ja merealade kasutust käsitleva 
teemaplaneeringu algatamine. Lähtudes keh-
tivast arengukavast, on teemaplaneeringu põhi-
eesmärk ranna- ja merealade juurdepääsude 
ja vaba liikumise tagamine, lautrite, väikesada-
mate jm veeliikluse jaoks vajalike asukohtade 
määramine, väikesadamate taristu ja võrgus-
tiku arendamiseks ruumiliste võimaluste loo-
mine ning põhimõtete ja tingimuste kavanda-
mine. Täiendavalt on valla üldplaneeringus 

toodud ranna ehituskeeluvööndi ja piirangu-
vööndi piiride täpsustamine looduskaitsesea-
duses sätestatud korras ning ühtlasi ranna-
alade üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste 
täpsustamine, arvestades valla ruumilise 
arengu huvisid.

Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
üheks eesmärgiks oli maa- ja veealade üldiste 
kasutustingimuste kindlaks määramine järgne-
va 5–10 aasta perspektiivis. Arvestades, et kõne-
alune üldplaneering on kehtestatud üle 20 aasta 
tagasi, on selle aja jooksul toimunud Viimsi val-
las olulised muutused valla ruumilises, majan-
duslikus ja sotsiaalses keskkonnas. Samuti on 
selle aja jooksul muutunud viimsilaste huvid ja 
soovid üldplaneeringu realiseerimisel, mis on 
tingitud ajas toimunud sotsiaal-majanduslikest 
ja ruumilistest muutustest. Arvestades ülekaa-
lukat avalikku huvi ja vajadust luua tasakaalus-
tatud ning võimalikult suure hulga ühiskonna-
liikmete vajadusi ja huve arvestavad tingimused 
rannaalade jätkusuutlikuks kasutamiseks, on

põhjendatud üldplaneeringu teemaplaneeringu 
koostamise algatamine.

Üldplaneeringu teemaplaneering koostatakse 
kogu Viimsi valla mandriosal paiknevale ranna- 
ja merealale ning eesmärk on rannikumaastiku 
arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, 
ranna- ja veealade üldiste kasutus- ja ehitustingi-
muste määramine ning planeerimisseaduse §-s 
75 sätestatud ülesannete lahendamine. 

NB! Alustame Viimsi valla mandriosa ranna- 
ja merealade üldplaneeringu teemaplanee-
ringu lähteseisukohtade väljatöötamist. 
Soovi korral on ka teil võimalik esitada oma 
arvamused ja ettepanekud Viimsi Vallavalit-
suse e-posti aadressile info@viimsivv.ee hil-
jemalt 31. augustiks 2021.

Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsuse nr 32 
terviktekst on kättesaadav Viimsi valla kodu-
lehelt: https://viimsivald.ee/teenused/planee-
ringud/uldplaneeringud/menetluses.

ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD
  Viimsi Vallavalitsus võttis 09.06.2021 vas-

tu korralduse nr 269 “Äigrumäe küla, Vok-
ki kinnistu detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav ala asub Äigrumäe külas 
ja hõlmab Vokki kinnistu (katastritunnus 
89001:010:2230, maakasutuse sihtotstarve 
maatulundusmaa, pindala 33 352 m²). Pla-

neeritav ala on valdavas ulatuses lage, kõrg-
haljastust on ala põhjapoolses küljes. Kinnistu 
piirneb põhjas raudteega, idas üldkasutata-
va maa kruntidega ja hoonestamata üksikela-
mukruntidega, lõunas hoonestatud üksikela-
mukruntidega ning läänes maatulundusmaa 
sihtotstarbega krundiga, mis on üldplaneerin-
gu kohaselt valdavas ulatuses potentsiaalne 
elamumaa. Vahetult Vokki kinnistu kõrval idas 

paikneb ulatuslik ca 24 ha suurune 1997. aas-
tal kehtestatud Loigu 25 detailplaneeringu ala, 
kus krundid on moodustatud, kuid teed-teh-
novõrgud-hoonestus on välja ehitamata. Kogu 
piirkonna elamuarenduse eelduseks on Allik-
mäe tee väljaehitamine, milleks on koostatud 
projekt (Solpro OÜ, töö nr 021018).

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koosta-
mise eesmärk on planeeritava kinnistu maa-

kasutuse sihtotstarbe osaline muutmine maa-
tulundusmaast väikeelamumaaks, elamu-
kruntide moodustamine ning ehitusõiguse 
määramine elamute ja abihoonete ehitami-
seks. Moodustatakse ka haljasala krunt. DP-
ga lahendatakse juurdepääs elamukruntide-
le ja haljasala krundile, parkimine, haljastus, 
krundi tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtted ning heakord. Juurdepääs planeerin-

Detailplaneeringud

Üldplaneeringud
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gualale on kavandatud üldplaneeringuga ava-
likult kasutatavalt Allikmäe teelt. Planeeritav 
DP on kooskõlas Äigrumäe küla, Laiaküla küla 
ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

  Viimsi Vallavalitsus võttis 30.06.2021 vastu 
korralduse nr 299 “Äigrumäe küla, kinnistu 
Seene detailplaneeringu algatamine ja lähte-
seisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav ala asub Äigrumäe küla kirde-
osas ja hõlmab maatulundusmaa sihtotstar-
bega kinnistu Seene (katastritunnus 89001:001:
0966, pindala 18 380 m²). Planeeringuala ida-
poolne osa on kaetud kõrghaljastusega, samuti 
esineb kõrghaljastust kinnistut läbivate kraavi-
de ääres, valdavas osas aga on tegu loodusliku 
rohumaaga. Teid, hooneid ja muid ehitisi kin-
nistul ei ole, samuti pole kontaktalas kehtesta-
tud DP-sid. Planeeritav ala piirneb põhjakaar-
tes kinnistutega Mäealuse (89001:010:0393), 
Soopealse (89001:010:2378) ja Põldmaa (89001:
010:8433), idas Muuga teega, mis asub Maardu 
linna haldusterritooriumil, lõunas kinnistuga 
Hansumäe (89001:010:0247) ja läänes kinnis-
tuga Soone (89001:010:0631). Juurdepääs kin-
nistule toimub Muuga teelt.

DP koostamise eesmärk on planeeringuala 
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine maa-
tulundusmaast ärimaaks ja transpordimaaks, 
ärimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine 
ning ehitusõiguse määramine ärihoonete ehi-
tamiseks. DP-ga lahendatakse juurdepääs krun-
tidele, parkimine, haljastus, krundi tehnovõr-
kudega varustamise põhimõtted, sh sademe-
vee lahendus ja heakord. Juurdepääs planee-
ringualale on ette nähtud avalikult kasutata-
valt Muuga teelt (asub Maardu linna territoo-
riumil). DP on kooskõlas Äigrumäe küla, Laia-
küla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldpla-
neeringuga. 

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

  Viimsi Vallavalitsus võttis 30.06.2021 vastu 
korralduse nr 300 “Pringi küla, kinnistute 
Rummu tee 2 ja Jaanitalu tee detailplanee-
ringu algatamine ja lähteseisukohtade kin-
nitamine”.

Planeeritava ala suurus on 10 821 m² ja see 
asub Pringi küla lääneosas, hõlmates elamu-
maa sihtotstarbega hoonestatud kinnistu 
Rummu tee 2 (katastritunnus 89001:003:1894, 
pindala 10 120 m²) ja transpordimaa sihtots-
tarbega kinnistu Jaanitalu tee (89001:003:1896, 
pindala 701 m²). Kõrghaljastust esineb pla-
neeringualal tagasihoidlikult, krundil kasvavad 
üksikud puud. Planeeringuala jääb Läänemere 
ranna piiranguvööndisse (200 m), kuid ehitus-
keeluvöönd (50 m) sellele ei ulatu. Planeeritav 
ala piirneb lõunas hoonestatud üksikelamu-
kruntidega, läänes ja idas hoonestamata üksik-
elamukruntidega ning põhjas Rummu teega. 
Juurdepääs planeeringualale on ette nähtud 
Jaanitalu teelt, mis tuleb välja ehitada.

DP koostamise eesmärk on olemasoleva 
elamukrundi jagamine ja kolme üksikelamu-
krundi moodustamine, kruntide ehitusõiguse 
määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone 
(välja arvatud olemasoleva hoonestusega 
krundi osal, kus abihooneid on enam) ehita-
miseks, juurdepääsude ja parkimisalade lahen-
damine, haljastuse ja heakorra tingimuste mää-
ramine ning kruntide tehnovõrkudega varus-
tamise põhimõtete lahendamine. Juurdepää-
sud kruntidele lahendada Jaanitalu teelt (tee 
määrata avalikult kasutatavaks). DP on koos-
kõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

AVALIKUD ARUTELUD
  11.08.2021 algusega kell 16.00 toimub 

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 
terrassil/õueruumis Püünsi küla, kinnistu 
Väike-Platsi DP eskiislahenduse avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik arutelu. DP on 
algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsu-
sega nr 99. DP eskiislahenduse avalik välja-
panek toimus 26.10–25.11.2020.

  23.08.2021 algusega kell 16.30 toimub 
Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 
2. korruse saalis Haabneeme alevik, kinnistu 
Sõpruse tee 4 ja lähiala DP eskiislahenduse 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. 
DP on algatatud Viimsi Vallavolikogu 22.01.2019 
otsusega nr 4. DP eskiislahenduse avalik välja-
panek toimus 08.02–09.03.2021.

  24.08.2021 algusega kell 15.30 toimub 
Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 
1. korruse saalis Viimsi alevik, kinnistu Uus-
Pärnamäe DP avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu. DP on vastu võetud Viimsi 
Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 711. 
DP avalik väljapanek toimus 28.12.2020–15.01.
2021.

AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
26.07–09.08.2021 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

  Laiaküla, kinnistu Vanavahtra DP eskiis-
lahendus, mis on algatatud Viimsi Vallavalit-
suse 23.12.2020 korraldusega nr 776.

Planeeringuala asub Laiaküla lääneosas ja 
hõlmab Vanavahtra kinnistu (89001:101:3627, 
maakasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 
43 653 m²). Planeeringuala piirneb läänest 
Tallinna linna haldusterritooriumile jääva 
Pärnamäe teega, põhjast riigi omandis oleva 
kinnistuga Vahemetsa (89001:001:1443), idast 
kinnistutega Suur-Käspre (89001:010:0315) ja 
Käspre (89001:010:0458) ning lõunast Laiamäe 
tee äärsete hoonestatud üksikelamukruntidega 
(kokku kümme krunti). Planeeringuala on 90% 
ulatuses kaetud kõrghaljastusega, tihedam igi-
haljas puistu asub planeeringuala kirdeosas. 
Teid, hooneid ega muid ehitisi kinnistul ei ole.

DP (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 02-21) eskiis-
lahendusega tehakse ettepanek moodustada 
24 krunti: neli kaksikelamumaa, 15 üksikelamu-
maa, üks haljasmaa, kaks teemaa ja kaks kerg-
liiklusmaa kasutamise sihtotstarbega krunti. 
Kaksikelamumaa sihtotstarbega krundile on 
antud ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kuni 
kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pin-
naga kuni 560 m². Üksikelamumaa sihtotstar-
bega krundile on antud ehitusõigus ühe üksik-
elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks 
ehitisealuse pinnaga kuni 300 m². Kaksikelamu 
lubatud katusekalle on vahemikus 0–10°, üksik-
elamu lubatud katusekalle on vahemikus 0–20°. 
Elamu harja maksimaalne kõrgus on 8,5 m 
maapinna keskmisest kõrgusmärgist (kaks 
maapealset korrust, maa-aluseid korruseid ei 
planeerita), abihoonetel 5 m. Haljasmaa, tee-
maa ja kergliiklusmaa kasutamise sihtotstar-
bega krundid võõrandatakse tasuta Viimsi 
vallale. Haljasmaakrundile ehitatakse mängu- 
ja spordiplats. Juurdepääs on planeeritud 
Pärnamäe teelt.

Planeeritav DP on kooskõlas Äigrumäe 
küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla 
üldplaneeringuga.

  Viimsi alevik, Halli tee 5 ja 7 kinnistute 
DP, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
16.06.2021 korraldusega nr 280.

Planeeringuala hõlmab Viimsi alevikus 
hoonestatud kinnistud Halli tee 5 (katastritun-
nus 89001:010:5130, maakasutuse sihtotstar-
ve tootmismaa, pindala 1639 m²) ja Halli tee 7 
(katastritunnus 89001:010:5140, maakasutuse 
sihtotstarve tootmismaa, pindala 4192 m²), ala 
suurus kokku on 5831 m². Halli tee piirkond 
on nõukogude ajal väljakujunenud tootmisala, 
kus asuvad laod ja töökojad. Planeeringuala 
piirneb läänest Halli teega (Viimsi vallale kuu-
luv transpordimaa), lõunast elamukruntidega 
(Tulika tee 5 ja 6 ridaelamud), idast tootmis-
maa krundiga (Tulbi tee 4 ehitusmaterjalide 
ladu ja kauplus) ja põhjast tootmismaa krun-
diga (Halli tee 3 laohoone). Juurdepääs pla-
neeringualale on avalikus kasutuses olevalt 
Halli teelt.

DP-ga muudetakse olemasolevat krundi-
jaotust ja moodustatakse kaks krunti: üks 
100% tootmismaa krunt suurusega 983 m² 

(pos 1, Halli tee 5) ning üks 70% tootmismaa 
ja 30% ärimaa krunt suurusega 4848 m² (pos 
2, Halli tee 7). Krundile pos 1 antakse ehitus-
õigus ühe hoone püstitamiseks ehitisealuse 
pinnaga kuni 150 m² ja kõrgusega kuni 9 m. 
Krundile pos 2 antakse ehitusõigus kuni ka-
he hoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga 
kuni 2220 m². Põhihoone suurim lubatud kõr-
gus on 9 m ja abihoonel 5 m. Halli tee 5 krun-
dile jääb senine kasutus rehvitöökojana, Hal-
li tee 7 krundile kavandatakse väljarenditavad 
laod/büroopinnad (nn stock-office). Halli tee 5 
krundile on planeeritud kaheksa ja Halli tee 7 
krundile 55 parkimiskohta. Juurdepääs krunti-
dele jääb Halli teelt. 

Vastu võetud DP on kooskõlas Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringuga.

26.07–24.08.2021 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

  Leppneeme küla, kinnistute Rannaliiva 
tee 4 ja Rannaliiva tee 6 DP, mis on vastu 
võetud Viimsi Vallavolikogu 15.06.2021 otsu-
sega nr 31.

Planeeringuala suurus on 3170 m² ja see 
paikneb Leppneeme küla rannikualal välja-
kujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, 
hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega 
kinnistud Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841, 
pindala 1630 m²) ja Rannaliiva tee 6 (89001:
003:0914, pindala 1540 m²). Planeeringuala 
on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghal-
jastusega. Juurdepääs kinnistutele toimub 
Rannaliiva teelt. Planeeringuala piirneb põh-
ja-kirdesuunal kinnistutega Rannaliiva tee 8 ja 
Kõrkja tee 7, lääne-kagusuunal kinnistutega 
Kõrkja tee 5 ja Kõrkja tee 3a, lõuna-edelasuu-
nal kinnistutega Leppneeme tee 105, Ranna-
liiva tee 2 ja Rannaliiva tee 1 ning lääne-loode-
suunal kinnistutega Rannaliiva tee 3 ja Ranna-
liiva tee 5. Ümbritseva ala hoonestuses domi-
neerivad kahekorruselised üksikelamud. 

Planeeritav DP (Optimal Projekt OÜ, töö nr 
392) on Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gut muutev. DP-ga tehakse ettepanek Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu kohase maa-
kasutuse juhtotstarbe muutmiseks loodusli-
kust rohumaast (AH) väikeelamute maaks (EV) 
ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi 
valla üldiste ehitustingimuste määramine. 
Elamuehituse põhimõtted.” ptk 4.1 muutmi-
seks osas, millega on sätestatud, et kõik elamud 
ja nende abihooned Viimsi vallas peavad asu-
ma üldplaneeringuga määratud elamumaal 
ning väljapoole elamumaad uusi elamuid ja 
nende abihooneid rajada ei ole lubatud. 

DP-ga moodustatakse kaks üksikelamu-
krunti ja määratakse kruntide ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Krun-
di pos 1 (1540 m²) suurim lubatud ehitisealune 
pind on 300 m², krundil pos 2 (1630 m²) 325 m². 
Üksikelamute suurim lubatud kõrgus ümbrit-
seva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
8,5 m (lubatud on kaks maapealset korrust ja 
üks maa-alune korrus), abihoonel 5 m (luba-
tud on üks maapealne korrus). 

  Viimsi alevik, kinnistu Kaare (endine riigi 
reservmaa ettepanekuga AT0508230044) ja 
lähiala DP, mis on vastu võetud Viimsi Valla-
volikogu 15.06.2021 otsusega nr 30.

Planeeringuala asub Viimsi aleviku põhja-
osas Pärnamäe küla piiril ja hõlmab riigile 
kuuluva katastriüksuse Kaare (89001:001:1613, 
sihtotstarbeta maa, 33 255 m²), mis DP algata-
mise otsuse vastuvõtmise ajal oli riigi reserv-
maa piiriettepanekuga AT0508230044. Planee-
ringuala on vahelduva reljeefiga hoonestuseta 
looduslik rohumaa, maapinna kõrguste vahe 
on ligikaudu 5 m langusega lõuna suunas. Kõrg-
haljastust esineb vähe, alalt avanevad kaunid 
kaugvaated Tallinna siluetile. Planeeritav kin-
nistu piirneb lõunast Vehema teega, läänest 
perspektiivse Vikerkaare teega (L1), põhjast 
Vikerkaare tee äärsete hoonestamisel olevate 
uute elamukruntidega ning idast Suur-Kaare 
teega (L12). DP käsitleb osaliselt ka kinnistuga 
piirnevaid teid.

Planeeritav DP (Viimsi Haldus OÜ, projekt 
nr 12-19) on Viimsi valla mandriosa üldplanee-

ringut muutev. DP-ga tehakse ettepanek Viim-
si valla mandriosa üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks pers-
pektiivsest väikeelamute maast (EVR) ja osali-
selt väikeelamute maast (EV) valdavas ulatu-
ses üldkasutatavate hoonete maaks (A). DP-ga 
moodustatakse üks 29 881 m² suurune ühis-
kondlike ehitiste maa krunt (pos 1), üks 2708 m² 
suurune ridaelamukrunt (pos 2) ning kaks 
tee- ja tänavamaa krunti (pos 3 ja pos 4).

Krundile pos 1 määratakse ehitusõigus laste-
aia, kooli, spordihoone ja välistaadioni ehita-
miseks. Hoonete suurim lubatud arv krundil 
on kolm, suurim lubatud ehitisealune pind 
on 5000 m² (suletud brutopind on 15 000 m²). 
Hoonete suurim lubatud kõrgus ümbritseva 
maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 13 m 
(kolm maapealset korrust), lubatud on üks 
maa-alune korrus. Kool on ette nähtud kuni 
500-le õpilasele ja lasteaed kuuele rühmale. 
Välistaadioni jooksuraja sisse on lubatud ehi-
tada täismõõtmetes jalgpalliväljak suurusega 
90 x 45 m. Parkla (90 parkimiskohta) on kavan-
datud Vehema tee äärde. Krundile pos 2 mää-
ratakse ehitusõigus ühe nelja sektsiooniga rida-
elamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud 
arv krundil on üks, suurim lubatud ehitise-
alune pind on 500 m² (suletud brutopind on 
1000 m²). Ridaelamu suurim lubatud kõrgus 
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmär-
gist on 8,5 m (kaks maapealset korrust). DP-ga 
moodustatakse kaks tee- ja tänavamaa krunti, 
mis on ette nähtud Suur-Kaare tee teemaa 
laiendamiseks.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 16.06.2021 

vastu korralduse nr 279 “Lubja küla, Ala-
jaama tee 10 kinnistu detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeringuala asub Lubja külas kavanda-
tavas elurajoonis Viimsi veetööstusjaama lähe-
dal ja hõlmab Alajaama tee 10 kinnistu (katast-
ritunnus 89001:010:1236, maakasutuse siht-
otstarve tootmismaa, pindala 4547 m²). Pla-
neeringuala on ebakorrapärase kujuga, hoo-
nestatud (alal on neli hoonet), kaetud hõreda 
kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb kõikidest 
külgedest teedega. Juurdepääs planeeringu-
alale toimub Alajaama teelt ja Otsa teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 08-19) ja-
gatakse Alajaama tee 10 kinnistu kaheks äri-
maa sihtotstarbega krundiks ning määratakse 
ehitusõigus olemasolevate hoonete laienda-
miseks ja uue ärihoone püstitamiseks. Planee-
ritavad krundi kasutamise sihtotstarbed on: 
krundil pos 1 – väikeettevõtluse hoone maa 
(ÄV) ning krundil pos 2 – väikeettevõtluse 
hoone maa (ÄV), majutushoone maa (ÄM) ja 
büroohoone maa (ÄB). Lubatud maksimaalne 
korruselisus on kuni 3 korrust (11 m maapin-
nast). Planeeritud krundile pos 1 suurusega 
887 m² võib ehitada ühe kuni 300 m² ehitise-
aluse pinnaga kuni 3-korruselise hoone. Pla-
neeritud krundile pos 2 suurusega 3660 m² 
antakse ehitusõigus neljale hoonele ehitise-
aluse pinnaga kokku kuni 1000 m² ja maksi-
maalse korruselisusega kuni 3 korrust (ühel 
hoonel 3, ülejäänutel 1 ja 2 korrust).

Juurdepääs kvartalile on planeeritud kõi-
kidelt külgedelt (kokku 7 sissesõitu). Planee-
ringualale on ette nähtud 66 parkimiskohta. 
Planeeringulahendus näeb ette lisahaljastuse 
(puud, põõsad, muruplatsid) rajamise. DP el-
luviimisel tuleb koostada eraldi teeprojekt (sh 
liikluse, parklate ja ligipääsude lahendamine) 
ning terviklik haljastuslahendus. 

DP on kooskõlas Lubja küla klindiastangu 
piirkonna üldplaneeringuga.

OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTATUD 
DETAILPLANEERINGUD

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 
vastu otsuse nr 29 “Viimsi Vallavolikogu 
11.06.2002 otsusega nr 138 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: maaüksus Jaani VI” 
kehtestatud detailplaneeringu osaliselt 
kehtetuks tunnistamine Käbi tee 1 ja Käbi 
tee 3 kinnistute osas”.
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Järgnevas toetuste nimistus avaldame 2021. aastal 
Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjoni ning 
kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul eraldatud toe-
tused. 

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 määruse nr 30 “Viimsi 
valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise 
tingimused ja kord“ alusel eraldati I voorus toetust kokku 
22 projektile. 
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Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 
138 kehtestati Pringi küla, Jaani-VI maaüksuse 
DP, millega planeeriti 11 väikeelamu krunti, 
11 metsamaa krunti, tootmismaa krunt, sot-
siaalmaa krunt, teedevõrgustik ning määrati 
hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus 
oli 21 400 m².

Pringi küla, Käbi tee 1 kinnistu omanik esi-
tas 09.03.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse 
Jaani-VI DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks 
Käbi tee 1 kinnistu osas, kuna DP on vastuolu-
line ning DP-ga määratud hoonestusala ulatu-
ses ei ole võimalik DP-ga määratud ehitus-
õigust realiseerida. Menetluse käigus esitas 
25.03.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse 
Pringi küla, Käbi tee 3 kinnistu omanik Jaani-VI 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks ka Käbi 
tee 3 kinnistu osas, kuna DP on vastuoluline 
ning DP-ga määratud hoonestusala ulatuses 
ei ole võimalik DP-ga määratud ehitusõigust 
realiseerida. 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ees-
märk on hoonestusala muutmine, et Käbi tee 1 
kinnistule oleks võimalik ehitada hoonestus-
alast väljapoole abihoone ning Käbi tee 3 kin-
nistule elamu ja abihoone, kuna DP-ga mää-

ratud hoonestusala suurus ei võimalda oma 
pindalast tulenevalt määratud ehitusõigust 
ellu viia. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnis-
tamist on omanikel võimalik taotleda ehitus-
loa kohustuslike hoonete ehitusprojekti koos-
tamiseks projekteerimistingimused, millega 
määratakse hoonete asukoht ja märgitakse 
haljastuse hindamise tulemusel säilitamise 
kohustusega puud.

DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Käbi 
tee 1 ja Käbi tee 3 kinnistute osas ei mõjuta 
ega takista DP lahenduse elluviimist kehtima 
jäävas osas.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 
vastu otsuse nr 33 “Viimsi Vallavolikogu 
07.09.1999 otsusega nr 113 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: endine Vanapere 29” 
kehtestatud detailplaneeringu osaliselt keh-
tetuks tunnistamine Kapteni tee 9 ja Kapte-
ni tee 9a kinnistute osas”.

Viimsi Vallavolikogu 07.09.1999 otsusega 
nr 113 kehtestati Pringi küla, endine Vanape-
re 29 maaüksuse DP, millega planeeriti 16 väi-
keelamu krunti, tootmismaa krunt, haljasmaa 
krunt, teedevõrgustik ning määrati hoonestus-

tingimused. Planeeritava ala suurus oli 62 560 m².
Pringi küla, Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a 

kinnistute omanik esitas 22.02.2021 Viimsi 
Vallavalitsusele taotluse Vanapere 29 DP osali-
selt kehtetuks tunnistamiseks Kapteni tee 9 
ja Kapteni tee 9a kinnistute osas, põhjendades 
seda sooviga liita läbi maakorralduslike toimin-
gute Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistud 
ning suurendada ehitisealust pinda vastavalt 
kehtivale üldplaneeringu teemaplaneeringule. 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk 
on kahe kinnistu kokku liitmine ning ehitise-
aluse pinna määramine vastavalt Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu teemaplaneerin-
gule “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted”, mille 
kohaselt on üksikelamukrundi suurim luba-
tud täisehitusprotsent kinnistu pindalast 20. 
Pärast kahe kinnistu kokkuliitmist oleks kinnis-
tul üldplaneeringu teemaplaneeringu kohane 
võimalik suurim ehitisealune pind ca 550 m². 
Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on 
omanikul võimalik läbi maakorralduslike toi-
mingute liita Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a 
kinnistud ning taotleda projekteerimistingi-
mused, millega määratakse hoone asukoht ja 

tingimused ehitusprojekti koostamiseks.
DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Kap-

teni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas ei 
mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist 
kehtima jäävas osas.

Lisainfo detailplaneeringute kohta, sh avali-
ke väljapanekute materjalid on kättesaada-
vad ka Viimsi valla kodulehelt: https://www.
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detail-
planeeringud.

Arvamused detailplaneeringu kohta on või-
malik esitada avaliku väljapaneku ajal Viimsi 
Vallavalitsuse e-posti aadressil info@viimsivv.
ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 
Viimsi vald, 74001 Harju maakond.

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maa-
kond; tel 5688 2673) on ajavahemikul 01.06–
31.08.2021 avatud esmaspäevast reedeni kell 
10–18. Nädalavahetustel ja iga kuu viimasel 
reedel on raamatukogu suletud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

  Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Pringi külas 
Rohuneeme tee 65e kinnistule detailplanee-
ringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Pringi külas Rohuneeme tee 65e 
kinnistule üksikelamu püstitamiseks detailpla-
neeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille 
ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 
14.03.2000 otsusega kehtestatud Kingu 23 ja 
Suurevälja 24 MÜ ja Aasa 122 kinnistu detail-
planeeringuga. 

Soovitakse suurendada hoonestusala kahes 
osas hoonestusalast põhja ja lõuna suunal 
kokku 2,3%. Antud juhul ei ole projekteerimis-
tingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, 
isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplanee-

ringuga lubatud teisi  parameetreid ei suuren-
data, samuti on tagatud tuleohutuskujad naa-
berkinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 
2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimis-
tingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik 
omavalitsus korraldab projekteerimistingimus-
te andmise avatud menetlusena ehitusseadus-
tiku § 28 ja 31 lõike 1 alusel. Ehitus- ja kommunaal-
osakonna ettepanek on lahendada taotlus ava-
likku istungit korraldamata ja avalikustada pro-
jekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsu-
se veebilehel. Projekteerimistingimuste eelnõu-
ga ja taotluse juurde esitatud eskiisiga on või-
malik tutvuda Viimsi Vallavalitsuse veebilehel ja 
huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistin-
gimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 
10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

  Projekteerimistingimuste andmine ava-
tud menetluses Viimsi vallas Rohuneeme 
külas Suur-Ringtee 1 ja Suur-Ringtee 7 kin-
nistutele detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingi-
muste taotlus Rohuneeme külas Suur-Ringtee 
1 ja Suur-Ringtee 7 kinnistutele üksikelamute 
püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. 
Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on mää-
ratud Viimsi Vallavolikogu 17.06.2005 otsuse-
ga kehtestatud Rohuneeme külas Suur-Ring-
tee 1 detailplaneeringuga. Taotleja soovib 
detailplaneeringuga määratud kaldkatuse 
asemel lamekatust. Tulenevalt ehitusseadus-
tiku § 27 lg 1 p 1, lg 4 punktist 4 võib kohalik 
omavalitsus projekteerimistingimustega täp-
sustada asjakohasel juhul hoone(te) detailpla-

neeringus käsitletud arhitektuurilisi, ehitus-
likke või kujunduslikke tingimusi. Antud juhul 
ei ole projekteerimistingimuste väljastamine 
vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või ava-
liku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi 
näitajaid ei muudeta. 

Kohalik omavalitsus korraldab projekteeri-
mistingimuste andmise avatud menetlusena 
ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- 
ja kommunaalosakonna ettepanek on lahen-
dada taotlus avalikku istungit korraldamata ja 
avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isi-
kutel on võimalus projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 ka-
lendripäeva jooksul alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekti nimetus Abikõlbulik kulu Toetussumma

Malering Viimsi Koolis Töötasu 800 eurot

Matemaatikaring “Nutikad matemaatikud” Töötasu 1000 eurot

Kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos” Töötasu 1200 eurot

Visuaalkultuuri ja kunstikursus “Nihkes küsimused” Töötasu, vahend 1000 eurot

Animatsioonikursus “Teen ise multifilmi” Töötasu, vahend 1000 eurot

Õmblusring “Mood ja disain” Töötasu, vahend 1000 eurot

Robootika tüdrukutele Haabneeme Koolis Töötasu 1000 eurot

Ettevõtlusring “Edukas noor” Töötasu 1000 eurot

Mehaanika ja elektroonika kursus Töötasu 1600 eurot

Matemaatikaring “Lisakursus põhikooli lõpetajale” Töötasu 1000 eurot

Robootika Püünsi Koolis Töötasu 1200 eurot

Videotehnika soetamine igapäevase õppetöö parendami-
seks ning avalike kontsertide salvestamiseks

Vahend 2000 eurot

Viimsi Rulakooli läbiviimine Töötasu 1000 eurot

Lauluringide läbiviimine Töötasu 1405 eurot

Laste rulluisutamise linnalaager Töötasu 1360 eurot

Viimsi Tõuksikooli läbiviimine Töötasu 1000 eurot

Robootika huvihariduse edendamine Vahend 2340 eurot

Lauatenniselaudade soetamine Vahend 3000 eurot

Uue õppekava avamine: lõõtspilli huviõppe õppekava Vahend 6000 eurot

Karulaugu muusika- & inspiratsioonilaager Töötasu 5040 eurot

Viimsi BMXi kooli läbiviimine Töötasu 1000 eurot

Laste purjetamise algõpetuse kursused ja treeningud Vahend 10 000 eurot

KOKKU 45 945 eurot

Ajavahemikul 26.07–08.08.2021 on Viimsi 
Raamatukogus ja Viimsi valla kodulehel avali-
kul väljapanekul Mäealuse maastikukaitseala 
kaitsekorralduskava 2022–2031.

Kaitsekorralduskava eesmärk on:
  anda lühike ülevaade kaitstavast alast (edas-

pidi ala) – selle kaitsekorrast, kaitse-eesmärki-
dest, maakasutusest, huvigruppidest ning alal 
läbi viidud uuringutest/töödest;

  analüüsida ala eesmärke ning anda hinnang 
iga põhiväärtuseks oleva liigi, elupaiga vm 
väärtuse seisundile;

  arvestades alale seatud eesmärke, määrata 
mõõdetavad kaitse-eesmärgid ja kaitsekorral-
duse oodatavad tulemused kaitsekorralduspe-
rioodi lõpuks ning 30 aasta perspektiivis;

  anda ülevaade peamistest väärtusi mõjuta-
vatest teguritest, kirjeldada kaitseks vajalikke 
meetmeid koos oodatavate tulemustega;

  määrata põhiväärtuste säilimisele, taastami-
sele ja tutvustamisele suunatud kaitsekorral-
duslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde 
mahu, koha, ulatuse kirjelduse ja orienteeruva 
maksumusega;

  luua alusdokument kaitseala kaitsekorral-
duslike tööde elluviimiseks ja rahastamiseks.

Ettepanekuid ja kommentaare kaitsekorral-
duskavale saab esitada avaliku väljapaneku 
aja vältel e-posti aadressile mari.raidla@con-
sultare.ee või kirjalikult paberkandjal Viimsi 
Vallavalitsusse (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

Mäealuse maastiku-
kaitseala kaitsekorraldus-
kava avalik väljapanek

Viimsi vallas 2021. aastal eraldatud rahalised toetused

Huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse  järgmise vooru tähtaeg on 15. august.
Kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsoo programmide ja ürituste sh rahvusvaheliste tiitli-
võistluste toetuse taotluste järgmine tähtaeg on 5. oktoober.
Rohkem infot valla toetuste kohta leiab: https://viimsivald.ee/taotlused/.

Ott Kask, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist, Kaija Mägi, huvihariduse vanemspetsialist

Projekti nimetus Toetussumma

Viimsi Innukate Ideede Diskussioon VIID, 
7. august 2021

577 eurot

Viimsi Noortekonverents, november 2021 1800 eurot

Noortevolikogu tegevustoetus 540 eurot

Karulaugu loovuse ja terviselaagrid lastele ja 
noortele, juuni – august 2021

1200 eurot

Hoiame vaimset tervist, 12. august 2021 250 eurot

Vahetusõpilase stipendium õpinguteks 
Portugalis

700 eurot

Eesti meistrivõistluste etapp rannakäsipallis, 
24. juuli 2021 Haabneeme rannas

2000 eurot

Rahvusvaheline noorte lauatennniseturniir 
Viimsi Open 2021 in memoriam Katrin Marks, 
21.–22. august 2021 Karulaugu Spordikeskuses   

2400 eurot

Lauritsapäeva kontsert, 14. august 2021 Prang-
li kirikus 

150 eurot

Viimsi Orelisuvi 2021 kontserdid, 13. juuli – 
2. september 2021 EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

1500 eurot

Tunnustusüritus Viimsi Aasta Naine, august 
2021 Viimsis

1000 eurot

Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva ja 
Naiskodukaitse Viimsi jsk 10. aastapäeva 
tähistav üritus “Eesti naine julgeb ja jõuab”, 
20. august 2021 Viimsi mõisa pargis

2500 eurot

KOKKU 14 617 eurot
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gium), Adel Müürsepp (Tallinna 
Reaalkool), Tristan Aljamaa, Kris-
tiina Kivimäe, Liis Tamberg ja Mee-
ri Pappel (Viimsi Gümnaasium).

Hõbemedaliga lõpetasid: An-
ne-Grete Aljas (EBS Gümnaa-
sium), Fanny Vain (Gustav Adolfi 
Gümnaasium), Elizaveta Zazim-
ko (Sakala Eragümnaasium), Ingel 
Carolin Peensalu (Tabasalu Ühis-
gümnaasium), Anett Arumaa (Tal-
linna 21. Kool), Kevin Sults, Kaur 
Reidma (Tallinna Reaalkool), An-
nemari Adler, Valeria Filippova, Jo-
hanna Hanioja, Karmen Hiiemäe, 
Emili Kelle, Karolina Kibbermann, 
Aneta Kõiva, Britte Lillevars, Han-
na-Therese Toiger, Johanna Ma-
rie Link, Krislin Laanela, Victo-
ria Alexandra Virkus, Elly Soots ja 
Maarit Pappel (Viimsi Gümnaa-
sium).

Põhikool ja huvikool
Tunnustatud said ka 29 põhikoo-
li ja neli huvikooli kiitusega lõpe-
tajad, kelle kõigi õppeainete aas-
tahinne oli “väga hea”. Nende 
preemia suurus oli vastavalt 200 ja 
100 eurot. Toome siin välja ka nen-
de tublide õpilaste nimed. 

Haabneeme Kooli lõpetasid kii-
tusega: Katarina Greta Kask, Eliza-
beth Vainult, Susanna Silluta, Kre-
tel Kaljumäe, Meribel Järna, Daniel 
Marten Saluvee, Hanna Marii Män-
gel, Derek Grünthal, Sofia Adelle 
Abner ja Martin Erki Kähr.

Püünsi Kooli lõpetasid kiituse-
ga: Brite Melinde Ploom, Jon Mark 

KOOLILÕPETAJAD Kooliaasta lõpus on kohane üle 
vaadata ja esile tõsta parimatest parimad. 

Viimsi õnnitleb koolilõpetajaid

Vaalapoja auhind
Vaalapoja auhind määrati sel aastal 
6 väljapaistvale õpilasele:

Emili Kelle – Viimsi Gümnaa-
siumi eduka esindamise eest va-
bariiklikel õpilaskonkurssidel ning 
panuse eest kooli arengusse aktiiv-
se ürituste eestvedaja ja kooli põhi-
väärtuste kandjana;

Hedvig Kaing – (Püünsi Kool) 
suurepärase õppeedukuse ja aktiiv-
se osaluse eest ühiskondlikes ette-
võtmistes väljaspool kooli;

Hans Mattias Süld – panuse eest 
Viimsi Kooli arengusse aktiivse õpi-
lasesinduse presidendina ning koo-

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

V
iimsis on kena tava pre-
meerida valla noori, kes 
lõpetavad Viimsi valla 
munitsipaalpõhikoo-

li või -huvikooli kiituskirjaga või 
gümnaasiumi kuld- või hõbeme-
daliga. Samuti antakse välja Viim-
si Vaalapoja auhind noorele, kes on 
saavutanud suurepäraseid tulemu-
si põhikooli, gümnaasiumi või hu-
vikooli lõpetamisel ning eriliselt 
silma paistnud kultuuri, spordi või 
noorsootöö alal või muu ühekord-
se silmapaistva saavutuse või teo 
eest. 

Gümnaasiumi lõpetajad
Vaatamata keerulisele kooliaastale 
oli medalite osas “saak” väga suur – 
lausa 34, neist 13 kuld- ja 21 hõ-
bemedalit. Parimad lõpetajad olid 
kutsutud vallavanema vastuvõtu-
le Viimsi vabaõhumuuseumisse, 
preemiasumma oli vastavalt me-
dali värvile 900 või 700 eurot.

Kuldmedali pälvisid: Stella Pals, 
Carol Plakk (Audentese Erakool), 
Liisa Lekko (Gustav Adolfi Güm-
naasium), Frida Brit Noor (Tallinna 
21. Kool), Christina Kiik (Tallinna 
Inglise Kolledž), Vladislav Suprun 
(Gustav Adolfi Gümnaasium), An-
želika-Alex Senin (Tallinna Linna-
mäe Vene Lütseum), Hanna Liis 
Suuder (Vanalinna Hariduskollee-

Bachmann, Maria Rohumaa, Emily 
Uibo, Hedvig Kaing, Carmen Hele-
na Kaljurand, Kadri Allas, Tannar 
Tomingas ja Laura Leandra Suban.

Viimsi Kooli lõpetasid kiitusega: 
Marie Mirtel Tedremäe, Marleen 
Vesilind, Rebeka Järve, Liisa-Lot-
te Kaldma, Emma Ney, Anna-Liisa 
Saar, Nataly Järvik, Kaisa Kirke Kau-
nis, Marleen Puuström ja Karmen 
Tarro.

Samuti lõpetasid kiituskirjaga 
Viimsi Kunstikooli Ly-Ann Kõllo 
ja Daniel Nemeržitski ning Viimsi 
Muusikakooli Dorel Lisett Jartsev ja 
Hanna Marii Mängel.

li eduka esindamise eest vabariikli-
kel õpilaskonkurssidel;

Joonas Lember – Püünsi Kooli 
eduka esindamise eest vabariiklikel 
õpilaskonkurssidel ja silmapaistva-
te saavutuste eest veemotospordis;

Kretel Kaljumäe (Haabneeme 
Kool) – suurepärase õppeedukuse 
ja silmapaistvate saavutuste eest 
suusaspordis;

Laura-Liis Uussaar – Viimsi Kooli 
eduka esindamise eest vabariiklikel 
õpilaskonkurssidel ja aktiivse osale-
mise eest Viimsi kodutütarde töös.

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja 
soovime head haridustee jätkamist!

Parimad güm-
naasiumi lõpe-
tajad valla-
vanema vastu-
võtul Viimsi 
vabaõhumuu-
seumis. Foto: 
Maiu Plumer

VIIMSI TUNNUSTAB Viimsi vald 
tunnustab igal aastal hakkajaid 
noori, kes on oma tegevuse ja saa-
vutustega silma paistnud. Vastavalt 
vallavolikogus kehtestatud korrale 
tunnustatakse 7–26-aastaseid noori, 
keda võib pidada teistele oma-
vanustele eeskujuks erinevates 
valdkondades ja kes on aasta 
jooksul panustanud ühiskonna 
arengusse või saavutanud oma 
tegevuses kõrge taseme. Seekord 
pälvis tunnustuse ja toetuse 
kümme noort.

Oscar Moretti
Oscar on eeskujulik 

ennastjuhtiv õppi-
ja. Tal on 2020/21 
õppeaastal märki-
misväärsed saavu-

tused: Muinsuskait-
seameti Päranditegijate 

konkursi 3. koht; ajalooalaste uurimis-
tööde võistluse Murrang tänukiri Aja-
loo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsilt 
töö eest “Toidukultuuri muutuste uu-
rimine aastatel 1985–1996 tänapäeva-
se Eesti ajal”. Lisaks kõrgeid kohti mit-
metelt olümpiaadidelt ja viktoriinidelt. 
Ta on Viimsi gümnaasiumi koolipere 
poolt valitud perioodi tegijaks. Lisaks 
on Oscar osalenud erinevatel võist-

lustel ja konkurssidel, näiteks Rakett 
69 ja TalTechi Energiatehnoloogia eri-
alavõistlus.

 
Pauliine Pirso

Pauliine on väga hea 
õppeedukusega 6. 

klassi õpilane, kes 
on silma paistnud 
kooli esindamise-

ga näitlemises ja et-
lemises. Ta saavutas 

Viimsi kooli etluskonkursil 6. klassi-
de arvestuses 1. koha ning maakonna 
arvestuses oli 4.–6. klasside konkur-
si võitja. Riiklikul konkursil saavutas 
neiu laureaaditiitli. Pauliine oli edu-
kas ka bioloogia-, ajaloo-, matemaa-
tika- ja eesti keele olümpiaadil. Põh-
ja-Eesti nutispordivõistlustel saavutas 
ta 15. koha ning osales edukalt Kän-
guru võistlusel. Ta on osalenud aktiiv-
selt näiteringi Wilhelmiine töös, saavu-
tanud laureaaditiitli, on tubli balletis, 
klaverimängus ja ratsutamises.

 
Hardi Kuresoo

Hardi Kuresoo on vä-
ga aktiivne ja tu-
lemuslik 2. klassi 
noor, kes saavu-
tas 1.–2. klasside 

maakondlikul ma-
temaatikavõistlusel 

“Nuputamist nupukale” 1. koha, või-
tis Põhja-Eesti Nutispordi finaalvõist-
lustel 1. koha ja kuldmedali, saavutas 
maakondlikul programmeerimisvõist-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Viimsi tunnustas silmapaistvaid ja hakkajaid noori
lusel “Programmeerin ise” 1. koha. Ta 
kuulus koolidevahelisel Eesti V kari-
kavõistlusel Nuti-Mati matemaatikas 
Viimsi kooli võistkonna koosseisu ning 
saavutas 2. koha. Lisaks pälvis ta Nu-
tispordi vabariiklikus finaalis indivi-
duaalse esikoha ja kuldmedali. Hardil 
on väga head tulemused etluskonkurs-
sidelt, käsipallis ning ta osaleb aktiiv-
selt loodusringi RebaseRuudi töös.

Eliise Lepp
Eliise on väga hea õp-

peedukusega, laulab 
Eesti Raadio nei-
dudekooris, õpib 
muusikakoolis ning 

on esindanud Eestit 
rahvusvahelistel koori-

konkurssidel. Ta mängib trumme, te-
geleb aktiivselt maalimise ja kunstiga, 
on korraldanud maalinäituseid. Lisaks 
tegeleb mäesuusatamise, ilurulluisu-
tamise ja rahvatantsuga. Eliise osa-
les edukalt loovkirjutamise konkursil, 
kirjutab artikleid ka Viimsi Teatajasse 
ning on aktiivne õpilasesinduse liige.

Jan Marius Laur
Jan Marius on Viimsi 

muusikakooli noor 
trompetist, kes saa-
vutas 1. koha III 
vanuserühmas va-

bariiklikul konkur-
sil “Parim noor instru-

mentalist 2021”. Talle omistati diplom 
kunstilise meisterlikkuse eest. 

Eva-Riin Järve
Eva-Riin on Viimsi 

gümnaasiumi G1 
aktiivne ja kohu-
setundlik õpila-
ne, kes on edukalt 

o s a l e nu d  kõ n e -
võistlustel, etluskon-

kurssidel ja olümpiaadidel. Eva-Riin 
võitis käesoleval aastal parima Eesti 
noortõlkija auhinna Euroopa Komis-
joni iga-aastasel tõlkevõistlusel Juve-
nes Translatores. Samuti saavutas ta 
Harjumaa omaloomingukonkursil 9.–
10. klasside luule kategoorias 3.–4. ko-
ha ja Tal Techi Energiatehnoloogia eri-
alavõistlustel võistkonnaga Faktimasin 
7. koha. Ta osales Vabariiklikul inter-
netipõhisel kõnevõistlusel “Aeg liiges-
test on lahti…” (W. Shakespere) Viimsi 
gümnaasiumi voorus, mitmetel olüm-
piaadidel ning matemaatikavõistlusel 
“Känguru”.

Triin Ustav
Triin on silmapaistev 

trompetimängija, 
kes saavutas teist 
aastat järjest “Eesti 
Parim Instrumen-

talist” vabariiklikul 
konkursil 1. koha, rah-

vusvahelisel konkursil WindStars 2020 
pälvis neiu 2. koha ning Fanfares Lviv 
2020 samuti 2. koha.

Kretel Kaljumäe
Kretel on väga heade hinnetega edu-

kas murdmaasuusataja, kes kuulub 
Eesti noortekoondisesse. Ta on Ees-
ti meister 3x5 km teatesõidus, võitnud 
Alexela Noortesarja. Li-
saks oli ta eestveda-
ja Haabneeme koo-
li minifirmas Vurr, 
mis pääses Eesti 
kümne parima mi-
nifirma hulka. 
 
Mart Hakon Reinmets

Mart Hakon on väga 
hea õppeedukusega 

ning tal on silma-
paistvad tulemu-
sed trompeti kon-

kurssidel. Noormees 
saavutas kõrgetasemi-

sel rahvusvahelisel konkursil “Trom-
petitalendid Tallinn 2020” 2. koha, 
möödunud aastal Lätis toimunud 
“Wind Stars” konkursil esikoha ning 
tänavu tuli seal teiseks. 

Simone Viidas
Simone on Viimsis te-

gutsev noor treener, 
kes õpetab tüdruku-
tele ja naistele suu-
natud poksi ja ene-

sekaitset Viimsi Ti-
gers Gymis. Ta on kor-

raldanud laagreid ja viinud läbi tasuta 
trenne Viimsi gümnaasiumis ning on 
oma sportlikkusega paljudele eesku-
juks. Ta on treeninud esimese eestlase-
na enesearengu platvormil Mindvalley. 



mise võimalust kõigile huvilistele,” 
räägib vallavanem. 

Transpordi head ja vead
Kui liigume edasi valla transpordi 
teemade juurde, leiavad noored, 
et bussiliiklus Haabneemest pea-
linna on hea. Neile meeldib, et li-
saks bussile 1A liiguvad Tallinnas-
se veel näiteks 174 ja 114. “Need on 
väga mugavad liinid, sest sõit lin-
na kestab umbes sama kaua kui 1A 
bussiga, aga need on sageli tühje-
mad,” sõnavad noored ühiselt. Pa-
raku on noortele jäänud mulje, et 
vanemad inimesed ei tea peale 1A 
bussi teisi liine, millega linna saab. 
“1A on nii kaua olnud ja teiste liini-
dega ei ole nad harjunud sõitma,” 
arvavad nad.

Nii ei näe tüdrukud ka põhjust, 
et vald ja Tallinn peaksid trammi-
liini kaudu ühenduses olema. Põ-
hiline argument on see, et siis ehi-
tataks sõiduteed laiemaks, mis 
omakorda vähendaks rohealasid. 
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banduskeskused, spaa, kino, söö-
gikohad, Rannapere pansionaadi 
ja eakate päevakeskuse, tervisekes-
kused ning muudki. Lisaks kõigele 
elab Haabneemes 6894 (01.07.2021 
seisuga) viimsilast. Ühtlasi on tegu 
valla suurima alevikuga.

Jalutuskäik kaardil
Kuna Haabneeme on kõigile osa-
pooltele tuttav ja õues on mitmen-
dat päeva üle 30 kraadi palavust, 
otsustasime jutuajamist alustada 
äsja avatud Uulitsas. Vallavanemal 
on kaasas kaart “Roheline jalakäija-
sõbralik Haabneeme”, mida mööda 
järge ajades saavad kõik vestluses 
osalejad selge ülevaate, millisest 
Haabneeme piirkonnast täpselt 
jutt käib ja kus see kaardil asetseb. 
Vallavanem selgitab, et hetkel on 
käimas Haabneeme ja lähiala üld-
planeeringu koostamine, eskiis-
lahendusega on olnud võimalik 
tutvuda alates jaanuarikuust ning 
kuni sügiseni on oodatud kõigi val-

H
aabneeme puhul ot-
sustasime muude kü-
laskäikudega võrrel-
des asjale läheneda 

teisiti ja vaadata pigem tulevikku. 
Lähtusime teadmisest, et mure-
küsimused on vallavalitsusel häs-
ti teada, nende lahendamisega te-
geletakse pidevalt ning kohtumisi 
elanikega tuleb lähiajal mitmeid. 
Ka on Haabneemega seonduvast 
Viimsi Teatajas päris palju kirjuta-
tud. Nii kohtusime enne jaanipäeva 
Viimsi valla noortega ja arutasime 
peamiselt aleviku tulevikuga seon-
duvaid, aga muidugi ka muid kü-
simusi. Teejuhtideks olid Elis Kaev 
(16), Elisabeth Juhansoo (16) ja 
Diana Kutšerova (15).

Fakte Haabneeme 
kohta
Haabneeme, Viimsi keskus, Haab-
neeme keskus või Viimsi süda lei-
dis esmakordselt mainimist aastal 
1271 nimega Apones. Nõukogude 
okupatsiooni ajal sai Haabneemest 
S. M. Kirovi nimelise näidiskaluri-
kolhoosi keskus. Täna asuvad siin 
meile nii tuttavad Viimsi ja Haab-
neeme kool, Viimsi riigigümnaa-
sium ja ka mitmed lasteaiad. Sa-
muti ei saa üle ega ümber paljudest 
vaba aja veetmise võimalustest, mi-
da Haabneeme alevik pakub. Siit 
leiame spordikeskused, raamatu-
kogu, noortekeskuse, äri- ja kau-

laelanike ideed ja ettepanekud, et 
kujundada alevik just selliseks, mil-
lisena kogukond seda näha soovib. 
Ees ootavad ka erinevad kaasamis-
üritused.

Haabneeme peatänavaks on 
noorte arvates Randvere tee. “Välja 
on töötatud Randvere tee eskiisla-
hendus. See on visioon looduslähe-
dasest ja inimkesksest peatänavast, 
mille elluviimise käigus istutatak-
se palju uusi puid, uuendatak-
se haljasalad, rajatakse mitu puh-
keala, paigaldatakse 100 pinki ja 
100 jalgrataste parkimiskohta jpm. 
Peatänava projekti esimese eta-
pi elluviimine algab tegelikult ju-
ba käesoleval aastal,” selgitab Illar 
Lemetti.

Noortele rohelise peatänava 
idee meeldib. Nad leiavad, et Haab-
neeme alevikku peab jääma võima-
likult suur roheala. Kogu vestlu-
se jooksul toonitavad tüdrukud, et 
rohealad Viimsis tervikuna on nei-
le olulised.

“Meie kõigi ülesanne on seis-
ta selle metsa eest, mis on alles ja 
millele kehtiva üldplaneeringuga 
või selle muudatustega pole muud 
sihtotstarvet määratud. Vald vajab 
uut üldplaneeringut, mis tagaks ka 
metsadele vajaliku kaitse,” leiab 
vallavanem.

Muuhulgas on ta koos kolme 
külavanemaga juba mitmel kor-
ral arutanud ideed, mille koha-
selt Viimsi poolsaare keskel olev 
roheala, mis kuulub riigile, võiks 
tulevikus olla munitsipaalrahvus-
park. Metsade kaitsel on vallava-
nema kindel toetus ja selle ideega 
kavatsetakse kindlasti edasi tege-
leda.

Jõuame ka selleni, et Viimsi 
gümnaasiumi kõrvale on ette näh-
tud maa spordikompleksi rajami-
seks. “Esialgsed arutelud võimali-
ku spordikeskuse rajamise üle on 
alanud ning kui vallavolikogu ühel 
hetkel idee elluviimiseks rohelise 
tule annab, pakutakse kaasarääki-

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Haabneeme 
alevik läbi 
noorte silmade

Haabneeme 
rand on suvisel 
ajal paljudele 
lemmik aja-
veetmispaik.

Kaardi pealt 
näpuga järge 
ajades saab 
alevikust põh-
jaliku ülevaate.

KÜLASKÄIK Kui vallavanem Illar Lemettiga 
möödunud augustis Miidurannas “Külavanemal 
külas” lugudega alustasime, ei teadnud keegi 
täpselt, millal vallale ringi peale teha jõuame. 
Täna saab öelda, et eesmärk on täidetud. 

Vallavanemaga 
arutlesid Haabneeme 
oleviku ja tuleviku 
üle kohalikud noored 
ning haridus- ja 
noorsootöö komisjoni 
liige Riina Aasma. 
Fotod: Moonika Oras 
ja Merilin Piirsalu
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neiud rahul. Nende meelest tegut-
seb vallas piisavalt palju erinevaid 
spordiklubisid, puudust ei ole spor-
di- ja jõulinnakutest, avalikest jalg- 
ja korvpalliplatsidest ning matka- 
ja terviseradadest. 

Küsimusele, kas nad näevad 
oma tulevikku Viimsiga seotult, 
on vastused erinevad. Kaks neiut 
leiavad, et sooviksid täiskasvanu-
na Viimsis elada. Üks arvab, et ise-
seisvat elu võiks alustada Viimsis, 
nii on vanemad häda korral kiiresti 
võtta, kuid aja möödudes võiks ära 
kolida ja poolsaar jääks pigem lap-
sepõlvepaigaks, kuhu on alati hea 
tagasi tulla.

Kuidas liigub info vallas 
toimuva kohta?
Muidugi liigub kõige kiirem info 
ikka suust suhu, kuid alahinnata 
ei tasuks ka sotsiaalmeedia võimu. 
Enamus uudiseid tuleb just Face-
booki kaudu. Noored leiavad, et kui 
info pole nendeni jõudnud, siis on 

Küll aga leiavad neiud, et valla 
siseliinidel on mõnedes piirkonda-
des liiga hõre graafik. “Jääd ühest 
bussist maha, pead tükk aega teist 
ootama,” põhjendavad nad. Käiak-
se ka välja idee, et liin 114 võiks läbi 
sõita ka Leppneemest ja Kelvingist, 
kuna buss läheb otse linna ja oleks 
kasutajatele mugavam.

Tüdrukud tunnevad huvi ka 
ühistranspordi reaalaja infosüs-
teemi ehk elektrooniliste tabloode 
vastu, mis näitaksid, kas buss on ju-
ba peatusest läbi sõitnud või alles 
sinna poole teel. “Selliseid tabloo-
sid on kavas hankida,” kinnitab val-
lavanem ja lisab, et bussigraafikuid 
vaadatakse pidevalt üle, et neid ka-
sutajatele võimalikult mugavaks 
muuta. Tegureid, millega tuleb ar-
vestada, on aga palju.

Ka jalgrattaga sõidavad noo-
red sageli. Nad leiavad, et Viimsi 
teed on jalgrattasõiduks heas kor-
ras. Kuigi näiteks rannas võiks ol-
la rohkem katusealuseid jalgratta-
parklaid.

Viimsis saab hea hariduse
“Viimsi riigigümnaasium ehitati lii-
ga väike,” on noored taaskord ühel 
meelel. Nad leiavad, et kool peaks 
saama juurdeehituse. Mitme väike-
se kooli rajamine ei ole lahendus.

Vallavanem on mõttega nõus 
ja ütleb, et pakkus juurdeehituse 
idee välja ka Viimsit külastanud 
haridus- ja teadusministrile, kel-
lel paistis mõte meeldivat. Enne 
võimaliku juurdeehituse rajamist 
aga pakub vald omalt poolt riigile 
abi täiendavate ruumide näol. Nii 
on alates 2022. aasta sügisest või-
malik gümnaasiumikohtade arvu 
suurendada, kui osa tunde viiakse 
läbi Artiumi ruumides. Juurdeehi-
tus oleks aga pikaajaline lahendus 
ja vald on valmis riigiga, kes on 
gümnaasiumi omanik, igakülgset 
koostööd tegema, et mõte kiiresti 
ellu viidaks.

Sel aastal aga pääsesid kõik hea-
de tulemustega põhikooli lõpe-
tanud s.t lävendi ületanud Viimsi 
noored, kes seda soovisid, güm-
naasiumisse õppima. Kui järgmi-
sel aastal kohti lisandub, siis olu-
kord kindlasti ei halvene.

Noored usuvad, et Viimsi kooli-
dest saab hea põhihariduse, kuna 
teavad mitmeid eakaaslasi, kes pä-
rast 9. klassi said sisse Tallinna eliit-
koolidesse.

Õpilased jälgivad sotsiaalmee-
dias hariduse teemalisi tuliseid 
arutelusid ja toovad välja, et tihti 
rõhutatakse seda, kui noor soovib 
Viimsi gümnaasiumis oma õpin-
guid jätkata, kuid sisse ei saa, kuid 
vähem räägitakse sellest, et on ka 
neid, kes saavad gümnaasiumisse 
sisse, kuid otsustavad oma kohast 
mõne teise kooli kasuks loobuda.

Ühiselt leitakse, et Viimsi güm-

naasiumil on väga hea maine, miks 
muidu nii paljud soovivad just siia 
kooli õppima tulla. 

Samuti leiavad tütarlapsed, et 
kõik ei peagi oma kooliteed güm-
naasiumis jätkama, valikus on ju 
ka kutsekoolid. Nad usuvad, et mil-
lalgi trend gümnaasiumi pääseda 
muutub ning kutsekoolide popu-
laarsus kasvab. 

Noored on ka kursis, et sel aas-
tal on erinevad haridusteemad saa-
nud Viimsis palju kajastust. Val-
lavanema sõnul on selleks mitu 
põhjust. Käimas on haridusaasta, 
vallavalitsuse eestvedamisel koos-
tati hariduse arengukava ja on teh-
tud mitmeid vajalikke investeerin-
guid.

Artiumit ootavad kõik
Kui räägime kultuuri- ja haridus-
keskusest Viimsi Artium, siis noor-
te sõnul ootavad seda kõik, seal-
hulgas väikeste laste vanemad, kes 
soovivad oma järeltulijatele head 
huviharidust anda.

Artiumi puhul on, mida ooda-
ta. Sellest kujuneb uus haridus- ja 
kultuuritempel, kus tegevust jät-
kub varahommikust hilisõhtuni ja 
seda kõigile viimsilastele. Enne-
lõunal saavad uue maja võimalu-
si ära kasutada kõigi üldharidus-
koolide õpilased, õhtupoolikul aga 
huvikoolid ja -ringid. Õhtuti hakka-
vad Artiumi suures 500-kohalises 
ja väiksemates saalides toimuma 
kontserdid, teatrietendused ning 
muud kultuuriüritused. Noored, 
kes on suured Viimsi kino külasta-
jad, usuvad, et ka neist saavad Arti-
umi valmides keskuses toimuvatest 
kultuurisündmustest osavõtjad.

Haabneeme plussid ja 
miinused
Noored leiavad, et erinevad kesku-
sed ja sealsed poed, söögikohad ja 
meelelahutusasutused on viimsi-
laste elu paremaks teinud. “Nüüd 
on siin huvitavam ja rohkem või-
malusi aja veetmiseks ilma, et sel-
leks tuleks Tallinna sõita,” räägivad 
tüdrukud.

Suurt kaubamaja nad siiski 
Viimsisse ei soovi. Peamiseks põh-
juseks on see, et siis tuleks koduval-
da veelgi rohkem võõraid inimesi ja 
nad usuvad, et nõnda kaoks ära ka 
valla tunne ja Viimsi muutuks roh-
kem linna sarnaseks. Noored ei näe 
probleemi sõita vahel bussiga pea-
linna ja osta kaupa, mida Viimsis 
ei müüda. Esmavajalik on aga ju-
ba praegu olemas.

Siiski tunnevad nad koduval-
las puudust kohvikutest, kus oleks 
võimalik niisama, ilma sööki telli-
mata istuda. “Tihtipeale, kui ilm on 
halb, süüa ei soovi, pole kohta, ku-
hu lihtsalt rääkima minna,” kurda-
vad neiud.

Kohvikud on suhtlemiseks head 

kohad, aga loomulikult loodavad 
nende pidajad, et tarbitaks ka pa-
kutavaid teenuseid. Viisaka suht-
lemise kohana tulevad muidugi 
arvesse ka noortekeskus ja raama-
tukogu. Ka Artiumi kohvikut võib 
tulevikus ette kujutada paigana, 
kus saavad kokku eri põlvkonda-
de haridus- ja kultuurihuviga ini-
mesed.

Haabneeme ja kogu Viimsi val-
la kõige suuremateks plussideks 
peavad noored inimesed imelist 
loodust ja mere lähedust. Erili-
selt tõstetakse esile turvalisus. Kui 
15-aastane noor ütleb, et Viimsi on 
ainuke koht Eestis, kus ta tunneb 
end täiesti turvaliselt, kõlab see ju-
ba nii suure kiitusena, et rohkemat 
polekski vaja. Kuid tegelikult on as-
ju, mida esile tuua, veelgi. Näiteks 
mainivad noored positiivsete koh-
tadena Haabneeme randa, jalgpal-
listaadioni ja Atlantis H2O Aqua-
parki.

Ka sportimisvõimalustega on 

üritusele või sündmusele vähe rek-
laami tehtud.

“Viimsi vabaõhumuuseumis 
toimub palju ja on näha, et nad 
pingutavad,” sõnavad nad ja ütle-
vad, et võtavad ise suurematest üri-
tustest ka aktiivselt osa. Mõisapar-
ki aga satuvad noored pigem harva. 
Jalutamas nad seal siiski aeg-ajalt 
käivad, kuid soov oleks, et pargis 
toimuksid tihedamalt üritused, na-
gu oli näiteks “Viimsi 100”, kus tüd-
rukud ka osalesid.

Selgub, et noored loevad ka 
Viimsi Teatajat. Rohkem võetakse 
kätte paberlehte ja vähem kasuta-
takse viimsiteataja.ee digilehe luge-
mise võimalust. Teemad, mis neid 
lehes huvitavad, on eelkõige seo-
tud noortega. Näiteks pakub huvi 
eakaaslaste tunnustamine ja koh-
vikutepäeva eel erinevate kohviku-
te loetelu.

Viimsi valla kodulehel viimsi-
vald.ee on noored käinud vaid mõ-
nel üksikul korral, sest otsest vaja-
dust teenuseid tarbida pole olnud, 
kuid lehe olemasolust on nad tead-
likud ja usuvad, et vajadusel oskak-
sid ka sealt vajalikku infot otsida.

Ka valla juhtimise, valimistule-
muste ja teiste valda puudutava-
te poliitiliste teemadega arvavad 
noored end pigem kursis olevat: 
“Vanematega saame sellistel tee-
madel rääkida või loeme sotsiaal-
meediast, seal on kõik olemas.” Sa-
muti arutatakse poliitilisi teemasid 
nii noortevolikogus kui ka õpilas-
esinduses. 

Suvine kohtumispaik on 
Haabneeme rand
Kui jõuame ringiga Haabneeme 
randa, on esimese hooga keeruli-
ne parkimiskohta leida. On loomu-
lik, et päeval, mil siin on mõõdetud 
õhutemperatuuriks 33 ja veetem-
peratuuriks 21 kraadi, lõpetame ka 
meie oma ringkäiguga just rannas.

Meid kostitab rannakohvik 
Wöör oma suviste jookidega ning 
seal kohtume ka haridus- ja noor-
sootöö komisjoni liikme Riina Aas-
maga. Ka Riina vestleb noortega 
ning leiab, et me ei teadvusta en-
dale igapäevaselt, kui hea elu meil 
tegelikult poolsaarel on. Ta ise toob 
välja Karulaugu terviseraja, head 
tingimused meresporti harrasta-
da ja võimaluse teha rulluiskude-
ga Viimsile peale suur ring, ilma et 
see ohtlik oleks. “Seda kõike pea-
me me nii loomulikuks,” võtab ta 
kokku.

Viimasena puudutame kliima-
küsimusi. “Need teemad on meile 
olulised, sest see on meie tulevik, 
kus tahame elada,” on selge kokku-
võte noorte poolt. Selgub, et nende-
ealiste hulgas räägitakse palju plas-
tikust, prügi sorteerimisest ja loo-
madest, kes lähevad kõigile korda: 
“Osad noored reaalselt soovivad 
midagi teha, kuid tuleb tõdeda, et 
mõned räägivad kaasa vaid seetõt-
tu, et kõik teised ju räägivad.”

Vallavanema sõnul oli vallavoli-
kogu juunikuu istungil esimesel lu-
gemisel kliimamuutustega kohane-
mise arengukava, mis nüüd ootab 
vallarahvalt ettepanekuid. Ka noo-
red on oodatud kaasa rääkima.

Siin rullibki jutulõng end kok-
ku ning aeg on teha grupipilt. Ees 
ootab ilus suvi. Noortelt saadud 
mõtted ja ideed võtab vallavanem 
endaga kaasa. Loodetavasti oli koh-
tumisest kasu mõlemale poolele ja 
ka noored said valla tegemistest 
selgema pildi.

tasub teada

  Juuni lõpus toimus Viimsi vallavalitsuse korraldatud arvamuskoosolek “Viimsi valla 
keskuse visioon ja arenguperspektiivid, koostades Haabneeme ja lähiala üldplanee-
ringut”. See oli viimsilaste jaoks täiendav kaasarääkimise võimalus Haabneeme ja 
selle lähiala tuleviku osas.

Sündmus korraldati maailma kohviku stiilis, kus igal osalejal oli võimalik kaasa 
lüüa kolmes tema jaoks kõige olulisemat teemat arutanud ümarlauas ehk “kohvikus”. 
Kokku oli arutelu all kümme teemat: rannaala, Haabneeme elanike arv, elu Haab-
neemes 50 aasta pärast, Viimsi keskväljak/kesktänav, valla veeprobleemid, trans-
pordiühendus Tallinnaga, elu 25 aasta pärast Miidurannas, rohealade säilitamine, 
hariduse tulevik ning ehitusmahud tulevikus.

Muret tunti elanike juurdekasvu ja maakasutuse seisukohalt lisanduvate korterela-
mute pärast. Sooviti, et rohealade osakaal keskuses kasvaks. Leiti, et kui rahvarav 
suureneb, siis süvenevad transpordiprobleemid eelkõige Tallinna suunal, rääkimata 
haridusega seotud teenuste pakkumisest. Välja toodi mõte ettevõtluse kasvatamise 
suunal ehk selle asemel, et elanikke juurde tuua, võiks olemasolevatele elanikele 
pakkuda äri- ja büroopindu kohapeal töötamiseks. Põnev ettepanek oli keskväljaku 
lahenduse osas rahvusvahelise arhitektuurikonkursi korraldamine. Samuti leiti, et 
oluline oleks läbi viia veemahtude teemaline uuring enne erinevate planeerimisprot-
sesside algatamist, aga tähelepanu tuleks pöörata ka vihmavee teadlikumale kasu-
tamisele. Kokkuvõttes jäi kõlama mõte, et viimsilased soovivad seista tarkade pla-
neeringute, rohelise elukeskkonna ja Haabneeme rannaala säilitamise eest.

“Soovin tänada kõiki osalejaid aktiivse osavõtu ja väga asjaliku arutelu eest. Kind-
lasti ei olnud tegu viimase sarnase kaasamisüritusega, aga kui on neid, kes soovi-
vad vahepealsel ajal oma ideid näiteks vallavanemaga arutada, siis palun võtke 
kindlasti ühendust,” ütles vallavanem Illar Lemetti.

Vald ootab kõiki kohvikute laudkondi, aga ka teisi kaasamõtlejaid oma ettepane-
kuid ametlikult esitama – nii muutuvad need planeerimisprotsessi osaks. Ettepane-
kuid on võimalik esitada kuni Haabneeme ja lähiala üldplaneeringu eskiislahenduse 
avaliku väljapaneku lõpuni 31.10.2021, saates need allkirjastatuna e-posti aadressile 
info@viimsivv.ee või tuues paberkujul Nelgi tee 1, Viimsi.

Arvamuskoosolek Haabneeme ja lähiala 
üldplaneeringu teemal

Arvamuskoosolekul said osalejad rääkida oma ideedest ja ettepanekutest, koosolekut 
juhtis Urmas Vaino. Foto: Merilin Piirsalu

Silmailu ja 
rohelist lisa-
vad alevikule 
mereteema-
lised lillekastid. 
Taustal Viimsi 
kool.

Rannakohvik on ajaveetmiseks mõnus paik.



1. Vaablase hoovikohvik
Vaablase tee 1, Randvere
Avatud: 12.00–20.00
Mõnusas hoovikohvikus pakutakse 
eelmise aasta hitte (friikartulid, juustu-
pallid, pastad, koogid) ja ka uusi mait-
seelamusi!

2. Suits & Sool
Marjamaa tee 14, Metsakasti
Avatud: 11.00 kuni külastajaid jätkub
Selles kohvikus saab maitsta külmsuit-
su hõrgutisi. Pakutakse värskeid ja ter-
vislikke poké kausse.

3. MeiePere 
Kaevuaia tee 24, Randvere
Avatud: 12.00–20.00
Kui käes on kohvikute päevad,
Randverre kisub imeväega.
Siin Kaevuaia teel on hoov,
kus mõnus seltskond aias koos.

4. Klaarsuse Kristallikohvik
Taluranna põik 3, Haabneeme
Avatud: 11.00–21.00
Klaarsuse Kristallikohvikus on rõhk 
alati hingetoidul, kuid kosutust saab ka 
keha – ikka parimat ja puhtamat taim-
set toitu ja jooki.

5. KatiKati 
Tarvase tee 26, Metsakasti
Avatud: 10.00–18.00
Hubases kodukohvikus pakutakse häid 
tervislikke maitseelamusi kogu pere-
le. Kõike head ja paremat saab ka kaa-
sa osta.

6. Warung Indoneesia
Pärnamäe tee 200, Pärnamäe
Avatud: 11.00–16.00
Kohviku peakokk on pärit Indonee-
siast ja kohvikus pakutakse Indonee-
sia tänavatoitu – praetud riisi, praetud 
nuudleid ja vürtsikat kastet ning muud 
indoneesiapärast toitu.

7. Tallinn Teafarer
Liiva tee 6, Rohuneeme
Avatud: 11.00–19.00

Selle kohviku menüüs on kõik söögid 
ja joogid taimsed. Üks huvitavamaid 
jooke, mida perenaine kindlasti proo-
vida soovitab, on Matchadita shot, mis 
on rohelise tee ja ananassimahla baasil 
pisut terav ja värskendav jook.
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KOHVIKUTEPÄEV Viimsi kohvikutepäev toimub käes-
oleval aastal 17. juulil. Viimsi saartel kestab kohvikute-
päev kaks päeva – 17.–18. juulini. 

Tule Viimsi kohvikutepäevale!

K
odukohvikuid on Viimsi vallas palju, seega kindlasti tuleb teha eeltööd 
ning valida välja kohvikud, mida soovite külastada. 

Kõrvalleheküljel on Viimsi kohvikutepäeva kaart ning alljärgnevalt 
toome ära tutvustava info kõikide kohvikute kohta.

Ka tänavu on kohvikukülastajatel võimalus valida “Rahva Lemmikkohvik” 
ja “Rahva Lemmiktoit” ning koguda templikaardile templeid ja võita auhindu. 
Templikaardid ja loosikastid asuvad kohvikutes.

Viimsi kohvikutepäeva kodulehel on olemas digitaalne kaart ning lisainfo koh-
vikute kohta: www.viimsikohvikutepaev.ee.

Kohtumiseni Viimsi kohvikutepäeval! 
Kristiina Sillaste

kohvikutepäeva korraldaja

Kohvikus on hularõngad ja žongleeri-
misvahendid. Lisaks saab siin lugeda 
taro kaarte ning kohvikus on Eesti ai-
nus Tõe Peegel (True Mirror).

8. Kaks Kokapoissi
Randvere tee 199, Randvere
Avatud: 12.00–22.00
Kaks Kokapoissi pakuvad eriti head tä-
navatoitu.

9. Torgo Talu Taqueria
Ristikheina tee 1, Pringi
Avatud: 11.00 kuni takod otsa saavad

Torgo Talu Taqueria kohvik võtab 
Viimsi kohvikupäevadest osa juba teist 
aastat. Kõige huvitavamad toidud me-
nüüs on argentiinapärased soolased 
pirukad empanadad. Väga populaar-
sed on frititud juustuepanadad salsaga 
ja veiseliha, vürtside, rosinate ning kõ-
vaks keedetud munaga täidetud epa-
nadad.

Teine populaarne toode selle kohvi-
ku menüüs on madala alkoholisisaldu-
sega värskendav tepache – kääritatud 
ananass koos erinevate vürtside ja õl-
lega. Kohviku peakokk on aastaid töö-
tanud kokana Torontos ja Firenzes.

Torgo Talu Taqueria kohviku paljud 
köögiviljad ja maitsetaimed pärinevad 
Torgo Talust. 

10. Tut SLADKO
Ojamäe tee 2, Äigrumäe
Avatud: 12.00–20.00
Pakutakse kooke, tordilõike, kodulimo-
naadi, jäätisekokteile. Külastajaid oo-
tab magus loterii.

11. Isamaaline kohvik
Rohuneeme tee 41 parklas, Haab-
neeme
Avatud: 11.00–18.00
Kauni merevaatega Isamaalise kohviku 
menüüs on isamaaliste retseptide jär-
gi küpsetatud maitsvad toidud. Maitsta 
saab ka ka “riigipirukat”, värskelt suit-
setatud lesta, kuningannakooki, ko-
hupiima kirsikooki, Eestimaist mus-

tikamuffinit ning maitsvaid vanaema 
pannkooke. Pakutakse kohvi ja teed 
ning karastavad jooke. Õdusas kohvi-
kus saab mõtteid vahetada ka Viimsi 
tulevikuteemadel! 

12. Vegan Rõõm
Idapõllu tee 3, Haabneeme
Avatud: 12.00–20.00
Vegan Rõõm pakub maitsvaid vegan 
juustukooke ja muid küpsetisi kaasa-
müügiks.

13. Suhkrupomm kohvik
Rohuneeme külaväljakul, Väike-Ring-
tee keskel
Avatud: 12.00–20.00
Kohvik tõelistele magusasõpradele! 
Pakutakse pehmet jäätist, suhkruvat-
ti, pulk-vahvleid, pannkooki ja Krebeli 
Bake&Cake hõrgutavaid kooke.

14. Keri kohvik ja baar 
nimega Aivo juures
Keri saar
Avatud: 17.07 kell 11.00–20.00 ja 18.07 
kell 11.00–16.00 
Sel aastal juba neljandat korda avab 
uksed kõige põhjapoolsem söögikoht 
Viimsi kohvikutepäeval – see on Keri 
kohvik. Menüüs on legendaarne hee-
ringas, Naabri Kati tehtud pannkoogid, 
supid ja uuendusena grillvorst salati-
ga. Tänavu on puukuuri juures avatud 
ka baar nimega Aivo juures, kus paku-
takse moodsaid kokteile, aga ka vana 
head rummi koolaga. Lisaks saab ka 
õlu voblaga ja kohvi. Kõigile, kes tule-
vad kohvikusse Keri saare T-särgiga või 
soetavad selle kohapeal, on kohvikust 
ja Aivo juures hindadest -10% soodus-
tust. Maksta saab nii sularahas kui ka 
kaardiga. 

Keri kinosaalis näidatakse lühifilmi 
“Keri – a place where time stops”, igal 
täistunnil toimuvad ekskursioonid al-
gusega peamaja ukse juurest, kultuu-
rimajas saab vaadata Keri vabatahtliku 
saarevahi Margit Kaare näitust. Saa-
rel toimub ka suveniiride müük. Ko-
gu kohviku ja suveniiride müügi tulu 
läheb saare hüvanguks. Kohvikus tee-
nindavad vabatahtlikud saarevahid ja 
nende sõbrad ning saare ekskursiooni 
teeb saarevaht Andrus Elbing.

Kerile saab nii suuremate kui ka 
väiksemate alustega. Saarel on julla, 
millega saabujatele vastu minnakse, et 
nad loodetavasti kuivalt kaldale tuua. 
Lemmikloomad palutakse koju jätta. 

15. Pipi Maja Kohvik
Eha tee 51, Kelvingi
Avatud: 12.00–19.00
Kelvingi küla otsas asuvas Pipi Maja 
Kohvikus pakutakse maitsvaid küpse-
tisi ja toite. Hõrgutisi saab nautida aias 
või võtta meelepärane toidupoolis kaa-
sa ja jalutada 30 meetri kaugusel ole-
vasse randa või kõrvalolevasse metsa. 

16. Harmoonikum
Pargi tee 8, Viimsi
Avatud: 12.00–20.00
Harmoonikum on tuntud headuses – 
Viimsi mõisa karjakastell, avatud hoo-
vikohvik, spaakohvik, kana- ja ürdiaed, 
merevaatega triiphooneloož. Põh-
ja-Eesti maitsete aasta road ja kohali-
kud tooted. Avatud Laidoneride pan-
noofotonäitus.

17. Äigrumäe külakohvik
Äigrumäe tee 4, Äigrumäe
Avatud: 11.00–18.00

Äigrumäe külakohvik toimub külaplat-
sil. Tegemist on ühisüritusega, millest 
võtavad osa paljud pered. Külakoh-
viku laual on kõik isetehtud küpseti-
sed, avatud on ka laste lett, kus lapsed 
müüvad oma valmistatud hõrgutisi.
Meelelahutuseks lastele on terveks 
päevaks toodud külaplatsile suur ta-
kistusradadega ja liumäega batuut.

18. Hea Kohvik 
Pihlaka tee 25, Haabneeme
Avatud: 11.00–19.00

Juba teist aastat tegutseb Hea Kohvik – 
kohvik lastelt lastele! Uuteks toitudeks 
on suitsuahjust tulnud lihast tehtud 
Külm Praad ja toorjuustukook. Selles 
kohvikus saavad ka lapsed ise küpse-
tada!

Rõõmu pakub Hea Kohviku aias 
olev seikluspark koos zip line trossiga. 

19. Kodukohvik Hortensia
Pirni tee 14, Metsakasti
Avatud: 10.00–22.00
Lillederohkes Hortensia kodukohviku 
aias pakutakse kodus valmistatud eri-
lisi toite. Külalistel on võimalik osaleda 
loteriis, kus loositakse välja erinevaid 
taimi ja maiustusi. Võitude loosimine 
toimub igal täistunnil kella 11-st kuni 
21-ni. 

20. Tellissaare kohvik
Tellissaare tee 1, Haabneeme
Avatud: 12.00–18.00
Tellissaare kohvik kostitab oma kü-

lastajaid juba kolmandat aastat hea ja 
paremaga. Pakutakse suppe, võileiva-
torte, salateid, erinevaid kooke, oma 
aia värskest piparmündist Mojitot ja 
muudki. Menüüs on ka eelmisel aas-
tal Viimsi kohvikutepäeva külastajate 
lemmik – toorjuustukook. 

21. Arnoldi kohvik
Vardi tee 6, Haabneeme
Avatud: 11.00–15.00
Menüüs on kohvi, kook ja pirukad. Toi-
mub rahvusvaheliste reeglite järgi saa-
paheide!

22. Aksi Kohvituba
Aksi saar
Avatud: 17.07 kell 11.00–20.00 ja 18.07 
kell 11.00 kuni toitu jätkub

Aksi Kohvitoal on väike juubel – Viim-
si kohvikutepäeval osaletakse viiendat 
korda. 

Kohvikupidajate soov on kutsuda 
inimesi Aksi saarele imelist loodust ja 
keskkonda nautima. Hea meeleolu ja 
maitsev toit käivad sinna juurde. Elu 
Aksil on väga looduslähedane – elekter 
tuleb tuulest ja päikesest ning vesi kae-
vust. See võimaldab end tagasi mõelda 
aega, mil elasid meie esivanemad. See-
tõttu on ka kohviku lähenemine prak-
tiline ja lihtne – pakutakse võimalikult 
palju omakasvatatud toorainest val-
mistatud kodust toitu. Maitsetaimed 
ja marjad oma peenralt, munad oma 
kanadelt ning hitiks on kahtlemata Ak-
si saare maheveiste lihast valmistatud 
road. Läbi aastate on väga hea vastu-
võtu saanud soolane pannkook “Ak-
si mahe”. Toidud on kohvikupidajate 
enda valmistatud – värskest hapukur-
gist ja koduleivast kuni tuuletaskute ja 
toorjuustukoogini. Kohviku kõige eri-
lisem roog on kimchi, mis maitseb lau-
sa taevalikult.

Meelelahutust pakub lõõtsamän-
gija. JÄ
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23. Pannkoogimaja Eha teel
Eha tee 43, Kelvingi
Avatud: 12.00–18.00
Kunagi ammustel aegadel jagati Kel-
vingi külas imemaitsvaid pannkooke. 
Veel 2021. aasta jaanitule ääres heieta-
ti neist maitseelamustest ja otsustati... 
saagu, mis saab, aga pannkooki peab 
saama. Ja saabki, sest uksed avab Kel-
vingi küla Pannkoogimaja, mis pakub 
maitseelamusi nii suhkrusõpradele 
kui ka soolaseaustajatele. Ja ega ainult 
pannkookidega piirduta – häid üllatu-
si on veelgi! 

24. KAUAI surfikooli kohvik
Vahtra tee 13, Haabneeme
Avatud: 10.00–22.00
KAUAI saar asub imekaunis Hawaii 
saarestikus, KAUAI surfikooli kohvik 
aga looduskaunis Haabneeme rannas. 
Kohvikuesine rand on kaetud lumival-
ge klaasiliivaga, mis loob Hawaii saa-
restiku tunde. Menüü ja jookide valik 
on eksootiline ja maitsev. DJ muusika 
saatel saab liuelda lainetes, mõnuleda 
kohviku terrassil ja rannaliival. Terve 
päeva vältel on avatud SUP- (aerusur-
fi) laudade rent, 10 €/tund. Kell 19.30–
21.00 toimub ühine SUP-i matk, kest-
vus 1,5 tundi, hind 15 €/osaleja. Vajalik 
eelregistreerimine: viimsi@fansurf.ee.

25. Rohuneeme Puri 
kodukohvik
Rohuneeme tee 51a, Pringi
Avatud: 11.00–20.00
Vahel läheb nii, et just need õiged ini-
mesed saavad juhuse tahtel kokku. 
Nii juhtuski Rohuneeme tee idüllilises 
kortermajas, kus resideeruvad elava-
loomulised ning sooja südamega ini-
mesed. Kümne korteri pered tulevad 
taas kokku palavalt armastatud Rohu-
neeme Puri kohvikuna, pakkudes sel 
aastal veelgi meeliköitvamaid maitse-
elamusi. Menüüst leiab näiteks juure-
tisega kodusaia, mille retsept pärineb 
kogemustega leiva- ja saiaküpsetajate 
perekonnast. Mekkida saab pererahva 
valmistatud mustsõstra hõnguga ko-
duõlut, hõrgutavaid käsitööpelmeene, 
krõbedaid kilusid ja suitsukala. Uudi-
sena on sel aastal valikus köitvad ve-
ganroad, näiteks tuuni poké bowls ning 
pestomajoneesi ja sibulamoosiga ve-
geburger. Pererahvas ootab külastajaid 
nautima head toitu ja seltskonda. 

26. Piparmünt
Hundi tee 10, Haabneeme
Avatud: 11.00 kuni toitu jätkub
Kohvikus Piparmünt pakutakse pari-
maks laupäeva hommiku alustuseks 
värskeid kaneeli- ja moonisaiakesi, 
kooki, makroone ja muud head ja pa-
remat. Saate suu magusaks!

27. Lahe Rannakohvik
Lahe tee 18, Miiduranna
Avatud: 11.00–17.00

Kohvik asub Miiduranna sadama kõr-
val, imelise vaatega merele, kus sa-
maaegselt toimub Tallinnas seni ae-
gade suurim merepidu Sail Tallinn 
ning silmailu pakuvad uhked pur-
jelaevad Tallinna lahel. Kohviku pe-
remees pakub kehakinnituseks oma 
suitsutatud kana ja sõprade poolt val-
mistatud kuumsuitsu lõhet. Suvepäe-
va muudavad veelgi nauditavamaks 
mõnus pehme isevalmistatud jäätis, 
karastavad joogid Punch Clubilt ning 
parimad mulliga ja mullita pokaali-
joogid.

28. Kivineeme kohvik
Suur-Ringtee 19, Rohuneeme
Avatud: 12.00–19.00

Lummava merevaatega Kivineeme 
kohvik avab oma tänavu oma aiavära-
vad juba seitsmendat korda. Kohvikul 
on aastatega tekkinud suur klientuur, 
kes igal aastal kohvikutepäeval oma 
sammud just Rohuneeme tipus asu-
vasse kaunisse lilleaeda seavad. See 
on koht, kus aeg hetkeks peatub ning 
kõik maitsemeeled hellitatud saavad. 
Perenaiste Tiiu ja Anneli toidud viivad 
lausa keele alla.

Kivineeme kohviku pidajad paku-
vad külastajatele ka meelelahutust – 
mõnusa meeleolu loob muusik, las-
tele teevad rõõmu näomaalingud, 
õhupallid ning võimalus pilte joo-
nistada.

29. Näitusemaja kohvik
Oja tee 3, Äigrumäe
Avatud: 12.00–20.00
Äigrumäe külas Ain Toimi Näitusema-
jas on väljas uus ekspositsioon ja tut-
vust saab sobitada vanade põnevate la-
boriseadmetega! Lisaks Näitusemajale 
on kohviku külastajal võimalus kolada 
omapärases leiunurgas ning raamatu-
letis. Näitusemaja kohviku menüü on 
rikkalik, nii kohapeal mekkimiseks kui 
ka teele kaasa võtmiseks. Kõike jagub – 
nii meelele kui keelele!

30. Storyteller kohvik
Aasa tee 1, Püünsi
Avatud: 12.00–21.00
Storytelleri kohvik juubeldab! Viimsi 
kohvikutepäeval osaletakse juba viien-
dat aastat! Armsas ja hubases kohvikus 
saab mekkida oivalisi käsitööburge-
reid, suitsuliha, takosid, vrappe, Nu-
tella pannkooke, värskeid smuutisid, 
kokteile ja paljut muudki maitsvat. Oo-
data on üllatusi!

31. Happy Jazz Kodukohvik 
feat. Nami-Nami
Palumetsa tee 1a, Haabneeme
Avatud: 13.00–00.00
Happy Jazzi kohvik tervitab oma kü-
lastajaid tänavu kuuendat korda ja iga 
aastaga muutub see koht järjest popu-
laarsemaks. On ka põhjust! Sööki pa-
kub  muusikakohvikus Nami-Nami 
toidublogi oma tuntud headuses ning 
mitmed teised perenaised. Menüüs on 
põnevaid suppe kõigile maitsetele, ka 
veganitele ja taimetoitlastele, erine-
vaid küpsetisi ja rohkelt muidki suu-
pisteid. Oodatud on nii liha kui kala 
austajad ja veganid. Väikese jazzi kõr-
vale kuulub kindlasti ka väike vein või 
klaasike kihisevat, õllenautlejad saa-
vad seekord proovida ka spetsiaalselt 
Happy Jazz Kodukohviku jaoks pruuli-
tud Happy Jazz käsitööõlut. Kohvikute-
päeval toimub selles armsas aias väike 
minifestival, kus alates kella 14-st astub 
igal täistunnil lavale uus esineja. Muu-
sikud on pärit Prantsusmaalt, Soomest, 
aga loomulikult ka Eestist. Täpne kava 
Viimsi Happy Jazz Festivali Facebooki 
lehel.

32. Viie tamme kohvik
Heldri tee 23, Haabneeme
Avatud: 12.00–18.00
Viie Tamme kohvikus saab maitsta de-
likatesstäidisega croissante ja grillitud 
köögivilju. Magusasõpru kostitatakse 
erinevate toorjuustukookide ja desser-
tidega. Janu kustutamiseks pakutakse 
värskendavaid jooke. 

33. Mõisakohvik Maria Juures
Mõisa tee 1, Viimsi
Avatud: 11.00–18.00
Kaunis Viimsi mõisas, mis kunagi kuu-
lus kindral Johan Laidonerile ja tema 
abikaasale Mariale, avab uksed sõ-
jamuuseumi kohvik. Tänavu on Ma-
ria appi kohvikut pidama kutsunud 
ka sõbrad Kaitseliidust, Noortest Kot-
kastest ja Kodutütardest. Tugevama 
kõhutäie eest hoolitsevad Kaitselii-
du mehed. Elu teevad magusaks sõ-
jamuuseumi naised. Lastele korralda-
vad mänge ja võistlusi Noored Kotkad 
ja Kodutütred. Muusikaga loob meele-
olu legendaarne Ahto Külvet. Lapsed 
saavad mudaköögis ise liivakooke val-
mistada ja kogu pere panna proovile 
oma tähelepanu sõjamuuseumi otsi-
mismängus. Avatud on ka sõjatehnika 
angaar. Mõisamiljöö, kauni pargivaa-
tega terrass maja taga ja tasuta sisse-
pääs sõjamuuseumisse panevad i-le 
täpi. NB! Müük ainult sularahas!

34. Semu suvekohvik
Hõbepaju tee 23, Haabneeme
Avatud: 12.00–19.00
Semu kohvik avab uksed pikaajali-
ses suvilas, et veeta koos külastajate-
ga mõnusalt aega, rääkida selles suvi-
las viimased jutud ja tähistada suvila 
viimast suve. Semu suvekohvik pöö-
rab tähelepanu kvaliteetsele toorai-
nele, eestimaistele supermarjadele ja 
nendest valmistatud toodetele. Me-
nüü koosneb nii kosutavatest toitu-
dest kui ka suvejookidest. Saagem Se-
mudeks!

35. Käpakese kohvik
Metsalille põik 2-2, Haabneeme
Avatud: 12.00–18.00
Käpakse kohvik kutsub kolmandat su-
ve oma koduõuele! Kohviku menüü 
on suviselt kerge ja mitmekesine, pa-
kutakse varasemate aastate menuka-
maid soolaseid ja magusaid suupisteid 
ja kooke. Aias on lastele suur mängu-
ala ja korvpallihuvilised saavad oma 
visketabavust proovile panna. Melo-
maanist pereisa Lauri võtab DJ rolli ja 
mängib hoogsaid jazzi-, R&B- ja sou-
lirütme. 

36. Tammesalu aiakohvik
Tammesalu tee 4, Pringi
Avatud: 12.00–18.00
Tammesalu aiakohviku väravad on 
taas avatud! Pakutakse nii soolast kui 
ka magusat pere menüüst – saab sup-
pi, lihapirukaid ja magusaid küpsetisi 
ning jahutavat jooki.

37. Sinise maja kohvik
Prangli saar, Lääneotsa
Avatud: 17.07 kell 11.00–20.00 ja 18.07 
kell 11.00–14.00
Mõnusas saarekohvikus pakutakse 
maitsvat sooja sööki ja kosutavat kül-
ma jooki.

38. Kolme kodu kohvik
Lasketiiru põik 5, Muuga
Avatud: 11.00–17.00
Viimsi kaugemas metsanurgas asuv 
Kolme kodu kohvik pakub palju män-
gulusti ja põnevaid maitseelamusi ter-
vele perele! Lapsi ootavad ahviraudtee, 
täispuhutav batuut, kiiged ja erinevad 
mängualad. Koos meisterdatakse, te-
hakse näomaalinguid ja mängitak-
se toredaid mänge. Helmepesas saab 
endale teha poolvääriskividest ehteid. 
Kohvikus saab kõhu head ja paremat 
täis süüa ning kirbukal toredaid oste 
sooritada. Kohapeal lisaks veel palju 
üllatusi! 

39. Jaakobi vahvlikohvik
Nurme tee 2, Haabneeme
Avatud: 11.00–16.00
Aastatega traditsiooniks kujunenud 
Jaakobi vahvlikohvik kostitab taas 
suussulavate jäätisest ja marjadest kül-
latud vahvlitega! Kõik on magusalt oo-
datud!

40. Lumemarja nostalgia
Lumemarja tee 4, Haabneeme
Avatud: 11.00–16.00
Nautige suvenostalgiat Haabneeme 
suvitusrajooni südames – Lumemar-
ja nostalgiakohvikus! Ajarännak taga-
si kooperatiivielu kõrgaega viib maits-
vate pirukate ja võileibade, vana hea 
vahvlimasinaga küpsetatud vahvlite 
ja teiste hõrgutisteni. Kõrvaseks paku-
takse sõstramorssi, rabarberikisselli ja 
muud ajakohast.

41. Oravapesa Kohvik
Kasemetsa tee 4, Haabneeme
Avatud: 12.00–19.00
Oravapesa kohvik ootab kõiki külas-
tajaid, kes lisaks hõrgutavatele rooga-
dele ja karastavatele jookidele peavad 
lugu ka huvitavast arutelust nii päe-
vakajalistel kui ka tulevikku vaatava-
tel poliitikateemadel. Kohvikus toi-
muvad vestlusringid tipp-poliitikute 
eestvedamisel nii Viimsi, Eesti kui ka 
Euroopa Liidu teemadel. Osaleda saab 
viktoriinis, kus auhindadeks on väärt 
raamatud!

42. Sadama kohvik
Sadama tee 23, Rohuneeme
Avatud: 12.00–23.00

Sadamakohvikus pakutakse erinevaid 
maitsvaid kalatoite, külma jooki, koo-
ki, kohvi.

ALG
U
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Meelespea
  Võta kaasa sularaha!
  Liigu jalgsi või rattaga!
  Kogu templeid!
  Vali oma lemmikkohvik ja 

lemmikroog!
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Lõppes Viimsi õpilasmaleva 
esimene vahetus
2. juulil lõppes Viimsi Õpilasmalev 2021 esimene vahetus. Esimeses 
vahetuses osales 72 noort, kellest 46 töötasid heakorrarühmades ja 
26 Viimsi ettevõtetes. Lisaks tööle toimusid ühised vaba aja üritused, 
millest populaarseimad olid bowling, rühmadevahelised spordivõistlu-
sed, Karjäärikeskuse külastamine ja rühmasisesed kokkamised. 

Haridusaastal on eriti hea meel tõdeda, et töö noortega jätkub ka 
suvisel koolivaheajal ning et noortel on maleva vastu väga suur huvi. 
“On tore näha, et kahe töönädala jooksul on Viimsi noored saanud 
avastada töötegemise maailma, leidnud mitmeid uusi sõpru ja saanud 
teha rohkelt ühiseid tegevusi. Olen väga tänulik meie noortekeskuse 
tublidele rühmajuhendajatele, kes olid noortele toetavad kaasteelised 
ning kellega koos jõuti esimese vahetuse finišisse,” ütles abivallava-
nem Marju Aolaid.

Viimsi vallavalitsus tänab Viimsi noortekeskust ja kõiki rühmajuhte 
maleva korralduse eest! Suur tänu ka kõikidele koostööpartneritele ja 
Viimsi ettevõtetele – Viimsi Sportland, Tallinn Viimsi SPA & Waterpark, 
Viimsi Hambakliinik, Viimsi Koduekstra, Rannarahva muuseum, Põnni-
pesa, Viimsi Café Lyon, OKO ja NOA restoranid.

Rohkem malevainfot on võimalik leida Viimsi noortekekuse Face-
booki lehelt. Teine vahetus alustab juba 2. augustil.

VT

Randvere lasteaia õuealale 
kerkis varjualune
Randvere lasteaia lapsi ootab suvepuhkuselt naastes õuealal üllatus. 
Valminud on kauaoodatud varjualune, mis võimaldab läbi viia õues-
õppe tunde, pisut vihmasemal päeval värskes õhus mänge korraldada 
või ka niisama aega veeta.

“Randvere maja lapsed on 
tänulikud uue varjualuse eest, mis 
valmis tänu heale koostööle,“ ütles 
MLA Viimsi Lasteaiad direktor Maie 
Roos.

Abivallavanem Marju Aolaidi 
sõnul otsitakse pidevalt võimalusi 
ja lahendusi, et meie haridusasu-
tused saaksid kasutada erinevaid 
õppekeskkondi õppetöö eesmär-
kide elluviimiseks. “Koostöös MLA 
juhi Maie Roosiga ideid jagub,” 
sõnas ta.

Varjualune on rahastatud riigi-
eelarvelise eraldise meetmest 

regionaalseteks investeeringuteks ning valmis osaliselt Viimsi valla 
toetusel. “Sellel eelarveaastal õnnestus Viimsi valda suunata riigieel-
arvest 25 000 eurot regionaalseteks investeeringuteks. Esimese osa 
investeeringu rahadest planeerisime Randvere lasteaia varjualuse ra-
jamiseks, mis aitab avardada õuesõppe võimalusi,” ütles Viimsi valla-
volikogu liige ja koalitsiooni aseesimees Jan Trei.

Täname ka ehituspartnerit Viimsi Ehitus!
VT

VIIMSI SEIKLUS “Viimsi valla seiklus-
mäng” on vahva nutiseiklus, mis 
on suunatud nii üksikmängijatele 
kui ka seltskondadele ja peredele.

Esitasime Viimsis elavale treeneri-
le Simone Viidase väikese väljakut-
se ja kutsusime ta seda mängu proo-
vima. “Haarasin sõbranna kaasa ning 
asusime teele üsnagi soojal suvepäe-
val. Tagasi vaadates soovitaksin sellist 
seiklust keskpäevaks mitte jätta,” rää-
gib Simone. 

Neiud alustasid teekonda Eesti sõ-
jamuuseumi juurest, liikusid läbi Karu-
laugu terviseraja mere äärde ning sealt 
läbi Mõisapargi tagasi. “Pajud Viimsi 
ilusad kohad sai läbi käidud. Teekon-

na suuna määrasid erinevad peatus-
punktid, kus olid seal kandis asuvate 
asjadega seotud küsimused. Olen ter-
ve elu Viimsis elanud, kuid minagi õp-
pisin palju uut ning sain meeldetuletu-
se, kui mõnusas kohas elame,” kiidab 
Simone. Tema sõnul oli mänguplat-
vorm lihtsasti kasutatav ning kokku 
oli üpriski palju küsimusi. “Teekonna 
läbimiseks kulus meil 2,5 tundi ning 
päevased sammud sai ilusti täis. To-
re oli see, et mängu lõpus sai vaada-
ta liidritabelit ning teadmise, millisele 
kohale meie mahtusime. Soovitaksin 
seda mängu kõikidele tavalisele jalu-
tuskäigule vahelduseks, nii saad roh-
kem Viimsi kohta teada ning ei puudu 
ka võistlusmoment,” lausub Simone.

Kuidas mängida?
Kui sinagi tahad mängu proovida, siis 
alustamiseks on vaja nutitelefoni või 
mobiilvõrgus olevat tahvlit, millesse 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Seiklusmäng, mis pakub 
vaheldust ja uusi teadmisi

Marju Aolaid ja Maie Roos 
rõõmustavad uue varjualuse üle. 
Foto: Kadi Bruus

Orienteerumis-
mängu “Viimsi 
valla seiklus-
mäng“ käivitamise 
juhend
1. Laadi enda nutitelefoni 
AppStorest/GooglePlayst raken-
dus LOQUIZ (see on tasuta).
2. Käivita LOQUIZ alles siis, kui 
mängu alustad.
3. Kliki “Sign in”.
4. Sisesta username: viimsivald 
ning parool: seiklus.
5. Anna luba Loquizile kasuta-
maks kaamerat, mikrofoni ning 
enda asukohta.
6. Avaneb mängu juhend, loe 
see palun hoolega läbi.
7. Kui kõik selge, kliki “ALUSTA”.
8. Siis avaneb aken, kus tuleb 
sisestada võistkonna nimi ning 
kontaktandmed. Kontaktand-
meid ei avalikustata ning need 
on ainult korraldajatele võitjaga
ühenduse võtmiseks. 
9. Klikkides nüüd “OK”, mäng 
käivitub.
10. Alusta punktide läbimist 
vabalt valitud järjekorras.
11. Kui kõik punktid on läbi 
tehtud, saab mängu lõpu fik-
seerida finiši lipuga tähistatud 
punktis.

Tehniliste küsimuste korral 
helista: 5347 3441.

on laetud mänguplatvorm Loquiz. Ra-
kendus on e-poest tasuta laetav. Kuna 
telefoni või tahvlit tuleb kasutada kogu 
mängu jooksul, siis oleks mõistlik en-
ne mängimaminemist jälgida, et nuti-
vahendi aku oleks laetud.

Nutiseiklusmäng valmis kogenud 
seikluste korraldaja 360 Kraadi, sõja-
muuseumi ja Rannarahva muuseumi 
koostöös. Kuni juuli lõpuni on see kõi-
kidele tasuta.

Soovime seiklusrikast ja meeleolu-
kat mängu!

Simone soovitab nutiseiklust vahelduseks tavalisele jalutuskäigule. Foto: erakogu
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Viimsi Pensionäride Ühendus 
kutsub kultuuri nautima
Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) korraldab juulis ja augustis 
mitmeid väljasõite, et ühiselt suvist Eestimaad uudistada ja kultuuri 
nautida. 

20.–21. juulil leiab aset reis “Võrumaa maitseelamused”. Osalustasu 
VPÜ liikmele on 140 eurot. Buss väljub Mähe aedlinna peatusest kell 
5.50 suunaga Randvere, Tammneeme. Haabneeme busside lõpp-pea-
tusest kell 6.15.

Kolmapäeval, 28. juulil minnakse vaatama etendust “Vana klaver” 
Kiidjärvele Põlvamaale. Osalustasu VPÜ liikmele on 43 eurot. Buss 
väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest kell 14 suunaga Tammneeme, 
Randvere, Mähe.

Reedel, 6. augustil ootab ees “Hingelt noorte festival” Paide valli-
mäel. Buss väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest kell 8 suunaga 
Tammneeme, Randvere, Mähe.

Teisipäeval, 24. augustil sõidetakse vaatama Viinistul toimuvat eten-
dust “Talupojad tantsivad prillid ees”. Osalustasu VPÜ liikmele on 20 
eurot.  Buss väljub Haabneeme busside lõpp-peatusest kell 16 suunaga 
Tammneeme, Randvere, Mähe.

Kõikide etenduste-reiside eest, millel osalete, tuleb tasuda hiljemalt 
30. juunil VPÜ tuppa Kesk tee 1. Tuba on avatud T, K, N kell 11–13, riigi-
pühadel suletud. Tel 682 5639. Tasuda võib ka Viimsi Pensionäride 
Ühenduse pangakontole EE912200221025838243 Swedbank.

Täiendavat infot saab Aime Salmistult tel 518 8125, 5690 7520.
VPÜ

Eestiranna sõjasõit lõppes 
Prangli lähedal madalikul
AJALUGU Augustis möödub 80 aas-
tat aurulaeva Eestirand hukust. 
Alus kuulus konvoisse, mis trans-
portis Eestist 1941. aastal nõu-
kogude armeesse mobiliseerituid 
Kroonlinna. 24. augustil ründasid 
laeva Keri saare juures saksa õhu-
jõudude lennukid ning kapten 
oli sunnitud Prangli juures mada-
likule sõitma.

Esimesse klassi minnes sattusin ühe 
punakindrali nimelisse kooli ja sõja-
kangelastegudest räägiti “söögi alla ja 
peale”. Nii tuli ka minul uurida, kas mu 
vanaisa või keegi lähedane on sõjave-
teran. Vanaisa jutustaski, et sõja ajal 
mobiliseeriti ta otse töökohal, viidi ko-
lonnis sadamasse ja pandi suure lae-
va peale. Laeva tabas saksa sõjalen-
nuki pomm. Vanaisa hüppas vette ja 
ujus, kuni kohalikud kalurid ta pääst-
sid ja ühele saarele viisid. Seejärel viidi 
ta mandrile, kus juba ootasid sakslased, 
kes ta sealt jalgsi koju tagasi saatsid. 
Olin vanaisa nii lühikesest sõjateest 
isegi veidi pettunud. Tüüpiline lapse-
lik sõjaromantika, mis ei oska arves-
ta ei inimelu ega muid inimlikke väär-
tusi. Alles hiljem mõistsin, et ta sattus 
ühte sõjasaagasse, mille kangelaslikkus 
ei seisnud teiste tapmises, vaid ellujää-
mises ja päästmises. Eesti rahva peale 
langenud sõjas ei olnudki paremaid la-
hendusi ja valikuvõimalusi.

Kui nüüd Eestiranna hukkumise 
loole tagasi vaadata, siis sõja alguses 
liikusid sakslased edasi nii suure hoo-
ga, et jõudsid Tallinnast ida pool mere 
äärde enne, kui punavägi siit tagane-
da jõudis. Nii jäi meretee ainsaks või-
maluseks, et viia siit Leningradi sõja-
väge, nõukogude võimu esindajaid ja 
ka erinevat kokku krahmatud kaupa. 
Muu hulgas oli vaja toimetada tagalas-
se värskelt sundmobiliseerituid mehi.

Eestirand oli tegelikult suur heerin-
gapüügi baasalus, mis nõukogude või-

mu ajal natsionaliseeriti. Tallinna eva-
kueerumisel laaditi sinna umbes 3500 
mobiliseeritut, lisaks veidi punaväela-
si ja erinevat kaupa. Keri saare lähedal 
ründas laeva saksa sõjalennuk, kes ta-
bas alust kahe pommiga. Palju mehi 
hukkus juba plahvatuses. Laeva tek-
kis auk, mille tagajärjel hakkas see va-
juma. Osa mehi hüppas kohe merre. 
Paljud neist hukkusid kas lihtsalt up-
pudes või saades pihta laevalt loobita-
vate esemetega, mis pidanuks ujumi-
sel abiks olema.

Laeva kapten oli Boris Nelke, kes 
polnud aga oma otsustes vaba. Ta pi-
di kuuletuma pardal olnud sõjaväe-
lastele, kes andsid korralduse jätka-
ta teed Leningradi poole. Kapten oli 
siiski väga vapper mees ja otsustas 
pöörata Prangli saare poole, et välti-
da uppumist. Saare lähedal sõitis ta 
madalalikule. Pranglil oli sel ajal veel 
veidi punaarmeelasi, kes koos laevalt 
tulnutega lootsid uuele transpordivõi-
malusele. Saarele sattunud mehed ot-
sustasid võimu haarata ja julge tegut-
semisega võtsidki punaarmeelastelt 
relvad ja heiskasid Eesti lipu.

Mandril olnud sakslased saatsid 
saarele oma esindajad ja algas mees-
te transport Neeme külla. Seal oli koo-
limaja ümber korraldatud midagi sõ-
javangilaagri taolist. Algul hoitigi kõiki 
seal kinni. Seejärel vabastati kõik tsi-
viilisikud, kellel ei olnud pistmist nõu-
kogude võimuga. Peab siiski mainima, 

et kahjuks ei vabastanud sakslased 
juudi rahvusest isikud, kellele pääse-
mine ei kujunenud pääsemiseks. 

Kui Eestirand ei oleks tabamust saa-
nud, oleks ta suure tõenäosusega sat-
tunud Juminda merelahingusse, kus 
jättis elu kokku ca 20 000 meest. Kui 
ka sealt oleks pääsetud, oleks paljude 
laevalolijate elu lõppenud näljast või 
haigusest Venemaa õppelaagrites või 
hiljem kuulist Velikije-Luki all või Ku-
ramaal. Tänu omamoodi sõjaõnnele ja 
vaprale kaptenile pääses sõjakoledus-
test mitu tuhat meest.

Paljud, kes ei pääsenud, jäid mer-
re ja mitmed on maetud Prangli saare-
le, kus nende hauad tuletavad meelde 
sõda, mida eestlased polekski saanud 
võita ei ühel ega teisel pool sõdides.

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

Külli Laikre
maalinäitus

„Külalised lilleriigist“

Viimsi Raamatukogus 
21. juuni - 29. juuli 

Augustis ja juulis toimub VPÜ eestvedamisel seenioritele mitu 
põnevat ekskursiooni ja matka.

Juuli
  80+ bussiekskursioon toimub 15. juulil. Väljasõit Haabneemest kell 

9. Marsruut: Padise, H-Risti kirik, Vihterpalu mõis, Nõva. Registreerimine 
nädal enne telefonil 5340 5287 (Volli). Reisijuhid: Arvo, Rein, Volli.

  Jalgsi- ja kepikõndijate matk eakatele sarjast “Tutvume koduvallaga” 
toimub 29. juulil Kelvingisse. Buss nr 5 väljub Haabneemest kell 10.02. 
Matka alustame Kelvingis. Pakume pohlavarreteed ja väikesi suupis-
teid. Info tel 5340 5287 (Volli).

August
  80+ bussiekskursioon toimub 26. augustil. Väljasõit Haabneemest 

kell 9. Marsruut: Tori ja Linnutaja talu. Registreerimine nädal enne tele-
fonil 5340 5287 (Volli). Reisijuhid: Arvo, Rein ja Volli.

  Jalgsi- ja kepikõndijate matk eakatele sarjast “Tutvume koduvallaga” 
toimub 12. augustil Soosepa rappa. Buss nr 3 väljub Haabneemest kell 
9.50. Alustame Soosepa peatuses. Pakume pohlavarreteed ja väikesi 
suupisteid. Info tel 5340 5287 (Volli).

VPÜ

Elamusrikkad suvised väljasõidud 
seenioritele

Aurulaeva Eestirand huku 
80. aastapäeva mälestusüri-
tus neljapäeval, 26. augustil 
Prangli saarel

  Kell 12 mälestushetk auru-
laeva Eestirand mälestusmärgi 
juures

  Kell 13.30 mälestusüritus 
Prangli rahvamajas

  Dokumentaalfilmi “Eestirand. 
Mälestused ja tänapäev” (2018) 
vaatamine

Mälestusüritusel osalemine 
on tasuta!

Eestirand oli 1910. aastal Šotimaal ehitatud aurulaev, mis oli hiljem Eestis kasutusel 
kalapüügi- ja kaubalaevana. Foto: Rannarahva muuseum

Kell 12.00 mälestushetk aurulaeva Eestirand mälestusmärgi juures
Kell 13.30 mälestusüritus Prangli Rahvamajas

Ettekannetega esinevad Toomas Hiio (Eesti sõjamuuseumi 
teadusdirektor) ja Janek Safranovski (Rannarahva Muuseumi 
juhataja). Dokumentaal�lmi „Eestirand. Mälestused ja 
tänapäev“ (2018) vaatamine. Osalemine üritusel on tasuta.

Aurulaeva Eestirand huku 
80. aastapäeva mälestusüritus
neljapäeval,
26. augustil 2021 
Prangli saarel

Reisilaev Wrangö väljumised:  
kell 9.00 Leppneeme sadam – Kelnase sadam
kell 16.30 Kelnase sadam – Leppneeme sadam
Laevapiletid: tuuleliinid.ee

Viimsi vallavolikogu ja vallavalitsus | Rannarahva Muuseum | Eesti Sõjamuuseum 
Lisainfo: Moonika Oras, moonika.oras@viimsivv.ee, tel 512 1477
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20. augustil tähistame 
taasiseseisvumispäeva
20. augustil toimub taasiseseisvuspäeva tähistamine, pidu ja piknik 
Viimsi mõisapargis “Eesti naine julgeb ja jõuab”. 

Kavas:
- Kell 10 rahvamatk Ranna-
rahva muuseum – Viimsi 
mõis. 
- Kell 11 Laidoneride ausam-
ba juures kõned ja tänud, 
muusika Randvere pasuna-
koorilt. 
- Kell 12–13 esineb Naised 
köögis.
- Mõisa mäel jagatakse 
Naiskodukaitse välikatlast 
matkajatele suppi ja rahvus-
likke suupisteid.
- Avatud on Põhja-Eesti 
toidutelk. 
- Suures Kaitseliidu jaotelgis 
teevad Kodutütred lastele 
sõlmekoolitust, konksumän-
gu ja suusatamist.
- Isamaalised ühislaulud, 
lõõtspillil Priit Laatre. 
- Kaasa võtke piknikutekid, 
hea tuju ja sõbrad!

Korraldajad: Viimsi vallavalitsus, Naiskodukaitse Viimsi jaoskond, VNT 
Hoolimine.

VT

“Mis sa ilma paadita teed?” –
suvine teatripärl Pranglil
Augustis mängitakse Prangli rahvamajas kaks korda tujuküllast muu-
sikalist suvelavastust “Mis sa ilma paadita teed?”, mis räägib Viimsi 
vetes asuva väikese Aksi saare värvikast ajaloost.

Prangli lähedal asuv Aksi saar on küll väga väike, ent seal elanud 
inimesed on teinud suuri tegusid. Sada aastat tagasi elanud aksilaste 
toonased toimetused jõuavad vaatajate ette saare ühe koloriitseima 
elaniku August Luusmanni pilgu ja tema päevikusse kirjutatud mõte-
te läbi. Ta oli muusik ja helilooja, kirglik fotograaf ja ka kirjamees, kes 
juurdles sügavuti maailma asjade üle ja oma mõtted suure põhjalikku-
sega ka kirja pani. Mitmed tema lood ja laulud kõlavadki nüüd elavas 
esituses.

Lavastus valmib Rannarahva muuseumi, Prangli rahvamaja, Viimsi 
kooliteatri ja MTÜ Aksi elu viljakas koostöös.

Piletid Prangli rahvamajas 14. ja 15. augustil toimuvatele etendus-
tele on müügil Piletilevis, Prangli poes ja Viimsi vabaõhumuuseumis. 
Teatripileti soetanu peab aegsasti hankima ka laevavapileti, sest mis 
sa saarel ilma paadita teed…

VT

KIRIKUKONTSERDID Neljandat 
aastat järjest võib suveõhtutel 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
orelimuusikat nautida. Juulis ja 
augustis ootab kuulajaid kokku viis 
kontserti.

2017. aastal Mühleiseni firma ehita-
tud vileorel on oma kauni kõlaga nii 
mängijaid kui ka kuulajaid rõõmusta-
nud juba viis aastat. Just Viimsi kiriku 
jaoks projekteeritud pilli ehitamine al-
gas Lõuna-Saksamaal Leonbergis, kust 
ta osadena Viimsisse transporditi, kok-
ku pandi ja intoneeriti. Sellised pillid 
on meistritööd, igaüks ainulaadne. Te-
gijad panevad sinna oma kogemused, 
meisterlikkuse, kõlakultuuri ja “hinge” 
ning sobitavad ta just sellesse ruumi, 
kus orel kõlama hakkab. Orel nimelt on 
pill, mis on väga kohaga seotud.

Viimsi Jaakobi kirikus asub orel al-
tari kõrval, kuulajatel on eelis, et nad 
näevad organisti, registrite vahetust, 
jalgadega mängimist.

Viis erinevat kontserti
Sel suvel toimub orelifestivali raames 
viis kontserti. Esimene juba 13. juulil, 
mil mängib organist Tobias Horn. Ta 
on oreliõppejõud Stuttgarti muusika-
kõrgkoolis ja üks Saksamaa silmapaist-
vamaid organiste, mitmete rahvusva-
heliste konkursside võitja, oodatud 
solist paljudele orelifestivalidele.

Viimsis esitab Tobias Horn J. S. Bac-
hi ja tema kaasaegsete teoseid, sealhul-
gas J. Chr. Kitteli ja C. Ph. E. Bachi ning 
eelkäija J. Pachelbeli muusikat. Kont-
serti lõpetab aga F. Liszti teos “Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen”.

20. juulil on esinemas kaks orga-
nisti Poolast Krakovist: professor Da-
riusz Bakowski-Kois ja tema andekas 
õpilane Marcin Kucharczyk, kes vahe-
tustudengina on õppinud ka Hambur-
gis professor Zereri juures. Ettekandele 
tulevad J. P. Sweelincki, J. S. Bachi ja M. 
Dupre (kelle surmast möödub tänavu 
50 aastat) teosed, samuti G. Fr. Hände-
li orelikontserdid (kahele mängijale).

29. juulil on Püha Jaakobi kirikus-
se oodata noort Lõuna-Korea päritolu 
organisti Sujee Ha’d, kes on sooritamas 
oma kontsertorganisti eksamit Saksa-
maal Stuttgarti muusikakõrgkoolis. 
Õpinguid alustas neiu Korea rahvus-
likus kunstide ülikoolis professor Ja-
Kyung Oh oreliklassis, pärast selle edu-
kat lõpetamist siirdus edasi õppima 
Saksamaale. Sujee Ha on preemiaid 
võitnud mitmetelt rahvusvahelistelt 
konkurssidelt ja esinenud juba arvuka-
te kontsertidega nii Lõuna-Koreas kui 
ka Saksamaal, aga ka mujal Euroopas.

12. augustil esineb Viimsis organist 
Douglas Bruce, kaastegev on sopran 
Hanna-Liina Võsa. Douglas Bruce sün-
dis Šotimaal, sai hariduse kahel eri-
neval erialal – tudeerides finantsalal, 
õppis ta paralleelselt orelit Londoni 
konservatooriumis. 1974. aastal siir-
dus Bruce Šveitsi, kus töötas rahvus-
vahelises panganduses. 2001 lõpetas 
ta aga finantssektoris ja alustas kont-
serttegevust organistina, esinedes eriti 
palju Ameerika Ühendriikides ja andes 
üle 100 kontserdi erinevates osariiki-

Hille Poroson
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
organist

Viimsi Orelisuvi tuleb taas

des. 2011 siirdus muusik Saksamaale, 
kus tegutseb hetkel Wollbachi kogu-
duse organistina. Sopran Hanna-Liina 
Võsa on Viimsist pärit särav laulja ja 
näitleja, noorte muusikakooli asutaja. 
Tema haridustee on teda viinud ka New 
Yorki, kus lõpetas Ameerika muusikali- 
ja draamaakadeemia. Kontserdil kuule-
me J. S. Carvalho, J. S. Bachi, J. Stanley, 
Th. Dubois jt heliloojate teoseid.

19. augustil on mängimas organist 
Aare-Paul Lattik ja Leedu tšellist Zhan-
na Miniotaite. Aare-Paul Lattik on üks 
Eesti väljapaistvamaid organiste ning 
aktiivselt esinev interpreet nii Euroo-
pas, Skandinaavias kui ka Venemaal. 
Ta on pälvinud III koha rahvusvaheli-
sel M. Tariverdievi nimelisel organis-
tide konkursil (2005), on Eesti noorte 
interpreetide konkursi Con Brio lau-
reaat (2000) ja Eesti Kultuurkapitali in-
terpreedi stipendiumi laureaat (2006). 
Tšellist Zhanna Miniotaite on lõpeta-
nud Moskva Tšaikovski nimelise kon-
servatooriumi B. Andrianovi klassi 
ning tegutseb Vilniuses nii solisti, kam-
mermuusiku kui ka õpetajana. Nende 
Viimsi kontserdil kuuleme nokturnilist 
meditatiivset muusikat, aga ka käreda 
liikumisega teoseid (heliloojatelt M. 
Bruch, G. Bovet, E.-S. Tüür jt).

Tulge kuulama!
Kontserdid algavad EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus kell 20.

Sissepääs on tasuta. Võimalik on te-
ha annetus orelisuve toetuseks.

Olete oodatud!

VI IMSI  ORELISUVI2021
V i i m s i  P ü h a  J a a k o b i  k i r i k u s

T O E T A J A DK O R R A L D A B

TOBIAS HORN (orel)
Saksamaa

DARIUSZ BAKOWSKI-KOIS (orel)

MARCIN KUCHARCZYK (orel)
Poola

Sissepääs TASUTA  -  Võimalik teha annetusi kontserdisarja toetuseks

KONTSERTIDE ALGUS

kell 20
13. 
juuli

20. 
juuli

29. 
juuli

19. 
august

12. 
august

DOUGLAS BRUCE (orel)
Šveits

HANNA-LIINA VÕSA  (sopran)
Eesti

SUJEE HA (orel) 
Lõuna-Korea/Saksamaa

AARE-PAUL LATTIK (orel)
Eesti

ZHANNA MINIOTAITE (tšello)
Leedu

EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku orel on 
maailmatasemel. Foto: Mikk Leedjärv 

Üks Eesti väljapaistvamaid organiste Aare-Paul Lattik astub üles 19. augustil. 
Foto: erakogu

Meenutus möödunud aasta 20. augusti 
ürituselt. Foto: erakogu
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  Uus õpetlik tüdrukute 
meigilaager Viimsis toimub 
juba 2.–6. augustil Viimsi 
huvikeskuses. Rohkem infot 
saab www.meigipidu.ee.

Mis on oluline noore neiu 
näohoolduses?
Vanuseliselt on keeruline määrat-
leda, millal on õige aeg igapäeva-
se näohooldusega alustada. See 
on iga noore neiu jaoks indivi-
duaalne ning seotud näonaha olu-
korra ning väljanägemisega. Nägu 
peaks puhastama kaks korda päe-
vas ning kindlasti vaid selleks ette 
nähtud toodetega. Samuti on olu-
line, et neidude näohooldusvahen-
did oleksid piisavalt õrnad ning 
sobilikud. Kui kosmeetika tekitab 
ärritust, punetust või kipitust, tu-
leks toote kasutamine koheselt lõ-
petada. Peab ka meeles pidama, et 
emade ja tütarde näonahad on vä-
ga erinevad ning suure tõenäosu-

NÄOHOOLDUS Meigipidu annab vastused palju-
dele näonaha hooldamisega seotud küsimustele 
ning jagab tarkuseteri selle kohta, kuidas kosmee-
tikat ohutult kasutada. Ka kõikidel Viimsi noortel 
on võimalus end nendel teemadel harida. 

Meigipidu päästab teismeliste näonahka

Kogemustega targemaks
Üks ema kirjutas kunagi nii: “Nii-
kuinii meigivad, las siis teevad vä-
hemalt õigesti!” Neidude varajane 
harimine kosmeetika vallas aitab 
kindlasti leevendada mitmeid pu-
berteedieas tekkivaid probleeme 
ja muresid. Mõte sellest, et teisme-
lised lähevad ripsmetušš ja muu 
meik näos magama, peaks hirmu 
tekitama igas vanemas. Ometigi 
ei ole meigi mahavõtmine noorte 
seas nii populaarne, kui selle juur-
de panemine. Lisaks on teismelised 
aina enam mõjutatud sotsiaalmee-
diast ja suunamudijatest, mistõttu 
pole imestada, et vahel võivad tü-
tarlaste meigid tunduda nende va-
nemate jaoks liiga julged ning mit-
te eakohased. 

Elis Lubja
Meigipidude korraldaja

Ü
ks levinumaid küsimu-
si, mis kõlab pea igal 
Meigipeo korraldatud 
üritusel, on: kui kaua 

säilib ripsmetušš? Teismelised mei-
gientusiastid, kes on just sattunud 
kosmeetikateemalisele sünnipäe-
vale või koolitusele, on antud küsi-
musest jahmunud. Kuigi kõikidele 
tundub loogiline, et ka kosmeetika 
vananeb, siis ei oska pea keegi osa-
lejatest toodete peal olevaid märke 
lugeda ega nende põhjal järeldusi 
teha. Mitmed noored tunnistavad, 
et viskavad kosmeetika ära alles 
siis, kui see on kuivanud või lõhnab 
juba väga ebameeldivalt. Need on 
aga vihjed selle kohta, et tõenäoli-
selt oleks pidanud sellest tootest ju-
ba ammu loobuma. 

Bränd nimega Meigipidu, mis 
korraldab erinevaid teismelistele 
suunatud üritusi, on keskendunud 
just sellistele küsimustele. Fooku-
ses on kosmeetika ohutu kasutami-
ne ning igapäevane näonaha hool-
dus.

sega nahahooldustooteid omava-
hel jagada ei saa.

Lisaks mõjutab nahka väga pal-
ju ka toitumine, füüsiline aktiivsus 
ning mitmed välised tegurid. Suvi-
sel ajal tuleks olla ettevaatlik liig-
se päikesekiirgusega ning võima-
lusel kaitsta oma nahka kas riiete 
või sobiva päikesekreemiga. Päi-
kesest ära põlenud nina ja otsaesi-
ne ei mõju nahale tervislikult ning 
võib tekitada ka edaspidi erine-
vaid probleeme. Samuti ei tohiks 
oma nägu üle hooldada. Hetkel on 
noorte seas väga populaarsed eri-
nevad tugevatoimelised maskid ja 
koorijad, millel on kindlaks mää-
ratud kasutustihedus. Seetõttu on 
alati oluline lugeda pakenditel ole-
vaid minikirjas silte.

Meigipeo eesmärk on tänapäe-
vast värvikirevat meigimaailma ta-
sakaalustada ning pakkuda noor-
tele neidudele õpetlikke ja eluks 
vajalikke kursuseid. Sellises vanu-
ses noored (8-14) on tihti väga ise-
teadlikud ning emade õpetussõnad 
ei pruugi alati mõjuda. Seetõttu 
korraldabki Meigipidu vastavatee-
malisi linnalaagreid, meigikursu-
seid ja ka sünnipäevi!

Noored tutvu-
vad ilumaa-
ilmaga. Fotod: 
Victoria-Raahel 
Võsul

Koolitused on 
põnevad. 

maldamine (k.a tarkusehambad), 
hamba juuretipu eemaldamine, 
implantatsioon, pehmete kude-
de ja luuprotseduurid, modellee-
rimine, huule- ja keelekida vabas-
tamine. 

Kirurgi vastuvõtud toimuvad üle 
nädala ning vastupidiselt tavapä-
rastele eriarsti pikkadele järjekor-
dadele saame pakkuda väga ope-
ratiivset lahendust probleemidele. 
Kirugi vastuvõtule registreerumine 
eeldab hambaarsti suunamist, see-
ga paluge oma hambaarstilt hai-
gusloo väljavõtet ja röntgenpilti, 
kui tulete mujalt hambakliinikust 
kirurgi juurde abi saama. 

 Märkamatu ortodontia. Need, 
kes vähegi on kokku puutunud or-
todondi visiidile aja saamisega, tea-
vad, et ooteajad ning ravi alustami-
ne on pikaldane protsess. Õnneks 
hambaravi areneb pidevalt ja üha 
enam hambaarste on võimelised 
pakkuma alainerite ehk korrigeeri-
vate kapede ravi, mida nimetatak-
se ka märkamatuks ortodontiaks, 

SISUTURUNDUS Viimsi Hambakliinik on kogu 
pere hambakliinik Viimsi Äritare teisel korrusel. 
Tänaseks hetkeks on meid usaldama hakanud 
paljud kohalikud elanikud ning nagu meie mis-
sioongi kõlab – oleme pühendunud täiuslikkusele 
Viimsi ja selle lähiümbruse elanike suutervise 
parendamisel. 

Viimsi Hambakliinik aitab kõikide 
suutervisemurede lahendamisel

tähendab, et suuhügieen on kor-
dades parem, kui tavapärase bre-
ketravi kestel, samuti ei saa kah-
justada hambaemail. 

Kui Teil on soov ajada ritta kas 
üksikud hambad või terve hamba-
kaar, siis tulebki esmalt tulla visii-
dile, mille kestel hambaarst hindab 
olukorda ning teeb vajalikud üles-
võtted, et ortodont saaks anda oma 
hinnangu, ravi kulgemise kestvuse 
ja perspektiivi. Patsiendi jaoks on 
kõik väga sujuv – kaperavi on või-
malik alustada paari kuu jooksul 
pärast esmast visiiti. 

Märkamatu ortodontiline ka-
peravi on kiire, täpne ja soodsam 
kui breketiravi. Ravimeetod on so-
biv kõigile, kes järgivad korrektselt 
ravi õnnestumiseks arsti poolt an-
tud juhiseid.

Mis veel?
Selleks, et oma patsiente säästa 
ebamugavast jäljendmaterjalide-
ga jäljendite võtmisest ning näida-
ta proteesitööde puhul perspektiiv-
set pilti otse hambaravikabinetis, 
soetasime aasta alguses tehnika 
viimast sõna järgiva skanneri, mil-
lega saab mõne minutiga skanee-
rida ekraanile patsiendi hambu-
muse. Skaneerimisega kiireneb nii 
proteesitööde, implanteerimise, 
hambakroonide kui ka ortodonti-
lise kaperavi kulg – 3D-failid liigu-
vad laborisse hetkega. Samuti on 

Mida tähendab see meie 
patsientide jaoks? 
Patsient eeldab hambaarsti juurde 
tulles valuvaba kvaliteetset komp-
leksset teenust, mis on sujuv, mu-
gav ja tekitab tunde, et oled hoitud. 
Täiendame pidevalt oma teenuseid 
selliselt, et saaksime pakkuda ko-
hapeal ka neid teenuseid, mille tar-
bimiseks pidi varem sõitma Tallin-
na kliinikutesse. 

Mis on uut?
 Kirurgia. Meie kliiniku mees-

konnas on tunnustatud näo- ja 
lõualuukirurg, kelle ampluaa on 
kirurgilised protseduurid, mida ta-
valiselt teostatakse spetsiaalseis ki-
rurgiakliinikuis.

Levinuimad mured, millele pa-
kume lahendust: hammaste ee-

kuna kaped on suus peaaegu hoo-
mamatud. 

Meil on heameel öelda, et oleme 
esimene hambakliinik Viimsis, mis 
pakub kapedega ortodontilist ravi. 

Ortodontilised kaped põhjusta-
vad vähest hammaste tundlikkust, 
ei ole takistuseks rääkimisel ja söö-
misel ega hammaste puhastamisel, 
neid on lihtne iseseisvalt paigalda-
da ja eemaldada. Ortodontilised 
kaped eemaldab patsient ise söö-
mise ja puhastamise ajaks ja see 

skanneri töö palju täpsem kui ta-
vapärane jäljendmaterjalidega võe-
tud  jäljend.

Kui kõik muud suutervisemured 
lahendatud, siis on hea aeg-ajalt 
anda hammastele värskendav lihv 
soodapuhastuse ja koduse kapeval-
gendamisega. Soodapuhastust on 
soovitatav teha kaks korda aastas. 
Protseduuri käigus puhastatakse 
pisikese survepesuriga hammaste 
pinnalt katt ja pigmendilaigud ning 
pärast seda on võimalik personaal-
sete valgenduskapede ja -geeli abil 
hammaste tooni kodus valgenda-
da naturaalse toonini nii, et oleksi-
te alati oma parimas vormis enda-
le peeglist vastu naeratades!

Kõikvõimalike suutervist puu-
dutavate küsimustega palun tulge 
meile külla www.viimsihambaklii-
nik.ee  ning leiame koos Teie jaoks 
parima lahenduse. 

Kohtumiseni Viimsi Hamba-
kliinikus!

Jaanika Lauk
Viimsi Hambakliinik

Märkamatu 
ortodontia – 
patsiendi suu 
skaneerimine. 
Fotod: Viimsi 
Hambakliinik

Viimsi Hambakliinikus olemise 
teeb veelgi mõnusamaks hubane 
interjöör.
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Esimene ei jää kindlasti 
viimaseks
Jekaterina sõnul ei läinud koos-
töö algus sugugi libedalt, kuid seda 
mitte sellepärast, et ideel midagi vi-
ga oleks. “Kui ma kõik muuseumi-
ala rentida soovijad vastu võtaksin, 
mõeldes vaid rendisummadele, kao-
taks muuseum oma näo. Ma jälgin 
kindlat nišši, mis sobituks nii muu-
seumi eripära kui ka taristuga ning 
oleks midagi teistmoodi ja erilist. 
Nende meeste puhul meeldis mulle 
sihikindlus ja järjepidevus suhtlemi-
sel ning pärast päikseloojangu kont-
serdisarja oli usaldus võidetud,” kir-
jeldab ta koostöö algust. 

Autentsuse säilitamiseks on vei-
nifestivali külaliste piirarvuks 2500 
inimest, kuigi teoreetiliselt mahu-
taks ala kuni 4000 huvilist. Korral-
dajad seletavad otsust sellega, et 
inimestel peab olema hea olla. Ära 
kasutatakse kogu muuseumi terri-
toorium.

Korraldajad soovivad veinifes-
tivalist kujundada igasuvist tradit-
siooni ning Viimsi suve tippsünd-
must. “Tulevikus võib vabalt 
juhtuda, et päevane osa kasvab 
muuseumialalt välja näiteks üm-
berkaudsetele tänavatele ja õhtu-
ne osa toimub imelise merevaate-
ga vabaõhumuuseumis,” arutlevad 
nad tuleviku üle. Jekaterina nõus-
tub: “Andrese ja Allani ideele oli 
kergem öelda jah ka selles mõttes, 

FESTIVAL On isegi üllatav, et varem pole Viimsis 
veinifestivali korraldatud. Niivõrd ideaalne tundub 
siinse vabaõhumuuseumi romantiline ajalooliste 
hoonetega kaldapealne, kui peakorraldajate 
Andres Puuseppa ja Allan Vinogradoviga seal 
hommikukohvi joome. Meiega ühineb Jekaterina 
Alipova, kes on muuseumi sündmuste koordi-
naator ning kellega koostöös toimusid möödunud 
suvel päikeseloojangu kontserdid. 

Esimene Viimsi veinifestival toimub 
20. augustil Viimsi vabaõhumuuseumis

ga soetanud degustatsioonipokaa-
li, saavad osaleda parimate jookide 
valimisel. Pokaaliga saab iga maa-
letooja juures tasuta maitsta nii val-
get, punast kui ka mulli. Pokaalid 
jäävad kõigile mälestuseks.

Kõik veinitelgid paiknevad 
peaalal. “Kõige olulisem oli alguses 
leida Eestist suur partner ning Nau-
timus tundus meie jaoks kõige loo-
gilisem valik. Kõik ülejäänud on ise 
ühendust võtnud. Rahva maitse võib 
kindlasti erineda sommeljeede hin-
nangutest, kuid see on oluline ja tih-
tilugu ka kindla peale minek. Me ei 
välista, et edaspidi võib poodidest 
leida veine Viimsi veinifestivali võitja 
logoga,” lisavad korraldajad. 

Toiduelamus on samuti 
garanteeritud
Veinifestivali põhitoiduala jääb ka-
he lava vahele ehk rahvasuus pul-
maplatsile. Külaliste toiduelamuse 
eest hoolitseb NOA ja OKO peako-
ka Tõnis Siiguri meeskond, kes iga-
päevaselt toimetab Meriväljal ja 
Haabneeme rannas. Ilmselt Ees-
tis esmakordselt on avatud austri-

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

K
ui esimese koroona-aas-
ta talv ja kevad olid 
sündmuste korralda-
jatele väga keerulised, 

siis suvi tõi teatud leevendust. Nii 
tekkis ka Allanil pidevalt maalili-
sel Rohuneeme teel Pringis asuva 
kodu poole sõites igasugu mõtteid 
ning ta tegi Andresele ettepaneku 
hakata Viimsi vabaõhumuuseumis 
korraldama päikeseloojangu kont-
serte. “Karl-Erik Taukar, Eda-Ines 
Etti, Ott Lepland ja Jaagup Kreem 
andsid väga suurepärased kont-
serdid. Ilmaga vedas ka ning rah-
vast oli täpselt nii palju, kui maksi-
maalselt lubati,” meenutab Andres 
meeleolukalt. Korraldajad ei and-
nud grammigi kvaliteedis järele, et 
mitte lõhkuda vabaõhumuuseu-
mi erilist miljööd, tellides muusi-
ka nautimiseks publikule kohale 
lausa heinapõhupakid. 

“Mõni nädal pärast kontserte 
sõitsime autoga ja hakkasime uu-
si ideid genereerima,” jätkab And-
res. Kumbki mees ei mäleta täpselt, 
kelle idee oli veinifestivali korral-
damine, aga Andres arvab, et Allan 
siiski käis välja mõtte, mis tundus 
õige, ja temal jäi vaid sellest kinni 
haarata.

et nad mõlemad on Viimsist. Minu 
jaoks on oluline kogukonna sidu-
mine. Miks minna kodust kauge-
male, kui siinsamas korraldatakse 
nii head asja.”

Miks just vein ja mis toimub?
“Vein on püha jook, millel on oma 
pikk ajalugu ja kultuur, sarnaselt 
vabaõhumuuseumile. Hea vein 
muudab ka toiduelamuse pare-
maks,” selgitab Andres peaaegu 
paatoslikult, miks vabaõhumuu-
seum on ideaalne koht seda tüüpi 
sündmuse korraldamiseks.

Veinifestivali raames leiab muu-
hulgas aset parima veini valimine 
ning selleks on erinevad maale-
toojad kutsunud kohapeale som-
meljeed, kes hakkavad jookide 
ajalugu, maitseomadusi ja iseloo-
mu tutvustama. “Me ei ole teadli-
kult veinivalikut piiranud riikide 
või viinamarjasortidega. Festivali 
raames valitakse välja parim valge 
ja punane vein ning ka parim mul-
lijook,” selgitab Andres. Valimis-
protseduur toimub ajavahemikus 
kell 15–18. Kõik, kes on koos pileti-

baar, mille menüüd sobib nautida 
hea mulljoogiga. Austribaar jääb 
pealava juurde, mille läheduses 
asuvad veinitelgid. Lisaks tulevad 
kohe-kohe müüki eksklusiivsed 
eraldi lauateenindusega õhtusöö-
gipaketid, mis korraldatakse kahe 
kattena vanas talumajas ning kuhu 
pääseb kokku vaid umbes 100 ini-
mest. Festivalimenüüst leiab kvali-
teetseid burgereid, bataadifriikaid 
ja muid snäkke. Oma toidu ja joo-
giga sisse ei pääse.

Kogu sündmus on eriline selle 
poolest, et ühekordseid plastiknõu-
sid ei kasutata. Kohapeal luuak-
se eraldi pandipakendisüsteem 
ning määrdunud topsid saab igas 
telgis puhta vastu vahetada. Pan-
di eest tasutakse vaid korra ning 
õhtul renditopsi tagastades saab 
makstud pandiraha tagasi. “Meil 
on kohapeal kasutusel eraldi prü-
gisorteerimise keskus. Soovime, et 
iga külastaja oleks kaasatud rohe-
lisse mõtlemisse – et nad näevad, 
kuhu viskavad prügi A, B, C. Koos-
tööd teeme pandipakendikeskuse-
ga,” selgitavad korraldajad.

Muusikat igale maitsele 
Kokku seatakse veinifestivalil üles 
kaks lava, mis on vabaõhumuu-
seumi ajaloos täiesti erakordne, 
ehk kogu olemasolev ala kasuta-
takse täies mahus ära. Pealava asu-
koht jääb rehielamu ette. Akustili-
ne, Kingu elumaja tagune lava on 
muuseumi kõige kaugemas nurgas. 
“Akustilise lava asukoht võib olla 
üllatuseks kohalikelegi, sest reeg-
lina korraldatakse seal vaid pri-
vaatseid sündmusi. Seal on mõ-
nus oma lina maha panna ja head 
kitarrimuusikat kuulata,” räägivad 
asjaosalised. Oluline on mainida, 
et kontserdid kahel laval ei toimu 
üheaegselt, need võivad vaid mõ-
ne minuti kattuda.

Pealaval astuvad üles Karl-Erik 
Taukar, Ott Lepland koos Ivo Lin-
na ja Supernovaga ning õhtu lõpe-
tuseks täies koosseisus surematu 2 
Quick Start. “Kuna 20. augustil tä-
histatakse Eesti taasiseseisvumise 
30. aastapäeva, siis Ivo Linna liht-
salt peab laval olema. Koos Oti ja 
Supernovaga moodustavad nad 
suurepärase koosluse,” ütleb Al-
lan. Akustilisel laval saab nauti-
da Liis Lemsalu, Daniel Levi, “Bä-
kid hoos” (Kaire Vilgats & Dagmar 
Oja) ning DJ KyKa (Jürgen Pär-
nsalu) muusikat. 

Koos vanematega on üritusele 
oodatud ka lapsed, kellele pakutak-
se näomaalinguid ja vahvaid ülla-
tusi. Tegelikult on erinevas vanuses 
lapsed nii Taukari, Lemsalu kui ka 
Daniel Levi fännid ja teavad kõiki 
laulusõnu peast, nii et juba seepä-
rast tasub tulla kogu perega.

Tule varakult ja ilma autota!
Korraldajad on tänulikud, kui kü-
lastajad saabuvad veinifestivalile 
jalgsi, ratta või taksoga. Või kui just 
autoga, siis mitmekesi autot jaga-
des. Nii hoitakse rohkem loodust 
ning ka parkla pole kummist. Vä-
ravad avatakse kell 15. Ürituse lõpp 
on planeeritud südaööle, et mitte 
häirida kohalikke elanikke.
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dalt stardikohalt sain nii hea lähte, 
et hoolimata esimeses pöördepois 
toimunud kokkupõrkest väljusin 
teisest poist klubikaaslase Lootuse 
järel teisena. Rool töötas küll ime-
likult ja väsitas meeletult käsi, aga 
teist kohta hoides pingutasin kuni 
ruudulipuni leedulanna Kilinskai-
te ees. 

Kaldale tuleku järjekorras sure-
tasin mootori välja ning enam see 
ei käivitunud. Viimased 70 meetrit 
pidin jäätisepulga suuruse aeruga 
kaldale aerutama. Viisime paadi 
boksi ning läks kiireks tööks. Star-
disirge lõpus toimunud avariis oli 
mootor korralikult pihta saanud – 
korpus oli puruks, kannatada oli 
saanud roolihark, mis oli kõver na-
gu kreeka e. Lisaks otsisime endi-
selt põhjust, miks mootor ei käivi-
tunud. Vahetasime välja massilüliti 
ja veel mõned detailid, sest kaldal 
töötas mootor probleemideta.

Vahepeal oli ilmunud ametlik 
protokoll, kus olin märgitud esi-
mese sõidu võitjaks. Minu ees fi-
nišeerunud klubikaaslane oli tei-
nud valestardi. Esimest korda 
tiitlivõistlustel oli võimalus starti-
da esikohalt ja esimest korda olin 
võistlust juhtimas.

NOORTESPORT Soome, Soome, Soome... Selliseid 
ameerika mägesid nagu hiljuti Raumas toimunud 
noorteklassi GT-15 Euroopa meistrivõistlustel ei ole 
mul olnud ühelgi võistlusel. 

Kuidas ma veemotos Euroopa 
meistrivõistlustel hõbemedali võitsin 

sin umbes 10. positsioonil. Pingu-
tasin nii kuis jaksasin ning võtsin 
tagasi kolm kohta, kuni ühes pöör-
des kantis ära soomlanna paat, mil-
lest lihtsalt risti üle sõitsin. Maan-
dusin õiget pidi ja sööstsin edasi, 
kuna konkurendid olid kuklasse 
hingamas. Rool oli jälle imelik ja 
vahepeal tundus, et vist oli võist-
lusvint viga saanud, aga paat liikus. 

Suutsin tulla viiendaks, mis oli 
antud olukorras maksimum. Suur 
pettumus oli hinges, aga kui nägin, 
et paat oli mitmest kohast puruks ja 
roolihark kõver, sain aru, et mul oli 
väga vedanud, et üldse lõpetasin.

Esimese päeva õhtuks hoid-
sin kokkuvõttes kolmandat kohta. 
Järgmised kaks sõitu pidid toimu-
ma pühapäeval ning meil oli pa-

Joonas Lember
veemotosportlane

R
aumasse oli tulnud 22 
noort GT-15 klassi piloo-
ti selgitamaks selle aasta 
Euroopa meistrit. Hea 

meel oli, et Eesti sõitjaid oli lausa 
seitse, neist viis minu koduklubist.

Algus oli paljutõotav
Laupäev algas vabatreeninguga, 
kus sai katsetada seadistusi aja- ja 
võidusõiduks. Kõik töötas ning jäi-
me ootama ajasõitu. Ilm oli märg, 
vihma sadas, aga eks see veemoto 
üks märg sport olegi.

Ajasõidus kuulusin esimesse 
ehk A-gruppi. Rajal oli tuult ja vih-
ma ning esimene väljasõidetud aeg 
väga paljulubav ei olnud. Samas ei 
ole ma ajasõidus kunagi suurelt hii-
lanud. Kahe sõidu vahel oli aega 20 
minutit, tegime vindivahetuse ning 
siis hakkas pihta – masin enam ei 
käivitunud. Kiirelt susisime üle 
kõik asjad, mida oskasime. Olles ju-
ba lootust kaotamas, masin järsku 
turtsatas ja hakkas tööle. Jõudsin 
rajal teha veel kaks ringi ning saada 
täiesti rahuldava viienda aja. B-gru-
pi ajasõiduks olid ilmaolud muutu-
nud paremaks ja sealt ka nende pa-
remad tulemused.

Enne esimest sõitu tegime igaks 
juhuks mootorile 100 käivituskatset 
ning iga kord kõik toimis. Vaatasi-
me üle kõik, mida oskasime, aga ei 
leidnud midagi. 

Käivitub, ei käivitu
Esimese stardi ajaks oli ilm natu-
ke karvasem, aga see sobis. Viien-

Teiseks stardiks saime asjad 
enam-vähem valmis ja jäime oota-
ma parimat. Stardisillale sõites 
mootor käivitus ilusti. Starti pidime 
ootama oma 30 minutit, kuna sis-
se oli antud protest ja selle lahen-
damine pidi toimuma enne starti.

Viimaks hakkas kell lugema 
kahte minutit stardini, aga mootor 
soojendamiseks käima ei läinud. 
Kiirelt kapott maha ja lihtsalt elekt-
ri osi raputades sai mootori tööle ja 
soojenema. 

Treener Algo toppis koos isa-
ga kapotti peale ja 30 sekundit en-
ne olin stardiks valmis, palvetades, 
et mootor toimiks. Kui fooris puna-
ne tuli kustus ja teised rajale said, 
siis minu masina mootor ei teinud 
piuksugi! Siis tegi Algo midagi, mil-
lega läks Soome veemoto ajalukku 
– kasutades kuvalda meetodit, käi-
vitas ta mootori käelöögiga kapo-
ti pihta. Kohtunik, kes starti jälgis, 
oli hämmingus, sest selline tege-
vus sobib pigem ratsasporti hobus-
te kannustamiseks.

Elu eest pingutades
Sain sõitma teistest neli sekundit 
hiljem ja esimesse pöördesse jõud-

  2021 EM hõbe
  2020 MM hõbe
  2019 EM  pronks

Joonas Lember 
noorteklassi 
GT-15

randustöödeks terve õhtu, ja vaja-
dusel ka öö. Pärast pikka otsingut 
leidsime vea, miks mootor ei käivi-
tunud. Põhjuseks oli pisike massi-
juhe, mis oli pooleks läinud, ja ku-
na see oli peidus, siis me seda ei 
märganud. 

Kõige kiuste hõbemedal
Pühapäeva hommik tervitas võist-
lusplatsil lendavate telkide ja päris 
korraliku tugeva tuulega. Võistle-
jate koosolekud toimusid iga kahe 
tunni tagant. Oodati ilma parane-
mist, aga mis ei vaibunud, oli tuul. 
Kell 14 kuulutati võistlus lõppenuks 
ja esialgsetel andmetel olin tulnud 
EM-i pronksile. Aga ees oli ootamas 
veel üks võidusõit mehaanikutele 
tehnilises kontrollis. 

Esimesel kolmel masinal võeti 
mootorid algosadeks ja otsiti, kas 
on kasutatud “tehnilist dopingut”. 
Kokku kestis kontroll üle viie tunni. 
Selle tulemusena esimesel ja teisel 
kohal olevad sportlased diskvalifit-
seeriti ja kõik tulemuspunktid ar-
vestati ümber. Kui arvate, et kolmas 
koht tõuseb automaatselt esime-
seks, siis päris nii ei ole. Punktide 
ümberarvestus tõi eestlastele aga 
kolmikvõidu: Euroopa meistriks tu-
li Hendrik Arula Tartust, hõbeme-
dal kuulus mulle ja pronksi võttis 
väga noor võidusõitja Paul Richard 
Laur Viljandist. 

Alguses olid emotsioonid sega-
sed, aga siis hakkas kohale jõudma, 
et suutsin kõigi probleemide ja ava-
riide kiuste teise koha välja sõita.

Suur tänu kõigile, kes kaasa ela-
sid, ja kõigile toetajatele – ilma teie-
ta ma ei saaks seda sporti teha ja 
neid emotsioone luua!

Noorteklassi GT-15 MM pidi 
toimuma sel aastal Inglismaal, aga 
tühistati koroona tõttu. Loodeta-
vasti võtab mõni teine riik selle 
minu viimasel noorteklassi aas-
tal korraldada ja mul on võima-
lus osaleda.

Väljakutseid 
pakkusid nii 
ilm kui ka 
tehnika, kuid 
lõpuks sai 
Viimsi poiss 
Joonas kaela 
EM-i hõbe-
medali. Fotod: 
erakogu

Joonas 
Lember 
Rauma rajal.

KAUNIMATE AASTATE VENNASKOND

ndad me elus
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Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt 
tel 5563 7666. Rohkem infot kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.

Ohtlike puude raie, võsa lõikus 
ja kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmerda-
mine, heki lõikus ja pügamine. 
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 5348 7318, e-post igor@
inkteenused.ee.  

Pakun muruniitmise ja trimmerda-
mise teenust koduaedades, ühistu-
te ja äriühingute ümbruses. Helista 
ja küsi lisa – tel 5399 3595.

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. Tel 
552 7217.

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus- ning remonditööd. Fas-
saadide, katuste, vaheseinte, sau-
nade, terrasside ehitus. Parketi, 
uste, akende, liistude paigaldus ja 
muud siseviimistlustööd. Tel 5360 
5083. 

Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal.  Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
E-post info@ormikivi.ee, tel 525 
5851, www.ormikivi.ee.

Kivisillutised, äärekivid. Paigal-
dus, parandustööd ja kivide müük. 
E-post info@viimsikivi.ee, tel 5667 
6629,  www.viimsikivi.ee.

Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.

Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.

Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Tel 5639 3588, www.
väikeekskavaator.ee.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvi-
mine (plekk, kivi, eterniit). Tänava-
kivide puhastus. Tel 5624 1509, 
Andres.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-

teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.

Metalli koristamine. Tel 505 1300, 
Peeter.

Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.

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

Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kat, paljude 
lisa- ja mugavusvarustustega mat-
kaautod. Väiksemad 2 autot 
4-kohalised ja suurem 7-kohaline. 
Lisainfo FB Rendipill, rendipill@
hotmail.com.

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt mahavõt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.

Müüa puitbrikett 110 €/960 kg, 
pellet premium 158 €/975 kg, kütte-
klotsid 2 €/kott 40 L, lepp ja kask 
kottides. Tel 517 0257.

Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.

Pellet al 185 €/alus, RUF brikett 
al 135 €/alus, küttepuud al 47 €/
ruum. Kõik ühest kohast! Head 
hinnad! Tel 600 0136, 520 0093, 
Puu24.ee.

Autokliima, konditsioneerid, 
soojuspumbad, külmaseadmed: 
müük, paigaldus, hooldus ja re-
mont. Head hinnad, korralik töö. 
Freoonipunkt OÜ. Töötame iga 
päev. Tel 5858 5829.

Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vana-
vara, Tarbeklaasi ja keraamikat. 
Info tel 688 8300, 502 4439, 
e-mail pood@realiseeri.ee.

Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevi-
kus pakub immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höövel-
materjal), soojustust (villa ja Kings-
pan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). 
Pakume ka transporti. Lisainfo: 
www.ehitusoutlet.ee ja telefon 
5656 0096.

Kinnisvara vahetus
Vahetan Leppneeme maja 
140,7 m2 + garaaž 26,4 m2 + sauna-
maja 51 m2 + väliterrass 25 m2, 
krunt 1029 m2 kolmetoalise korteri 
vastu Viimsis (1. või 2. korrus). 
Tel 513 4813, Boriss.

Tööpakkumine
Lastehoid Viimsi Miisu pakub 
tööd rõõmsameelsele LAPSE-
HOIDJALE, kes armastab lastega 
tegeleda ja läbi mängu neid aren-
dada. Ootame oma meeskonda 
soovitavalt lapsehoidjaks õppinud, 
loomingulist ja sõbralikku inimest. 
Pakume kaasaegset töökeskkon-
da, täistööaega E–R, toredaid nae-
rusuiseid lapsi. Kandideerimiseks 
palun saata CV meilile: viimsi.
miisu@gmail.com. Vastan rõõ-
muga tekkivatele küsimustele
tel 516 3416, Ülle.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

“Viimsi kaunis kodu 2021” 
konkurss ootab osalema
KONKURSS Ootame Viimsi 
vallaelanikke ja kohalikke 
ettevõtteid esitama kon-
kursile “Viimsi kaunis kodu 
2021“ ilusaid, huvitavaid, 
hästi hoitud või oskuslikult 
hooldatud kinnistuid. 

Olgu siis tegu eramu, korter-
elamu, tervikliku haljastus-
lahendusega rõduga, ühis-
kondliku hoone või ettevõt-
tega, mille ümber on loodud 
kaunis keskkond.

Konkursiga soovitakse esi-
le tõsta Viimsi vallas asuvaid 
arukate ruumilahendustega, 
loodust hoidvaid ja südame-
ga hooldatud kinnistuid ning 
tunnustada nende omanikke 
või esindajaid.

Konkursile “Viimsi kaunis 
kodu” esitatud nominentide 
hindamisel käsitletakse kõi-
kide teemade koosmõju (ter-
viklik ruum, haljastus, vormid, 
heakord).

Konkursi “Viimsi kaunis 
kodu” koduaedade võitjad 
esitatakse edasi konkursile 
“Eesti kaunis kodu”. 

“Viimsi kaunis kodu 2021” 
kategooriad ja auhinnafond 
jaotuvad järgnevalt:

1. Kaunis kodu (eramud ja 
aiad):
• I koht – auhinna väärtus 1000 
eurot,
• II koht – auhinna väärtus 700 
eurot,
• III koht – auhinna väärtus 
400 eurot.
2. Kaunis ühiskondlik hoone/
ettevõte (ja selle esine või ümb-
rusesse rajatud avalik ruum, 
hoov) !  – eriauhind ilusama-
le ühiskondlikule hoonele/et-
tevõttele: 
• eriauhinna väärtus 400 eurot.
3. Kaunis rõdu (kortermaja-
del) – eriauhind ilusamale ja 
kauni tervikliku haljastusla-
hendusega rõdule: 
• eriauhinna väärtus 400 eu-
rot.

4. Kaunis ridaelamu või kor-
termaja (korterelamute tervik-
likud haljastuslahendused)  – 
eriauhind ilusamale korter-
majale:
• eriauhinna väärtus 400 eu-
rot.

Infot kaunite kodude, rõ-
dude või hoonete kohta oota-
me kuni 10. augustini e-pos-
ti aadressile allar.lehtsalu@
viimsivv.ee. Kauni Viimsi ko-
du tiitel ja eriauhinna võitjad 
kuulutatakse välja detsemb-
rikuus toimuval “Viimsi tun-
nustab” galal.  

Kui esitate konkursile oma 
naabri või tuttava, siis palun 
enne esitamist veenduda, et 
ka ta ise soovib osaleda! 

Ootame kõiki osalema!

Allar Lehtsalu
haljastuse vanemspetsialist,
konkursi “Viimsi kaunis kodu” 
komisjoni esimees

Kauni kodu konkursile saab kandidaate esitada kuni 10. augustini. 
Foto: Allar Lehtsalu

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com.

Merivälja Kool avaldab 
südamlikku kaastunnet 

Pille Saluri

lähedastele kalli abikaasa, 
ema ja vanaema kaotuse 

puhul.  

Mõni hetk on vahel valusam 
kui teine, 

mõni hetk on kohe väga-väga 
valus....

Meie hulgast on lahkunud 
armas sõber ja õpetaja

Pille Saluri

Jääd alati meie südamesse...
Sügav kaastunne omastele. 

 
MLA Viimsi Lasteaiad

lapsed ja töötajad
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WWW.PINDI.EE

Soovid müüa või 
üürida?
Võta ühendust!

Желаете продать 
или сдать 
в аренду?
Свяжитесь 
со мной!

Kogemus aastast 1995

Tatjana Shevtshenko
+372 515 2005
tatjana.s@pindi.ee

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.eeHARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud • kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

195€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

Riietering 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

Kuulutame välja konkursi järgmistele vabadele ametikohtadele 
2021/2022 õppeaastaks:

ÕPETAJA 
(koormus 1,0)

ÕPPEJUHT 
(koormus 1,0)

ABIÕPETAJA 
(koormus 1,0)

LOGOPEED 
(Koormus 1,0)

PSÜHHOLOOG 
(Koormus 1,0)

Kandideerimise tähtaeg on 31. juuli 2021.a. Tööle asumise aeg 
augustikuus 2021.a.

Palume saata CV ning haridust tõendavad dokumendid aadressile:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee, telefon: 5622 0121
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Modelleeri oma

naeratus AirNivoliga!

Tegevusaluba nr. LO4228

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212            60 999 10 

Tegevusloa nr. LO4228 

Märkamatu ortodontia

nüüd Viimsis!

Hoolitse enda eest

100% looduslike 

toodetega Elixr'ilt!

 

Nüüd  

hea hinnaga komplektid- 

 vaata järele 

www.olenterve.ee

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

-70%
ALLAHINDLUS

PÄIKESEPRILLIDELE JA 
PRILLIRAAMIDELE

       Viimsi
    Nelgi tee 1
T-R 10.00-19.00
L-P 10.00-17.00

E-suletud

Kõik grillima!

5,95 €/kg
Šašlõkk sealihast äädikaga

6,95 €/kg
6,95 €/kg

Šašlõkk sealihast
küüslaugumarinaadis

Broileri šašlõkk äädikaga
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KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Oleme Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451
Laste ja täiskasvanute ravi, proteesihüvitis.

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 9-20 • L 9-19 • P 9-19

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 01.07.2021-28.07.2021 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

Kraaniga purgid

Päikeseprillid
Naistele, lastele, meestele

Keeratavad purgikaaned
82 mm, 10 tk

0,79 €

Laste T-särgid ja komplektid

Dekoratiivtuled
6 cm, 10 tk

2,90 €

Mahlateo stardikomplekt

 

23,90 €

kliendikaardiga

kliendikaardiga

*kaupluses laiem valik

*kaupluses 
laiem valik

2

016

-21%

-25%-29%

-20%
-20%

-20%

Selver on mainekaim eestimaine kauplustekett,
mis on tegutsenud aastast 1995.

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest 
 saad meie kodulehelt www.selver.ee

Kandideerimiseks palun saada oma CV personal@selver.ee,  
täida kohataotlusankeet kodulehel või kaupluses.  

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337,  
Selveri personaliosakond.

TULE VIIMSI  
SELVERISSE TÖÖLE!
TEENINDAJAKS (kassa, SelveEkspress)

KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
TEENINDUSJUHIKS

Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kristiines: Sõpruse pst 27

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

25€
SOODUSKOODIGA:

SUVEL 
SOODSALT

Peetri
ülevaatuspunktis
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Ermico Haldus OÜ on ehitusfi rma, kuhu on koondunud suure kogemuste pagasiga ehitusmeistrid. Ermico 
Halduse meistrimehed aitavad kõiges – alustades projektist, lõpetades viimistlustöödega – meie hoole alla 
saate jätta kõik ehitustöödega seonduva ja meie omalt poolt garanteerime kõrgetele normidele vastava tu-
lemuse. Pakume kvaliteetset ehitusteenust üle terve Eesti.

Meie personaalne lähenemine kliendisuhtlusele lubab erinevate probleemide puhul ehitusmeistreid ka sü-
daöösel objektile lähetada. Avariiteenus katab nii haldus- kui heakorrateenusest johtuvate probleemide 
likvideerimise kiirelt ja võimalikult valutult.

VÕTA MEIEGA 
ÜHENDUST

Marjamaa tee 20-7, 
Metsakasti küla, Viimsi 
vald, 74019 Harjumaa 

Tel 552 7217 
info@ermicohaldus.com
www.ermicohaldus.com

MEIE PÕHILISTEKS TEGEVUSALADEKS ON:
• üldehitus
• eramajade ehitus 
• siseviimistlus
• terrassid ja katusealused 
• haldusteenused kortermajadele ja eramajadele
• heakorrateenus

RENOVEERIME, EHITAME JA VASTUTAME

Kõikidele
Ermico Haldus OÜ

tehtud töödele 
kehtib kaheaastane 

garantii.

AVARII-
TEENUS 

24 H

KASTMISSÜSTEEMIDE
müük ja paigaldus

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

EHITAME ja REMONDIME,
VIIMISTLEME ja PLAADIME,

teeme PUIDUTÖID,
paigaldame KATUSEID,

ehitame TERRASSE ja PAVILJONE!

ABIT
Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

Aitame TÕSTA, tassida ja koristada, 
PARANDADA. EHITADA ja KORRASTADA,

ehitada AIA, pügada HEKID, rajada KÕNNITEED,
ehitada kasvuhooned, TERRASSID ja AIAMAJAD,

kaevata PEENRAD ja pügada muru
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Toodete ettetellimine infoletist

Lai valik Delice köögi 
tooteid, kringleid ja 
stritsleid Sinu 
peolauale

Viimsi Delice Toidupood
Viimsi Kaubanduskeskus, Randvere tee 6
Avatud: E-P 9-22

Solaris Toidupood
Solaris Keskus, Estonia pst 9
Avatud: E-P 9-23

KRISTINA ja ARABELLA ELISABETH, viimsilased

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee
Sõpruse tee 15, Viimsi

Kunsti 
teeme ise.
Muu saab 
poest.


