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VEETEED Augusti lõpul 
avati ametlikult põhja-
liku renoveerimise läbi-
nud Naissaare sadam. 
Töö siin aga ei lõpe. 
Kavandamisel on vallale 
kuuluvate Leppneeme 
ja Kelnase sadamate 
kordategemine ja välja-
arendamine. 

N
aissaare sadam on val-
la üks vanimatest sada-
matest. Kuigi sadama 
täpne rajamise aasta po-

le teada, siis toimus see erinevate 
allikate kohaselt 1912.–1913. aas-
tate paiku. Omal ajal oli tegu sõja-
sadamaga, mille kaudu veeti saare-
le rannapatareide ehitusmaterjale 
ja relvastust. Peagi 110-aastaseks 
saav sadam sai ümmarguse sünni-
päeva eel väärika kingituse – reno-
veerimise. 

Tegus 10-aastane teekond
Idee teha sadam korda koostöös 
riigiga tekkis kümmekond aastat 
tagasi. 2012. aastal sõlmisid Viim-
si vald ja AS Saarte Liinid hoones-
tusõiguse lepingu, millega anti sa-
dam 50 aastaks Saarte Liinidele. 
Seejärel asuti kavandama sadama 
põhjalikumat renoveerimist. Riik 
nägi ette Saarte Liinidele 15%-li-
se omafinantseeringu ning 2015. 
aastal sai projekt “Avaliku liiniveo 
teenindamiseks riigi sadamate re-
konstrueerimine” rahastuse EL-i 
Ühtekuuluvusfondi raudteeliiklu-
se arendamise ja erinevate liiku-
misviiside ühendamise meetmest. 
Tööd toimusid aastatel 2018–2020 
ning 19. augustil 2020 toimus sada-
ma pidulik avamine. Ajalooline sõ-
jasadam oli ümber sündinud nüü-
disaegseks reisisadamaks.

Renoveerimine ja pommid
Sadama renoveerimistööd teostas 
OÜ BauEst. Tööde käigus süven-

dati sadama akvatooriumi ja vee-
teed, kindlustati olemasolev lai-
nemurdja ja rajati selle pikendus. 
Uuendatud lainemurdja vähendab 
tormilainete mõju enne sadamasse 
jõudmist ja takistab sissesõidutee 
setetega täitumist. Lisaks sai korda 
sadamakai kate, paigaldati ujuvkai, 
rajati kommunikatsioone, remon-
diti sadamakai tuulekaitsesein, 
rekonstrueeriti ramp. Tööde ko-
gumaksumuseks kujunes 3,3 mil-
jonit eurot. Sadama süvendamise 
ja kai ehitustööde käigus tuli me-
repõhjast välja ka mitukümmend 
lõhkekeha ja mürsku, millest suu-
rim oli 470-kilone. Nii tuli vahepeal 
appi merevägi, kes aitas põrguma-
sinad lõhata.   

Tõhus koostöö Saarte 
Liinidega
Vallavanem Illar Lemetti tänas 
Naissaare sadama avamisel AS 
Saarte Liinide meeskonda ja senist 
koostööd. “Loodan, et selline koos-
töövorm saab eeskujuks ka teiste 
valla sadamate puhul,” sõnas Le-
metti. Viimsi vallavolikogu on and-
nud vallavalitsusele volitused pi-
dada läbirääkimisi AS-iga Saar-
te Liinid Leppneeme ja Kelnase 
sadamatele hoonestusõiguse või 

kasutusvalduse seadmiseks. Sep-
tembris saatis vallavalitsus täien-
dava pöördumise majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi-
le, millega tehti ettepanek allkir-
jastada kolmepoolne koostöölepe 
ministeeriumi, AS-i Saarte Liinid 
ja valla vahel. “Lepingu allkirjasta-
mine oleks esimene reaalne samm 
väikesaartega ühenduse pidami-
sel riigi tervikliku sadamavõrgus-
tiku loomisel,” sõnas vallavanem 
Lemetti. Koostöökokkuleppe sõl-
mimine võimaldaks asuda tegevu-
si ette valmistama ja kavandama 
vajalikke finantsvahendeid. 

Leppneeme ja Kelnase 
sadamad
Sadamate valdkonna eest vastutava 
abivallavanema Margus Kruusmä-
gi hinnangul vajavad Leppneeme 
ja Kelnase sadamad hinnanguliselt 
6 miljoni eurost investeeringut, et 
sadamad tervikuna korrastada ja 
välja arendada (sh rajada sadama-
hooned, välja ehitada territooriu-
mid ja taristu, lisada paadikaisid, 
teha sadamaid tormikindlamaks). 
“Kindlasti on vajalik sadamaid tu-
levikus laiendada ja sadamatee-
nuseid juurde luua,” tõi välja abi-
vallavanem Kruusmägi. Viimsi 

Koolid ja 
COVID-19
Viirus COVID-19 sekkub jõuli-
selt meie ellu ja sunnib endaga 
arvestama. Mida tehakse kooli-
des ja lasteaaedades viiruse 
tõkestamiseks?  Loe lk 4

Mees, kes teeb 
kogu aeg trenni
See lihtsalt ei ole võimalik, et sa 
pole näinud meest, kes kogu aeg 
trenni teeb. Kelle toetuseks müüdi 
loosipileteid MRJK perepäeval? 
Loe lk 6

Külas Miiduranna 
külavanemal

Naissaare sadam renoveeritud, kurss
Leppneeme ja Kelnase sadamatel

piirkonnas elab palju paadioma-
nikke ning nõudlus paadikohtade 
järele kasvab aasta-aastalt. Valla-
valitsus on koostanud nii Leppnee-
me kui ka Kelnase sadama laienda-
mise eskiisprojektid, mille täpsem 
lahendus selgub pärast keskkon-
namõjude arutelusid. “Sadamate 
laiendamine on ühelt poolt reaal-
se sadamateenuse vajaduse tõttu 
tarvilik, kuid teisalt seab see suuri 
finantskohustusi kohalikule oma-
valitsusele, samas meetmed sada-
mate väljaehitamiseks on piiratud,” 
selgitas Kruusmägi. Siin tulebki  
kaaluda, kas jätkata sarnaselt prae-
gusele ning vastavalt võimalustele 
jälle teha midagi paremaks või ka-
vandada terviklikku väljaarenda-
mist, mis nõuab olulisi ressursse.

Riigi sadamavõrgu osana
AS-ile Saarte Liinid kuulub täna 
18 sadamat üle Eesti, millest toi-
mub ühenduse pidamine ja ava-
lik liinivedu väikesaartega. Kohali-
ku omavalitsuse pidada on jäänud 
Eestis väikesadamatest vaid Viimsi 
valla Leppneeme ja Kelnase sada-
mad. Palju on erinevaid arvamusi 
ja hirme sadamate riigile andmi-
sel. Samas Naissaare sadama edu-
lugu kinnitab, et see on perspektii-

vikas ja tulemuslik. Ka teised Saarte 
Liinide sadamad on korrastatud ja 
pakuvad laia valikut sadamatee-
nuseid. Koostöö Saarte Liinidega 
võimaldab Euroopa Liidu toetusi 
sadama renoveerimisse suunata, 
kuna riigi sadamavõrgu arendami-
ne on prioriteet. Kehtiv transpordi 
infrastruktuuri arendamise mää-
rus toetab samuti suurte ja riiklikult 
oluliste rajatiste toetamist, mis on 
eelnevalt kinnitatud Vabariigi Va-
litsuse investeeringute kavades. Sa-
damate liitmine riigi sadamavõrku 
avab uusi võimalusi Leppneeme ja 
Kelnase sadamate väljaarendami-
seks, mida sadamad väärivad. 

  Naissaare sadam
- Sadamapidaja: AS Saarte 
Liinid
- 2018: 1499 alust, 6826 
külastajat, 308 tonni kaupa
- 2019: 1413 alust, 6625 
külastajat, 80 tonni kaupa
- Kommertsvedu: laevad 
Katharina, Monica
- Navigatsiooniperiood: 
15. aprill – 15. oktoober
- Suurim aluse pikkus: 40 m; 
süvis: 3,5 m
- Kailiini pikkus: 258 m; ujuv-
kailiin 72 m

  Kelnase sadam
- Sadamaoperaator: 
OÜ Viimsi Haldus
- 2018: 713 alust, 2377 
külastajat
- 2019: 933 alust, 3321 
külastajat
- Navigatsiooniperiood: 
1. jaanuar – 31. detsember
- Avalik liinivedu: reisilaev 
Wrangö 
- Suurim aluse pikkus: 
25 meetrit; süvis: 2,5 m
- Kailiini pikkus: 168 m

  Leppneeme sadam
- Sadamaoperaator: OÜ 
Viimsi Haldus
- 2019: 1506 Wrangö reisi, 
27 240 reisijat
- Navigatsiooniperiood: 
1. jaanuar – 31. detsember
- Avalik liinivedu: reisilaev 
Wrangö 
- Suurim aluse pikkus: 
25 meetrit; süvis: 2,5 m
- Kailiini pikkus: 277 m

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Vaade reno-
veeritud Nais-
saare sada-
male. Foto: 
Ahti Paju

MUINASTULED: Kuidas läks muinastulede öö Viimsi Rannarahva muuseumis? Loe lk 12 >>>>

Uues artiklisarjas “Külavanemal külas” 
teeb vallavanem Illar Lemetti Viimsi 
küladele tiiru peale. Esimene peatus – 
Miiduranna, giidiks külavanem 
Eero Hammer.  Loe lk 10–11
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Tammneeme küla ja külaseltsi koosolekud
8. oktoobril algusega kell 17 toimub Tammneeme küla üldkoos-
olek ajaloolisel ranna-alal.

Koosoleku päevakord: 1. Tammneeme külavanema aruanne 
tehtud töödest külas. 2. Uue külavanema valimised. 3. Kohapeal 
algatatud küsimistele vastamine. Kohal on ka valla esindajad.
8. oktoobril algusega kell 18 toimub MTÜ Tammneeme Külaseltsi 
koosolek.

Päevakorras: 1. MTÜ Tammneeme Külaseltsi 2019 majandusaasta
aruande kinnitamine. 2. MTÜ Tammneeme Külaseltsi uue juhatuse 
valimine. 3. Kohapeal algatatud küsimustele vastamine.

loodan, et edasiste arenduste pu-
hul on maade eraomanikud sama 
mõistvad kui seni. 

Unistus saab teoks
Eelmisel aastal valmis kõnealuse 
ala teemaplaneeringu eskiisprojekt, 
millega on täna tühermaana seis-
vale alale kavandatud mänguvälja-
kud, piknikuplatsid, vaateplatvorm 
ja -torn ning kohvikuga kogukonna-
maja vaatega merele. Veel aastate 
eest hullumeelse ideena välja käi-
dud mõte on tänaseks reaalset tu-
lemust andmas ning esimese suu-
rema objektina saab septembri 
lõpuks valmis vahva mänguväljak 
lastele ja terviseala eakatele.

Tõustes Põhjakonna trepist üles, 
on vasakut kätt ligemale 2500-ruut-
meetrine plats, kuhu uus mängu-
väljak ja terviseala tulevadki. Aas-
takümneid tagasi on sellest kohast 
tõenäoliselt paekivi murtud ning 
ümbrusesse pinnast kuhjatud, 
mille tulemusena on moodustu-
nud omapärane süvend. Tänu seda 
ümbritsevatele puudele on lastele 
ja eakatele mõeldud  ala praktiliselt 
tuulevaikne, kuigi asub otse astan-
gu serval.

Kui muidu on kombeks ehita-
da väiksemaid mänguväljakuid 
ning platse sporditrenažööridega 
ja puhkamiseks teineteisest eral-
di, siis uudse lahendusena on sel 
korral toodud need kõik ühtekok-
ku. Eks aeg näitab, kuidas see töö-
le hakkab. Kuna ala on piisavalt 
suur, on arhitekt selle erineval tasa-
pindadel terrassidega liigendanud 
ja muidu ilmetu plats on saanud 
uue põneva ilme. Platsi pinnase-
kate on teadlikult valitud suures 
osas vett läbi laskva kattega nagu 
kooremultš, liiv, muru, et vältida 

LIHVIMATA PÄRL Meie koduvallas on mitmeid 
piirkondi, mille täit potentsiaali pole seni veel ära 
kasutatud. Üheks selliseks on Lubja klindiastang 
ehk pangapealne ala, mis jääb Haabneeme 
keskusest Randvere poole liikudes paremat kätt 
ning algab Põhjakonna trepiga ja lõpeb ühe valla 
olulise maamärgi – Viimsi ülemise tuletorniga.

Lubja klindiastang saab uue hingamise

T
õenäoliselt oli klindi-
astang tänase Viimsi esi-
mene jalatäis maapinda, 
mis mereveest kerkides 

kuivaks jäi. Enam kui 11 tuhandeks 
aastaks jäi ala praktiliselt puutuma-
tuks kuni möödunud sajandi teises 
pooles hõivas nõukogude sõjavägi 
omale kütuseladu ehitades piir-
konna. Huvitava mälumängu fak-
tina on teadmine, et ala on suurima 
absoluutse kõrgusega Põhja-Ees-
ti rannikumadalikul säilinud la-
vamaa jäänuksaar, kus maapinna 
absoluutne kõrgus ulatub kuni 52 
meetrini üle merepinna. 

Õnneks oli Viimsi üldplaneerin-
gu omaaegsetel koostajatel ettenä-
gelikkust ning nad määratlesid ala 
kohaliku tähtsusega kaitsealaks 
ja nägid sinna ette pikliku siilu-
na paikneva rohekoridori säilimi-
se. Maakeeli öeldes tähendab see 
astangu servast 60 m ehituskeelu 
vööndit, kuhu elamute ja muude 
hoonete ehitamine pole lubatud. 
Rohevööndisse jäävad maad kuu-
luvad nii eraomanikele kui ka val-
lale, mis teeb ala tervikliku aren-
damise mõneti keerulisemaks ja 
eeldab ühist kokkulepet. Mitmed 
maaomanikud näevad ühises ro-
he- ja puhkeala rajamises kasu ka 
oma kinnistu väärtusele ja on see-
pärast juba andnud jupi talle kuu-
luvast maast vallale kasutamiseks 
avaliku ala väljaarendamiseks. Ku-
na minu visiooni järgi on klindias-
tang meeldiv paik, kus meie kodu-
valla inimesed ja külalised saavad 
puhata, mängida ja sportida, siis 

vihmavee kogunemist ning vaja-
dust rajada kulukaid äravoolusüs-
teeme. Pehme pinnakate sobib ka 
mängimiseks ja sportimiseks ning 
vähendab võimalusi end kukkudes 
vigastada. 

Tegemist jagub nii lastele kui 
ka eakatele
Võib juba ette aimata, et kui mudi-
lastele kujuneb lemmikatraktsioo-
niks liumägi, siis veidi vanematele 
lastele pakub ronimisrõõmu suur 
ämblikuvõrku meenutav köitest 
põimitud püramiid. Mänguplatsi 
arhitektid on oma töö nimetanud 
“Maa-alused”, kuna alal saab olema 
mitmeid koopaid ja käike, millest 
läbi pugeda. Erinevate turnimisat-
raktsioonide, kiikede ja trenažöö-
ride valikul on vald tellijana tead-
likult püüdnud võimalikult vähe 
kasutada standardtooteid, mis 
lõpptulemusena pakub huviliste-
le rohkelt avastamisrõõmu. Kuid 
kõike ei jõuagi kirjasõnas seleta-
da ning peagi on igaüks ise ooda-
tud platsi uudistama. 

Eakate terviseala on aga mõel-
dud minuvanustele ehk pensio-
niealistele, aga miks mitte ka noo-
rematele, kes soovivad arendada 
tasakaalu ja liikuvust. Eesti liiku-
missoovituste järgi on väga oluline 
teha kolm või rohkem korda näda-
las venitus- ja tasakaaluharjutusi, 
et ennetada kukkumisi ja luumur-
de. Talv ju peagi käes ning õige aeg 
alustada ennetustööga parema ter-
vise ja enesetunde heaks. Peagi on 
selleks suurepärane võimalus värs-
kes õhus ja lummava vaatega pai-
gas, Lubja klindipealsel. 

Usun, et klindipealse läbimõel-
dud korrastamise üle rõõmustavad 
mitte ainult lähipiirkonnas elavad 
Lubja, Pärnamäe ja Haabneeme 
inimesed, vaid ka kaugema kan-
di viimsilased ning ka külalised 
Eestist ja välismaalt. Paljud Lubja 
ja Pärnamäe küla elanikud pääse-
vad Põhjakonna trepi kaudu jalg-
si kõige otsemat teed Haabneeme 
keskusesse. Samuti jääb see noor-
te kooliteele, kes igal hommikul ja 
õhtul mäe pealt alla Viimsi ja Haab-

neeme põhikoolidesse, gümnaa-
siumi või huviringidesse käivad. 
Seni ringiga ümber Viimsi või üle 
songermaa liikuma pidanud lapsed 
saavad olulise jupi oma kooliteest 
korda ning mänguplatsile rajatav 
korralik valgustus muudab selle pi-
medatel sügis- ja talveõhtutel kind-
lasti ka turvalisemaks.

Püsivus viib sihile
Nagu öeldud, on see vaid ühe suure 
protsessi algus. Lubja küla inime-
sed on oma jõududega tuletorni 
juurde aastate eest rajanud laulu- 
ja lõkkeplatsi, kus on koos käinud 
suur osa Viimsist. Aastate jooksul 
on see aga omajagu kulunud ning 
vajab hädasti uuendamist. 

Klindipealse eskiisprojektiga on 
visandatud praeguse külaplatsi ala-
le kogu Viimsi rahvale ja külalistele 
mõeldud kogukonnamaja, kus kor-
raldada kõikvõimalikke näituseid, 
kontserte ja etendusi. 

Katteta lubaduste andmine ei 
tee kedagi õnnelikumaks, mistõt-

tu ei oska ma täna ennustada, mil-
lal me uue maja sisseõnnistamiseni 
jõuame. Kuid senine kogemus üt-
leb, et alati tasub suurelt mõelda ja 
järjepideva toimetamisega jõuame 
kindlasti ka ükskord selleni. Unis-
tasin ma ju 30 aastat tagasi Lubja 
küla keskusega ühendavast trepist 
ning tänaseks on see valmis ning 
kenasti vastu võetud nii igapäevas-
te liikujate kui ka spordivõistluste 
korraldajate ja turistide seas. Küll 
ma ülejäänud ideed ka ellu viin, 
kui jagub toetajaid, kellelt ammu-
tan jõudu ja motivatsiooni. 

Klindipealne on ideaalne koht 
üle puulatvade ulatuva merevaa-
tega platvormi rajamiseks, millelt 
on näha nii valla läänekallas kui 
ka kogu Haabneeme alevik, aga ka 
Tallinn oma äratuntava siluetiga. 
Turvaliselt ja läbimõeldult väärib 
eksponeerimist ilmselt Põhjasõja 
ajal sõjalistel eesmärkidel uurista-
tud ajalooline Kuradikoobas. Ke-
vadine liigvesi on võimalik suu-
nata ühte kogumiskraavi ja rajada 
mööda astangut langev põnev vee-
kaskaad ühes seda ületavate trep-
pide ja jalgradadega. 

Lubja küla inimesed on lahked 
ning rõõmuga ootame kõiki meile 
külla. Tulge, liikuge, mängige, pu-
hake, uudistage ja saame valla eri-
liste paikadega paremini tuttavaks!

Raimo Tann
Lubja küla külavanem

Seni ringiga ümber Viimsi või 
üle songermaa liikuma pidanud 
lapsed saavad olulise jupi oma 
kooliteest korda.

Lubja klindipealse suure puhkeala esimene etapp plaanitakse avada 24. septembril – valmib mänguväljak lastele ja terivseala eakatele. Foto: Martin Jaško

Lubja klindipealse arendamise eest on läbi aegade hea seisnud mitmed vallavalitsused 
ja volikogu koosseisud. 

Abivallavanem Annika Vaikla: “Mänguväljakuid ja vabas õhus sportimisvõimalusi võiks 
meie vallas olla palju rohkem ning rõõm on teada, et klindipealne rekreatsiooniala on 
kaasaegne täiendus senistele lahendustele.”

Viimsi vallavolikogu aseesimees Urve Palo: “Ma olen seda aastaid oodanud, et saaks 
teha ühe parajalt pika kõnni- või jooksuringi kodulähedases looduses. Seetõttu loodan 
väga, et klindiastangu olemasolevale alumisele terviserajale lisandub lähiaastatel ka üle-
mine, moodustades kokku mõnusa terviku. Olen rõõmuga aidanud leida riigipoolset 
rahastust, et klindiastangu visioon jõuaks ideedest teostuseni.”

Viimsi vallavolikogu liige Jan Trei: “Hetkel on Lubja klindiastangu valgustatud tervise-
rajad distantsilt lühikesed. Rekreatsiooniala annab võimaluse klindiastangu ülemise ja 
alumise otsa kokku sõlmida. Valmival tervisealal tekib vallaelanikel täiendav võimalus 
erinevaid üritusi korraldada. Mänguväljaku rajamiseks on vald saanud riigikogu Isamaa 
fraktsiooni ettepanekul 50 000 eurot toetust riigieelarvest.”

KO M M E N TA A R



PÄRAND 27. augustil toimus 
Tallinnas Nordic Hotel Forumi 
konverentsikeskuses Tartu Üli-
kooli Mereinstituudi ja Muinsus-
kaitseameti korraldud “BalticRIM” 
projekti ümarlaud.

Mis on “BalticRIM” ehk “Baltic Sea 
Region Integrated Maritime Cultural 
Heritage Management”, eesti keeles 
“Merekultuuripärandi integreeritud 
haldamine Läänemeremaades”? 

Läänemeremaade ühisprojekt lü-
hendiga “BalticRIM” on suunatud vee-
alusele kultuuripärandile ja merealade 
ruumilisele planeerimisele. Projektis 
on suur osakaal merekultuuripäran-
di sh veealuse kultuuripärandi säili-
misel ja esitlemisel. Selleks analüüsi-
takse osalevate riikide poolt pakutud 
andmeid nii merealade ajaloolise ka-
sutamise kohta (vrakid, laevateed jmt) 
kui ka huvigruppide seas läbi viidud 
küsitluste tulemusi (kalurid, sukeldu-
jad, ettevõtjad). Näiteks kasutatakse 
projektis üheks selliseks mudelplanee-
ringualaks Tallinna ja Helsingi vahelist 
merekoridori, kus on nii vee all kui ka 
rannikul säilinud palju merekultuuri-
ga seotud objekte, samas on kaasaeg-
ne tihe kasutus ohuks sealsele kultuu-
ripärandile. Projekti käigus otsitaksegi 
parimaid viise, kuidas selliseid olukor-
di lahendada.

Hiljutisel ümarlaua kohtumisel rää-
giti valdkonna hetkeolukorrast ja tu-
levikuvõimalustest. Läänemere kul-
tuuripärand on hästi hoitud, võrreldes 
olukorraga maailmas üldiselt. Samas, 
merekultuuripärandi olemuse ja selle 
väärtusega arvestatakse täna ebapiisa-
valt. Väga oluline on kogu Läänemere 
regiooni süstemaatiline andmete ko-
gumine. Saksamaal on sellealane tege-
vus põhjalik ja eeskujuks teistele part-
neritele. 

Põhjalik digitaalne merekaart
Mereinstituudi juhtimisel (Liisi Lees, 
Kristjan Herkül) on “BalticRIM” pro-
jekti raames koostatud põhjalik digi-
taalne merekaart väga erineva and-
mestikuga, mis võiks olla andmebaa-
siks ja töövahendiks sinimajanduse 
edendamisel. Sinimajandus (ka sini-
ne majandus) on merega seotud ma-
jandus- ja tegevusharud. Lisaks kalan-
dusele ja merendusele kuuluvad siia 
ka vesiviljelus (sh kalakasvatus), ran-
nikuturism, merebiotehnoloogia, me-
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“BalticRIM” sinimajanduse heaks

reala ruumiplaneerimine, merepõhjast 
kaevandamine ning siin teemaks ole-
va merekultuuri ja veealuse kultuuri-
pärandiga seonduvad tegevused.   

Kaardil on erinevaid andmeid ja in-
fokihte: objektide ja mälestiste register 
küll ainult eesti keeles, kuid laevavrak-
kide register kahes keeles. Siin on ka 
andmed vee läbipaistvuse kohta – näi-
teks Pärnu lahe vees on nähtavus hal-
vem, põhjaranniku vetes parem, samu-
ti Saaremaa ja Hiiumaa lääneranniku 
vetes. Siin on andmed ka põhjataimes-
tiku ja loomastiku kohta. 

Kaart on kõigile huvilistele kättesaa-
dav veebiaadressil http://www.sea.ee/
mch4blue/Map/Content. 

Lisaks uuele kaardikeskkonnale 
saab vrakkide kohta põhjalikku infot ka 
Muinsuskaitseameti registritest, nt on 
kultuurimälestiste registri juures vra-
kiregister ja mälestiste kaart. 

Säilitusalade loomine
Seoses laevavrakkide leidudega mää-
ratletakse merealade planeeringuga 
ka säilitusalasid. Sisuliselt on tegemist 
veealuste hoidlatega, kus saab säilitada 
suuremõõtmelisi allveearheoloogilisi 
leide nagu laevavrakke. Seni on kasu-
tusel Tallinna lahes Naissaare ja Litte-
grundi madala vahel paiknev säilitus-
ala, kus keskmine sügavus on 17 meet-
rit ja kuhu on pärast väljakaevamisi 
teisaldatud kolm laevavrakki. Lääne-

Soomusrong paigutatakse 
sõjamuuseumi ette
Vabadussõjaaegse soomusrongi näidiskoopiast saab Eesti Sõja-
muuseumi – kindral Laidoneri muuseumi püsiekspositsiooni osa, 
rong jõuab muuseumi ette. 

Sõjamuuseumi direktori Hellar Lille sõnul on soomusrong praegu 
Tapa depoos, selle muuseumisse toomine eeldab erinevaid kokkulep-
peid ja kooskõlastusi muuseumiesise maa-ala kasutamiseks. Samuti 
tuleb projekteerida ja ehitada umbes 80 meetri pikkune jupp raudteed.

“Loodame, et selle aasta lõpus või uue alguses jõuab rong muuseumi 
ette,” sõnas Lill.

Soomusrongil olev ekspositsioon läbib seejärel väikese värskendus-
kuuri ning seejärel avab taas uksed külastajatele.

Vabadussõjas oli kasutusel kuus laiarööpmelist soomusrongi. Soomus-
rong nr 7 “Wabadus” pole ühegi kunagise soomusrongi täpne koopia, 
vaid ajaloolist eeskuju järgides ehitatud uus rong. Rongi koosseisus 
kuuluvad suurtükivagun, kuulipilduja vagun, dessantvagun ja sanitaar-
vagun.

BNS 

Töötud saavad teha tööampse 
ja hüvitis suureneb
Septembrist saavad registreeritud töötud teha tööampse ja tehakse 
esimesed suurenenud töötuskindlustushüvitise väljamaksed. 

Alates 1. septembrist 2020 on töötuna registreeritud inimestel 
võimalik põhitöö otsimise kõrvalt teha ka ajutist tööd. See võimaldab 
tööotsijal uue põhitöö leidmiseni olla tööturul aktiivne.

Eesti Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juha-
taja Katrin Liivamets selgitas, et nii nagu tööle asumise puhul, peab 
klient töötukassale kohe teada andma, kui selgub, et tal avaneb või-
malus tööd teha. “Selleks ei pea ootama kohtumist oma nõustajaga, 
teavitada saab ka e-kirja või telefoni teel,” lisas ta.

Töötukassale peab teatama tööampsu eeldatava kestuse ja tasu. 
Kui ajutise töö aeg ja pikkus ning eeldatav tasu vastavad tööampsu 
tingimustele, saab inimene tööle asuda  ning tema töötuna arvelole-
kut ei lõpetata.

Uus kord on mõeldud vähese töötamise lubamiseks. “Töö pikkus ei 
tohi olla pikem kui kaheksa kalendripäeva järjest või kaheksa kalendri-
päeva kuus ning tööampse võib töötu kaheaastase perioodi ajal teha 
kuni 12 kalendrikuul,” selgitas Liivamets.

On ka tasu piirang – ühes kalendrikuus ei tohi saadav tasu ületada 
40 protsenti töötasu alammäärast, mis tänavu on seega 233 eurot. 
Pole tähtis, kas lubatud 233-eurone tasu teenitakse 1-päevase töö-
ampsuga või maksimaalselt lubatud 8 töötamise päevaga. Seda, kas 
töötamise aeg ja tasu suurus vastas tööampsu tingimustele, kontrollib 
töötukassa töötamise registri ning Maksu- ja Tolliameti maksulaeku-
miste andmetest.

Septembris tehakse ka esimesed suurenenud töötuskindlustushüvi-
tise väljamaksed. Esimesel sajal hüvitise saamise päeval on töötus-
kindlustushüvitis senise 50 protsendi asemel nüüd 60 protsenti eelne-
vast sissetulekust. Hüvitise suurus arvutati ümber automaatselt ning 
eraldi muutmise otsust ei tehta ja inimene ei pea suurema hüvitise 
saamiseks ise midagi tegema.

Lauri Kool 
Eesti Töötukassa kommunikatsiooninõunik

Kohalikud kogukonnad saavad 
oktoobri alguseni toetust taotleda
Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mitte-
tulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust 
küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot ühe projekti kohta. 

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tuge-
vate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsi-
misele. Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna iden-
titeeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliik
mete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikme-
tele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate ava-
likus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundus-
ühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega 
riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksi-
maalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest 
4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti 
kogumaksumusest. 

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober kell 16.30. 
Need tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendus-
organisatsioonile, Viimsis siis MTÜ-le Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Täpsemad juhendid ja vormid on leitavad maakondlike arendusorga-
nisatsioonide kodulehtedel ning programmi määrusega saab tutvuda 
lehel riigiteataja.ee.

Geili Heinmaa 
Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist

Teated

meres on erakordselt head tingimused 
puidust laevavrakkide pikaajaliseks 
säilimiseks. Samas, sukeldujate jaoks 
on Läänemeri kindlasti keerulisem kui 
soojad lõunamaa mered. “Populaarne 
on laevavrakkide juurde sukeldumi-
ne Hiiumaa ja Saaremaa tagustes ve-
tes, kus on lähima rannikuga võrreldes 
parem nähtavus – 15–20 meetrit. Lõu-
namaa ja Norra meredes ulatub näh-
tavus isegi üle 100 meetri. Meie merd 
ei saa võrrelda soojamaa meredega 
nende värviküllaste korallriffide ja loo-
mastikuga. Samas on meie vetes palju 
suurepäraseid säilinud ja rüüstamata 
vrakke, mida käivad imetlemas ka hu-
vilised kaugetest maadest. Külmas ja 
pimedas vees säilivad vrakid suurepä-
raselt ja ei kasva koralle täis. Samuti on 
nad suhteliselt vähese turismikoormu-
sega ja sukelduma saavad vaid koge-
musega sukeldujad. (“Imetabane vee-
alune maailm”, Postimees 29.08.2020)

Suur tänu Muinsuskaitseameti all-
veearheoloogia nõunikule Maili Roio-
le materjalide ja viidete eest selle ar-
tikli koostamisel! Ning suur tänu veel 
2016. aasta sügisel Naissaare lähedalt 
merest leitud hiigelsuurte 19. sajan-
dist pärit poiankrute konserveerimis-
tööde korraldamise ja Viimsi vallale 
ning Rannarahva muuseumile hoiule 
andmise eest! Ankrud tervitavad juba 
mõnda aega kõiki Naissaare sadamas-
se ja saarele saabujaid. 

Ott Kask
kultuuritöö peaspetsialist

  Tallinna lahe säilitusalal asuvad vrakid on: 
- Viljo vrakk (keskaegne, laeva kasutusperiood ilmselt 1490–1500), 
- Tallinna vanasadama vrakk (19. sajand),
- Kalaranna vrakk, mis kaevati välja 2020. aasta kevadel.

  Naissaare lähedal, oma algses kohas asub Uusmadala vrakk (Hollandi 
kaubalaev, pärit ilmselt 17. sajandi algusest). Vrakk paikneb Uusmadala ja 
Naissaare vahel, Naissaarest ligikaudu 3 miili kirdes ja Uusmadalast 1,5 
miili edelas. Vrakk asub 58 meetri sügavusel.

  Läänemeres, meile kõige lähemal asuvatest merealustest muuseumi-
dest-vaatamisväärsustest on Soome vetes asuvad Helsingi vrakipark ja 
Kronprins Gustav Aldolf ja Hauensuoli veealune park Hankos. 

  Stockholmis on kavas veel sel aastal avada vrakkide muuseum VRAK 
Museum of Wrecks. 

Säilitusala asukoht. Kaart: Tuukritööde OÜ 

Uusmadala 
vrakk – Hollandi 
kaubalaev 
17. sajandist.. 
Foto: Kari 
Hyttinen 
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Maie Roos, MLA Viimsi Lasteaiad direktor: 
“Lapsevanemad, olgem vastutustundlikud!”

Lasteaed on koostanud ennetustöö juhi-
sed lapsevanematele ja lasteaiaõpeta-
jatele. Samuti on kasutusel desinfitsee-
rimisvahendid ning vajadusel isiku-
kaitsevahendid.

Lasteaia ruume tuulutatakse igal 
võimalusel, kui lapsed ei viibi rühma-
ruumis. Lasteaed on soovitanud laste-
aeda saabumisel ja lahkumisel hoida pere-
del omavahelist distantsi ning riietusruumis vii-
bida mitte rohkem kui kahel perel korraga. Oleme 
soovitanud peredel lasteaeda tulekuks või lah-
kumiseks varuda aega. 

Lasteaed on koostanud peredele deklarat-
siooni, millega kinnitatakse, et pereliikmed ei 
ole viimase 14 päeva jooksul reisinud.

Lasteaed on soovitanud lapsevanematel üld-
ruume mitte kasutada. Koosolekud ja lasteaia 
üritused toimuvad vastavalt HTM-i ja Tervise-
ameti juhistele. 

Kõik haigustunnused (eriti respiratoorsed) on 
praeguses olukorras kõrget tähelepanu nõud-
vad, teeme peredega igakülgset koostööd. Sel-
leks, et hoida lasteaeda turvalise keskkonnana, 
on lasteaeda oodatud ainult terved lapsed.

KO M M E N TA A R

Lasteaed lähtub HTM-i ja Terviseameti soovi-
tustest, mille kohaselt tuleb haigustunnustega 

lapsed koju saata. Kõige suurem riskikoht 
on lapsevanema vastutustundetu suhtu-

mine ja lasteaia soovitustega mittear-
vestamine.

Juhuks, kui selgub, et kellelgi las-
test on koroona või on ta koroonahai-

gega kokku puutunud, siis asub tööle 
selliseks olukorraks moodustatud kriisi-

meeskond, kes vaatab kõik juhtumid üle ja 
võtab koostöös Terviseameti ja Viimsi vallavalit-
susega vastu otsused edasisteks tegevusteks.

Lasteaia rühma ja/või maja sulgemine otsus-
tatakse juhtumispõhiselt. Võimaliku riikliku eriolu-
korra tingimustes jäävad  lasteaia majades ava-
tuks valverühmad vastavalt olukorrale ning ra-
kendatakse distantsõpet.

Jekaterina Tšerepannikova, Püünsi kooli 
direktor: “Riskide vähendamiseks on olulisim 
osapoolte vaheline koostöö!”
Oleme Püünsi koolis lisaks Terviseameti nõuete-
le välja töötanud ka oma reeglid ja tugipunktid, 
mis aitavad ennetada Covid-19 ning ka teiste vii-
rushaiguste levikut koolis ja lasteaias. Haiguste 
leviku tõkestamise tugipunkte kokku pannes ar-

vestasime sellega, et kaasatud oleks kogu meie 
koolipere – kõik õpilased ja lasteaiamudilased 
ning nende perekonnad. On oluline, et me kõik 
märkame, hoolime ja hoiame enda ümber ole-
vaid inimesi.

Ruume tuulutame kindlasti vahetundide ajal, 
võimalusel tundide ajal ning ka enne koolipäe-
va algust ja pärast tundide lõppemist. Vahetun-
nid veedavad lapsed võimalusel õues. Vajaduse 
korral avame vahetundide ajaks ka võimla, mis 
annab juurde liikumisruumi ning võimaluse 
lapsi koolimajas hajutada. Söögivahe-
tunnid oleme jaotanud nii, et igal klas-
sil on söömaminekuks oma aeg, nii ei 
kogune sööklasse korraga liiga palju 
õpilasi.

Lapsevanematele on edastatud palve 
oma reisidest teavitada ning reisilt 
naastes olla 2 nädalat kodus. Palume 
praegu võimalusel mitte reisida või reisid edasi 
lükata. 

Praegu piirab kool ka lapsevanemate võima-
lust siseneda koolihoonesse. Koosolekuid korral-
datakse väiksemates gruppides või digitaalselt, 
vastavalt vajadusele ja hetkeolukorda arvestades.

Kõik selgete haigustunnustega õpilased jää-
vad koju. Praegu on ka kerge nohu ja köha hai-

gused, rääkimata palavikust. Siinkohal loodame 
teha kindlasti aktiivset koostööd lapsevane-
matega. Kui haigustunnused avalduvad lapsel 
koolis, isoleeritakse ta kindlasse ruumi ja kutsu-
takse talle koheselt vanem järgi, vajadusel he-
listatakse 112.  Koolil on õigus haigutunnustega 
laps koju saata. See võimalus oli koolil ka varem 
olemas. Haige laps ei ole suuteline õppetöös 
osalema. Kodus taastumine annab talle jõudu, 
et tervena taas koolis õppetööga jätkata.

Kui selgub, et koolis on koroonahaige laps 
või keegi, kes on koroonahaigega kokku 

puutunud, siis laps eraldatakse teistest, 
seejärel võetakse ühendust Tervise-
ametiga ja oodatakse edasisi juhiseid.

Millal ja mis asjaoludel on vaja kool 
sulgeda ja kui kauaks, seda otsustab 

Terviseamet ja Viimsi vallavalitsus. Õpi-
lased õpivad siis distantsõppel. Toimub 

pidev koostöö ning vajadusel toetab abi vajavat 
õpilast meie tugimeeskond. Lapsevanematelt 
ootame mõistmist, ausust ja otsekohesust. Pa-
lume kinni pidada Püünsi kooli ja Terviseameti 
soovitustest viiruste tõkestamiseks. 

Riskide vähendamiseks on kõige olulisem 
kõigi osapoolte vaheline koostöö. Hooligem 
endast ja üksteisest!

ning välditaks lähikontakte. Kakle-
mine ja kallistamine on keelatud. 
Lasteasutuste välisuste lähedale 
on paigutatud puutevabad deso-
jaamad. Kooli töötajad jälgivad, 
et kõik kooli sisenejad desinfitsee-
riks käed. Võõraid täiskasvanuid 
ja lapsevanemaid kooli ei luba-
ta, välja arvatud eelneval kokku-
leppel juhtkonna või õpetajaga. 
Pisteliselt mõõdetakse puuteva-
ba termomeetriga kooli sisenejate 
kehatemperatuuri. Koolid on lisa-
nud päevakavasse söögivahetunde 
ja hajutanud garderoobid erineva-
tesse maja osadesse. Lasteaedades 
piiratakse lapsevanemate sisene-
mist garderoobidesse korraga ka-
he perega. Igas lasteasutuses on 
moodustatud kriisimeeskonnad, 
iga lasteasutus on oma käitumis-
juhised pannud oma asutuse ko-
dulehele. Viimsi valla kodulehelt 
viimsivald.ee leiab  üldised käitu-
misjuhised kõikidele asutustele, 
lastele ja personalile.

Kõige olulisem ja tõhusam mee-
de on see, kui ükski haige, haigla-
ne, nohune või köhane laps ega 
töötaja lasteasutusse ei tule, vaid 
terveneb kodus. Samuti peavad 
õpilased igal juhul välismaalt saa-
budes karantiini jääma, riikide ni-
mekiri on riiklikult operatiivselt 
muutuv. 

Kas maskide kandmine kuulub 
ka kasutuselevõetud meetmete 
hulka?
Maskide tagavara arvestusega 
kolm kirurgilist maski kooli töö-
taja kohta on asutustes olemas. 
Kui riiklikult ei kehtestata maski-

COVID-19 Koolid said 1. septembril alustada 
kontaktõppel, mis on kõigile suur kergendus. Ehkki 
kevadel sunnitud distantsõppele minek tõi uusi 
väljakutseid ja ka õnnestumisi, siis silmast silma 
kohtumisi ja suhtlemist õppetöös digimaailm 
päriselt asendada ei suuda.

Maiu Plumer: “Kaklemine ja kallistamine 
on koolides ja lasteaedades keelatud” 

V
iirus COVID-19 sekkub 
meie ellu jõuliselt ja 
sunnib endaga arvesta-
ma. Peame õppima vii-

rusega koos elama, sest elu ei saa 
seisma jääda. Kuidas aga riske 
maandada, mida teha, et vältida 
haiguspuhanguid, mis sunnivad 
taas koole ja lasteasutusi distants-
õppele minema? 

Viimsi Teataja uuris Viimsi val-
la haridusosakonna juhataja Maiu 
Plumerilt, kuidas oleme eluks koos 
COVID-19-ga ette valmistunud.

Mida vald saab teha/teeb, et hai-
guspuhanguid koolides-lasteae-
dades ära hoida? 
Valla ülesanne on elanikkonda tea-
vitada, luua võimalused enda ter-
vise hoidmiseks koolides ja laste-
aedades. Valla ja asutuste juhtide 
ning koostööpartnerite (kooliter-
vishoid ja toitlustamine) koostöös 
on iga asutus eraldi lähtudes ül-
diselt kokkulepitud põhimõtetest 
töötanud välja käitumisjuhised  ta-
vapärases olukorras ja nakatumis-
juhtumite korral lasteasutustes. 

Missugused konkreetsed meet-
med on COVID-19 leviku tõkes-
tamiseks ette nähtud?  
Tervise hoidmiseks ja nakkushai-
guste vältimiseks on kõikides koo-
lides kõikides klassides tagatud 
kätepesu- ja kuivatusvõimalused. 
Lastele õpetatakse õigeid kätepe-
suvõtteid. Hoolikalt koristatakse 
WC-sid ja jälgitakse, et kõik hü-
gieeniks vajalik on kättesaadav. 
Õpetajad tuletavad meelde, teavi-
tavad ja jälgivad, et hoitaks puhtust 

de kandmise nõuet, on maskide 
kandmine endiselt Viimsi valla las-
teasutustes vabatahtlik. 

Millal kool või lasteasutus sule-
takse ja mis sellele järgneb? 
Kui Terviseamet tuvastab mõ-
nes klassis COVID-19 nakatunud 
õpilase, suundub terve klass koos 
klassijuhatajaga, kes lastega kõi-
ge rohkem on kokku puutunud, 
kaheks nädalaks distantsõppele. 
Õpilased viibivad kodus, jälgivad 
oma tervist ja osalevad õppetöös 
distantsilt tunniplaani järgi. Õpe-
tajad on koolis või vajadusel samu-
ti karantiinis ning organiseerivad 
distantsõpet. 

Distantsõppeks valmisolek on 
koolidel parem kui kevadel, õpi-
tud on varasematest kogemustest, 
juurde hangitud tehnikat, nt kaa-
meraid, et saaks klassis õpetaja te-
gevust veebi kaudu kodus õppivate 
lasteni viia. Kui õpetaja jääb karan-
tiini, oli aineõpetajana näiteks lä-

hikontaktis haige õpilasega, saab 
õpetaja veebikaamera abil kodust 
tunde juhendada, õpilased õpivad 
klassis tugimeeskonna liikme järe-
levalve all. Viimsi digikooli piloot-
projektis osalevad mõned Viimsi 
kooli ja Prangli kooli klassid ees-
märgiga veelgi sihipärasemalt di-
giõpet korraldada. 

Terve lasteasutus suletakse Ter-
viseameti, valla ja asutuse juhi ühi-
sel otsusel siis, kui riiklikult on keh-
testatud eriolukord, kui on tuvas-
tatud suurem nakkuskolle, mis 
haarab 10% ja rohkem lasteasu-
tuse liikmeid, või ka siis, kui naka-
tumiskordaja ületab Tallinnas või 
Harjumaal 50 piiri.

Kui palju otsustusõigust on asu-
tusel ja mis juhised tulevad val-
lalt?
Asustuse juht vastutab turvalisu-
se eest lasteasutuses. Klasside sul-
gemise otsus tuleb koolijuhilt, läh-
tudes Terviseameti nõuetest. Kooli 

sulgemise otsus tehakse Tervise-
ameti, valla ja koolijuhi koostöös. 
Sama kehtib lasteaedade kohta. 

Paljud Viimsi lapsed käivad Tal-
linna koolides. Kas ja kuivõrd eri-
nevad juhised ja koolikorraldus 
omavalitsuste lõikes?
Viimsi valla juhised ja koolikorral-
dus sarnanevad Tallinnaga. Näi-
teks ka Viimsi vallas on kehtesta-
tud 50% hajutamise nõue koolides 
sel juhul, kui nakatumiskordaja 
on oluliselt tõusnud. Viimsi ja ka 
Tallinna koolid on suured ning 
see tähendab poolte õpilaste dis-
tantsõppele suunamist. See on 
väga ebamugav ning loodame, et 
inimesed hoiavad ennast ja teisi 
ning nakatumine ei suurene sel-
lise piirini.

 
Kas vanematel jääb ka suurema 
puhangu korral võimalus laps 
lasteaeda viia ja ise tööle minna?
Lasteaiad hoiame kindlasti töös, 
kui ei tule riiklikult muid korral-
dusi. Jällegi loodame, et viirus nii 
suurel määral ei levi, et peaks las-
teaedu sulgema. 

Kas asutustele on ette nähtud li-
savahendeid digiõppe korralda-
miseks? 
Lasteasutuste digivajadused on 
kaardistatud ning kõik sujub plaa-
nipäraselt, st vajalik tehnika han-
gitakse.

Kelle poole saab lapsevanem 
pöörduda, kui tekib küsimus seo-
ses koroona ja koolikorralduse 
muudatustega? 
Esmane infoallikas on kool või las-
teasutus, kellel on oma reeglid ja 
käitumisjuhised. Alati võib pöör-
duda vallavalitsuse haridusosa-
konda. Väga hea operatiivne 
infoallikas on Terviseameti infote-
lefon 1247, HTM-i infotelefon 5690 
0353 või www.kriis.ee.

VT 

Maiu Plumer 
asus Viimsi 
valla haridus-
osakonda  
juhtima tänavu 
augusti algu-
poolel. Foto: 
erkogu



MEDALISADU Uut kooliaastat 
alustades on hea meenutada 
lõppenut ning tõsta esile tollased 
parimatest parimad. Vaatamata 
erakordsele kevadele, mis 
oluliselt raskendas õppetööd, 
lõpetas gümnaasiumi medaliga 
rekordiliselt 34 noort, neist 23 
abiturienti pälvis kuldse ja 11 
hõbedase medali. Lisaks 2 noort, 
kes lõpetasid rahvusvahelise 
õppekava kuldmedaliga võrdse 
tulemusega.

Kuldmedali saavutasid Annabel Kaa-
sik, Luisa Klaar (EBS Gümnaasium), 
Sarah Marie Laidre (Tallinna Prant-
suse Lütseum), Anette Kuusk, Lau-
ra Veensalu (Gustav Adolfi Gümnaa-
sium), Karmel-Anita Pisa (Kadrioru 
Saksa Gümnaasium), Adelina Tenusar 
(Sakala Eragümnaasium), Renata Prost 
(Tallinna Linnamäe Vene Lütseum), 
Paula Kristiine Ruus (Tallinna Saksa 
Gümnaasium), Merilin Radvilavicius 
(Tartu Jaan Poska Gümnaasium), 
Sophie Alexandra Tullkvist, Ewa-Maria 
Vainult, Anette Hallik, Kätriin Helena 
Huttonen (Vanalinna Hariduskollee-
gium), Luisa Susanna Kütson (Tallinna 
21. Kool), Caroly Abreldaal, Anne-Ma-
ri Dobrjanski, Hele-Riin Hallik, Hedy 
Läets, Linda Ellen Toom, Kätliin Gert-
rud Vilbo, Maria Helena Sepp ja Karo-
liina Smiltinš (Viimsi Gümnaasium).

Tulemuste poolest kuldmedali väär-
selt lõpetasid gümnaasiumi Heli Song 
(Tallinna Euroopa Kool, pälvis Eu-
ropean Baccalaureate diplomi) ning 
Erik Vunš (Audentese Rahvusvaheli-
ne Kool, pälvis International Bacca-
laureate diplomi).

Hõbemedaliga lõpetasid Malini 
Järvinen (Eurogümnaasium), Mathias 
Randrüüt (Gustav Adolfi Gümnaa-
sium), Triinu-Liis Loit (Tallinna Ing-
lise Kolledž), Evo Annus, Hanna Kris-
tina Käerdi (Tallinna Reaalkool), 
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VIIMSI VABAÕHUMUUSEUMIS 
(Rohuneeme tee 53A, Viimsi)

Rahvakalender:
JÄTKU LEIBA!

Septembris, oktoobris

MARDID MUSTAD, KADRID VALGED
Novembris

JÕULUTOIMETUSED TALUS
Detsembris

VANAAEGNE VASTLATRALL
Veebruaris

LASTE LIHAVÕTTERÕÕM
Märtsis, aprillis

Muuseumitunnid:
REHETARE TARKUSED

Aastaringselt

RANDLASE KIIRKURSUS
Mais, juunis

VEEKESKKONNA PROGRAMMID
(vt. Rannarahva muuseumis, veekeskkond)

Septembris, mais ja juunis

RANNARAHVA MUUSEUMIS 
(Nurme tee 3, Viimsi)

Veekeskkond:
OLEN MERE SÕBER
Lasteaed

HOIAN MEIE LÄÄNEMERD! 
I kooliaste

LÄÄNEMERI OLGU PUHAS! 
II – III kooliaste, gümnaasium

Meri ja kalad:
MEREMEHE 7 AMETIT
Lasteaed

KALALAEVA PARDAL
I – II kooliaste

MERI KUNSTIS JA KULTUURIS
Gümnaasium

Kodumaa:
ERILINE EESTIMAA
Lasteaed

EESTIMAA ELU HOIELDES
I – II kooliaste

 HARIDUSPROGRAMMID 2020 – 2021

Haridusprogrammid 4€ (1h), 5€ (1,5h), jõuluprogrammid 6€

TELLI MUUSEUMITUND
haridus@rannarahvamuuseum.ee

Tel 5332 9679
www.rannarahvamuuseum.ee

Kevadel lõpetas gümnaasiumi 
medaliga 34 Viimsi noort

Minna-Liisa Herman, Grete Maria Iva-
nov, Kirke Kadri Kaasik, Laur Lessel, 
Lukas Lessel ja Roger Rikberg (Viim-
si Gümnaasium).

Viimsi vallavalitsus premeeris me-
daliga lõpetajaid vastavalt 850 ja 600 
euroga.

Kiituskirja Viimsi valla põhikooli ai-
nult väga heade hinnetega lõpetamise 
eest anti välja 15 õpilasele ning 1 huvi-
kooli põhiõppe lõpetajale. 

Igal kevadel anname üle ka Viimsi 

Viimsi valla huvihariduse ja 
-tegevuse projektitoetuse 
kord on muutunud
Augusti volikogus võeti vastu huvihariduse ja -tegevuse projekti-
toetuse uus redaktsioon, mis pakub senisele ühele taotlusvoorule 
lisaks võimaluse ka teist korda taotlus esitada. Muutusid ka taotle-
mise tingimused. 

Projektitaotlus on võimalik esitada kahel korral: 15. maiks ja 
15. augustiks, sellel aastal erandkorras 15. septembriks.

Toetuse eesmärk on toetada Viimsi valla 7–19-aastaste laste ja noorte 
huvihariduses ja -tegevuses osalemist, suurendada kättesaadavust ja 
kvaliteedi parendamist, võimaluste mitmekesistamist ning jätkusuutlik-
kuse tagamist. Selleks toetatakse Viimsi vallas tegutsevate juriidiliste 
isikute ja Viimsi vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt pakutavat 
huviharidust ja huvitegevust. Tegemist on sihtotstarbelise ühekordse 
toetusega ehk projektipõhise toetusega.

Projektitoetust võib taotleda:
1) uute huviringide, sh integratsiooni eesmärgil loodud huviringide või 
muude juhendatud noorte vaba aja sisustamise tegevuste loomiseks 
kultuuri ja spordi ning kodukaitse eesmärgil;
2) huvikooli uute õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks;
3) uuenduslike metoodikate kasutuselevõtuks huvikooli õppe- või aine-
kavades või olemasolevate tegevuste kvaliteedi tõstmiseks või laien-
damiseks;
4) loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna 
huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbi-
viimiseks, olemasolevate LTT huviringide või huvikooli õppe- või aine-
kavade alusel toimuva õppetöö parendamiseks ning jätkusuutlikkuse 
tagamiseks;
5) erivajadustega lastele ja noortele suunatud juhendatud tegevuseks.

Üks taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut 
tegevust, mis eeldavad erinevaid õppevahendeid ja tööjõukulu.

Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja 
kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, 
hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks. Samuti ei 
kaeta taotleja eelarvest antud tegevuseks juba kaetavaid kulusid või 
mõne muu Viimsi valla eelarvest eraldatava toetuse eest tasutud tege-
vusi. Projekt peab andma lisandväärtust. 

Taotlus esitatakse allkirjastatult läbi Viimsi valla iseteeninduskesk-
konna, e-kanalite kaudu või paberkandjal kohapeal. 

Toetuse saaja kohustub:
1) kasutama toetust taotluses esitatud perioodil, mil tegevust ellu viiak-
se, kuid mitte kauem kui üks õppeaasta;
2) teavitama vastutavat osakonda koheselt toetusega seotud igast 
muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole 
enam täielikud või õiged;
3) esitama vahe- ja/või lõpparuande;
4) tagastama saadud toetuse või selle osa, kui see jääb osaliselt või 
tervikuna kasutamata;
5) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama 
kuludokumentidel vastavat märgistust;
6) viivitamatult informeerima vastutavat osakonda tegevuse nega-
tiivse tulemuse tõenäosusest või tegevuse edasise jätkamise ebaots-
tarbekusest;
7) vähendama 7–19-aastase lapse või noore eest lapsevanema poolt 
makstava huviringi või muu taotletava tegevuse osalustasu 10% ulatu-
ses kogu tegevuse perioodil või vabastama ühe kuu osalustasu ulatuses;
8) vahendite ostuks toetuse taotlemisel tagama omaosaluse 10% ula-
tuses soetamise maksumusest;
9) toetuse eraldamisel kajastama toetatava tegevuse reklaamis, kodulehel, 
sotsiaalmeedias vms, et antud tegevust või huviringi toetab Viimsi vald.

Kaija Mägi 
huvihariduse vanemspetsialist

Aasta kooli konkursi tähtaeg 
on 27. september
Kevadel käivitunud aasta kooli konkurss ootab osalema kõiki Eesti 
üldharidus- ja kutseõppekoole. 

Kolmandat korda toimuva konkursi eesmärk on näidata kooli loovas 
ja lõbusas võtmes. Konkursil osalemiseks tuleb koolidel saata  27. sep-
tembriks e-posti aadressile aastakool@harno.ee video, mille sisust 
tuleb selgelt välja inspireeriv ja innovaatiline õpikeskkond, kus erine-
vad digilahendused leiavad igapäevaselt kasutust. Täpsemat infot 
konkursil osalemise ja tehniliste tingimuste kohta saab veebiaadressilt 
www.harno.ee/aastakool.

Aasta kool 2020 selgub žürii hinnete ja rahvahääletuse tulemusena. 
Võitja avalikustatakse 30. oktoobril ETV otsesaates “Terevisioon”. 
2020. aastal kuuluvad žüriisse Marcus Ehasoo Eesti Õpilasesinduste 
Liidust, Aivi Jürgenson haridus- ja teadusministeeriumist, Reilika Kaasik 
haridus- ja noorteametist, Laura Kõrvits ETV2 noortesaate “Nova” toi-
metusest ja näitleja Karl Robert Saaremäe.

Haridus- ja noorteamet

Teated

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

vaalapoja auhinna põhikooli või güm-
naasiumi lõpetajale silmapaistva saa-
vutuse eest kultuuri-, spordi- või noor-
sootöövaldkonnas. Möödunud kevadel 
pälvisid selle auhinna Eva-Riin Järve ja 
Meriliis Kivimägi Viimsi Koolist, Ro-
bert Pappel Haabneeme Koolist, Nele 
Lisette Hera Püünsi Koolist ning Min-
na-Liisa Herman ja Hedy Läets Viimsi 
Gümnaasiumist. 

Soovime õnne ja tuult tiibadesse 
kõigile lõpetajatele!

Nele Lisette Hera Minna-Liisa Herman

Eva-Riin Järve ja Meriliis Kivimägi

Hedy Läets Robert Pappel
Fotodel “Viimsi vaalapojad” – auhind, mis antakse silmapaistva saavutuse eest 
kultuuri-, spordi- või noorsootöövaldkonnas. Fotod: erkogu



Kust tuli heategevuslik eesmärk?
Sel korral otsustasime aidata Rau-
not, kelle unistuseks on saada en-
dale korralik käsiratastool, millega 
võistlustele minna. Viimsis ei ole 
inimest, kes teda ei teaks – treenib 
päevad ja ööd. Võib-olla me ei tea 
ta nime, aga oleme teda näinud – 
see on Rauno Klausen!  See lihtsalt 
ei ole võimalik, et sa ei ole silma-
nud meest, kes teeb kogu aeg tren-
ni. Rauno töövõime on märkimis-
väärne. 

Mees on öelnud, et keskeltläbi 
on ta treeningu pikkus pea 5 tun-
di iga päev. Tahtsime tuua ta laste-
le eeskujuks, et nad saaksid õppida, 
kui oluline on eesmärgi seadmine 
ning selle nimel töö tegemine. 

Milline on Rauno lugu?
Meil kõigil esineb elus väljakutseid, 
mil peab seisma ja võitlema iseen-
da eest. Mõnel on need kergemad, 
teistel jälle väljakutsuvamad. 12 
aastat tagasi, 20. augustil, muutus 
Rauno elu drastiliselt. Ta kukkus 
oma tsikliga võisteldes nii õnne-
tult, et jäi rinnust allapoole halva-
tuks. Mees ei kaotanud kaugeltki 
tahtejõudu ning avastas peagi en-
da jaoks uue spordiala – ratastoo-
lispordi. Nüüd on tema eesmärgiks 
minna võistlema ning ta näeb sel-
leks kõvasti vaeva, treenides lausa 
iga päev. Ta ise ütleb, et teebki prae-
gu kehvemate vahenditega trenni 
ning ühel hetkel, kui saab korrali-
kuma vahendi, on ta juba sellevõr-
ra tugevam. “Äkki ühel hetkel saan 
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REIS 30. augustil käisid Viimsi 
seeniorid Raereisidega silma-
ringi avardaval väljasõidul.     
Reisijuht Arne Timm oskas 
väga palju ja huvitavalt rääkida 
ning ka meie teadmisi kontrol-
lida. Saime teada, et Pärnu 
on pindalalt kõige suurem linn 
Eestis – 300 ruutkilomeetrit. Ja 
et ääremaad asuvad tegelikult 
linna territooriumil.

Esimene peatus oli Liblikamajas 
Pärnumaal. Liblikad elavad seal 
talveaias, kus kulgeb kogu nen-
de elu – nad lendavad, toituvad 
ja nukkuvad. Liblikaid oli mitmes 
suuruses ja värvuses. Edasi oli meil 

sündis. Turismiobjektina tegutseb 
talu juba 12 aastat.

Saime natuke aimu vene rah-
vusköögist. Suurest vene ahjust 
võttis Tormi Teras välja ahjukar-
tulid. Kuumale kartulile sai pea-
le panna ürdivõid ja juurde võtta 
heeringat. Kurke pakuti nii soola-
tult kui ka hapendatult, nende hul-
gas oli ka kabatšokiviilusid. Lõpe-
tuseks pakuti samovaridest teed, 
mida sai magusaks teha võilillesii-
rupiga.

Kojusõiduks oli nii palju meel-
divaid elamusi, et jäi veel öelda tä-
nusõnad bussijuht Riivole, reisijuht 
Arnele ja meie Aimele, kes oskab 
õigeid valikuid teha. Täname Viim-
si Pensionäride Ühendust, kes aitas 
reisi finantseerida!

Kohtumiseni uutel väljasõitu-
del – 26. septembril silmufestivali-
le Narva- Jõesuusse.

Viimsi seenioride üllatuslik päev Pärnumaa äärealadel
tore peatus mere ääres Kapteni ta-
lus, kus ootas maitsev lõunasöök. 

Pärast sööki sõitsime Pootsi vei-
nimõisasse, kuhu oli rajatud 500 
puuga kirsiaed. Mõis on suures 
osas juba renoveeritud ja sinna on 
rajatud kaasaegne marjaveinitehas. 
Degusteerisime mõisa toodangut 
ja saime teada, et Pärnumaa 2019. 
aasta parim toode oli vaarika vahu-
vein. Väga head olid ka limonaa-
did. Kellele miski maitsema hak-
kas, see seda ka kaasa ostis.

Rõõmsas tujus jõudsime San-
ga-Tõnise talu vene muuseumisse, 
kus lahked perenaised, ema ja tü-
tar, tutvustasid meile traditsiooni-
list vene rahvakultuuri. Tervituseks 
pakuti leiba soolaga. Tutvusime 
majapidamisega, kus kogutakse nii 
samovare kui ka hohloma käsitööd. 
Selle kõige juurde jutustati puhtas 
eesti keeles, kuidas talumuuseum 

Malle Annus
reisil osaleja

Sanga-Tõnise talu vene muuseumis tutvuti hohloma käsitööga. Foto: Ruslan Dontsov

HEATEGEVUS 20. augustil toimus Viimsi Martin 
Reimi jalgpallikooli (MRJK)järjekordne heatege-
vuslik perepäev, mis tõi kokku sadu jalgpallisõpru, 
et üheskoos lõbutseda ja nautida spordiala võlu. 
Tegevusi leidus nii suurtele kui ka väikestele ning 
lusti seas ei unustatud panustada ka heategevusse.

Perepäev Rauno Klauseni toetuseks 

E
motsioonidest,  mida 
üheskoos veedetud pere-
päev tekitas, ning ees-
märgist, mille nimel kok-

ku tuldi, rääkis MRJK kogukonna-
juhtt Erle Meresmaa. 

Kuidas perepäev möödus?
Väga hästi. Ka sel aastal sai hea-
tegevuslik perepäev võimalikuks 
just tänu kohalikele valla asutus-
tele, kes ulatasid oma abikäe. Toe-
tajaid oli rohkem, kui oodata olek-
sime osanud – selle eest kõikidele 
suur tänu! Müüsime loosipileteid, 
kus iga pilet võitis auhinna. Kõik 
teadsid, mille nimel me neid müü-
me, ning inimestel ei olnud kah-
ju kolmeeurost loosipiletit soeta-
da. Kokku müüsime 330-st piletist  
318, mis on suurepärane tulemus. 

Perepäev pakkus põnevust ja 
lusti nii väikestele kui ka suurte-
le. Lapsevanemad mängisid oma-
vahel jalgpalli, lastele korraldasi-
me individuaalseid võistlusi ning 
osa sai võtta inimlauajalgpalli tur-
niirist, kus selgitasime välja kõige 
osavama võistkonna. 

Kui tähtsaks on perepäeva tradit-
sioon saanud?
Ehkki me korraldame perepäeva 
alles teist aastat, on see meile kuju-
nenud väga oluliseks. Vanasti tegi-
me lihtsalt lapsevanemate turniire, 
kus vanemad mängisid jalgpalli ja 
lapsed elasid kaasa. Eelmisel aastal 
panime juurde ka heategevuse – et 
kui juba kokku tuleme, võiks ka mi-
dagi head korda saata. Meie soov 
on aidata oma inimesi, kes meile 
silma on jäänud ning vajavad abi 
või tuge.

ma võistlusele minna ning siis olen 
tugevam, sest kui oled raskemates 
tingimustes ehk poolkõvera ratta-
ga treeninud ning saad ühel hetkel 
päriselt ratta, mis töötab, oledki ju 
kiirem,” tõdes Rauno. 

Kuidas saab Raunot aidata?
Me mõistsime, et me ei kogu nii 

palju raha kokku, et osta talle uus 
sportlik käsiratas, sest nende toot-
mise protsess on väga keeruline ja 
kallis, poest osta neid ei saa. Tehak-
se neid ju tellimise peale, kus ar-
vestatakse inimese kaalu, pikkust 
jne. Rauno ise on öelnud, et oma 
esimest käsiratast ootas ta pea aas-
ta aega. 

Meid innustas aga see, et saa-
me natukenegi abiks olla ja kogu-
da ning edasi saab ta ise vaadata, 
kas soovib näiteks oma vana ratta 
remontida, sest too on kõver, või 
saab hoopis fondi kasvama panna. 
Ja kes teab, äkki ulatab veel keegi 
abistava käe, mis aitab Rauno oma 
unistusele lähemale. 

Rauno motivatsiooni näitab see, 
et ta vaheldab oma treeninguid ise 
– kui üks asi tüütab ära, liigub ta 
järgmise juurde. Ma tahaksin nä-
ha inimest, kes viitsiks Lubja mäest 
sõita üles 5–10 km järjest. Rauno 
on öelnud, et ta sõidab üles, tuleb 
alla tagasi, et sõita uuesti üles ja 
nii mitmeid kilomeetreid. Kui see 
ei näita inimese tahtejõudu ning 
kui palju ta on valmis eesmärgi ni-
mel treenima, siis mina ei tea, mis 
näitab.

“Tore oli teada saada, et olen nii 
paljudele noortele inspiratsioo-
niallikaks ja eeskujuks. Kogutud ra-
ha on kindlasti suureks abiks käsi-
rattale vajalike osade soetamiseks,” 
ütles Rauno, tänades kõiki korral-
dajaid ja osalejaid.

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
kaasautor

See lihtsalt ei ole 
võimalik, et sa pole 
näinud meest, kes 
teeb kogu aeg trenni.

Rauno tahte-
jõud teeb 
silmad ette 
paljudele. Foto: 
AeroBike

Perepäeval kohtuvad jalgpalliväljakul ka lapsevanemad. Foto: Päivi Palts

* * *
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FESTIVAL EELK Viimsi Püha 
Jaakobi  kirikus toimus 6. sep-
tembril Nargenfestivali imeline 
kontsert, kus esines Ansambel 
Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik 
Tulve.

Aastal 2006 Tõnu Kaljuste eestvedami-
sel Naissaarel alguse saanud igal aas-
tal toimuv Nargenfestival on tänaseks 
kasvanud väga esinduslikuks läbi aas-
ta Eestimaa eri paigus toimuvate kont-
sertide ja -etenduste sarjaks. 

Sel aastal oli Nargen Festival sun-
nitud ära jätma igal suvel Naissaa-
rel, Omari küünis toimumad festivali-
sündmused. Ka tuli ära jätta juunikuus 
toimuma pidanud Kreegi päevad 
Haapsalus. 

Ära ei jäänud aga Nargenfestivalil 
septembris toimuvad helilooja Arvo 
Pärdi päevad – tänavu tähistame Ar-
vo Pärdi 85. juubelisünnipäeva. Pärdi 
päevade kontserdid toimusid erineva-
tes Eestimaa paikades, 6. septembril oli 
festivali kontsert esmakordselt ka EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Kontserdil 
esitas ansambel Vox Clamantis Jaan-
Eik Tulve dirigeerimisel Arvo Pärdi 
kõige ulatuslikumat kooriteost “Kanon 
pokajanen”. Kirikuslaavikeelsele patu-
kahetsuskaanoni tekstile loodud oopus 
oma igavikuliste palvetega on lumma-
nud nii esitajaid kui ka kuulajaid juba 
üle kahekümne aasta. Ansamblikoos-

Arvo Pärdi päevad Viimsis: 
“Kanon Pokajanen”

seisuga Vox Clamantis andis segakoo-
rile loodud teosele läbipaistvama, kam-
merlikuma kõla. Lisapalana kõlasid ka 
Cyrillus Kreegi teosed.        

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
on publikul varemgi olnud võimalus 
osa saada Vox Clamantise lummavast 
kõlast, näiteks 29. märtsil 2017 presi-
dent Lennart Meri mälestuskontserdil. 
Kavas olid Arvo Pärdi, Cyrillus Kreegi, 
Helena Tulve ja Tõnis Kaumanni teo-
sed. 29. märtsil 2019 esinesid Lennart 
Meri 90. sünniaastapäeva mälestus-
kontserdil ka Eesti Filharmoonia Kam-
merkoor, Tallinna Kammerorkester ja 

Rakvere Teater annab 
külalislahkuse ordeni taas 
Viimsi huvikeskusele
2001. aastal otsustas Rakvere Teater hakata välja andma oma 
parimatele koostööpartneritele ordeneid. Ikka selleks, et tunnustada 
kõiki neid inimesi ja mängupaiku, keda teater aastate jooksul on 
märganud ja tänada tahtnud. Kes on olnud rohkem kui vaikivad 
partnerid. 

5. septembril, kui teatris esietendus Selma Lagerlöfi “Charlotte 
Löwensköld”, anti üle ka Viimsi huvikeskusele Rakvere Teatri külalis-
lahkuse orden. Märkimisväärseks teeb asjaolu see, et Viimsi võõrusta-
jad pälvivad ordeni juba teist korda, sest sama juhtus ka 2013. aastal. 
Kindlasti pole see märk sellest, et Rakvere Teatril pole enam kusagil 
mujal oma etendusi mängimas käia kui Viimsis. Rakvere Teater külas-
tab endiselt aastas vähemalt 50 erinevat mängupaika üle Eesti. Pigem 
on see märk, et Viimsi ja viimsilased on lihtsalt ühele teatrile sedavõrd 
head võõrustajad.

Viimsi on alati see koht, kus Rakvere Teatri trupp ennast oodatult 
tunneb, kas tullakse siis Saaremaa väljasõidult või sõidetakse eraldi 
mängima just viimsilaste pärast. See väike soe maja ning inimesed 
seal sees on nagu üks hea sadam, kuhu rändteatril on alati rõõm 
uuesti tagasi saabuda. Nende aastatega, mil viimsilastega koostööd 
tehtud, on Viimsi muutunud Rakvere Teatri jaoks nagu teiseks koduks.

Rakvere Teater on tänulik ja loodab väga, et see teistkordne orden 
ei jää viimsilastele viimaseks, vaid rohkem kui hea koostöö jätkub ka 
sajandite pärast ja igavesti. Sügav kummardus kogu Viimsi huvikesku-
se töötajatele ja selle kummarduse sees on kummardus üks teine veel 
– ka Viimsi vaatajatele, kes ikka tulevad ja kõik ära näevad, mis neile 
näidatakse. Ning võib olla rohkemgi veel. Väike maja ei tähenda alati, 
et ta seest suurem ei või olla, kui väljast paistab.

Urmas Lennuk 
Rakvere Teatri dramaturg ja lavastaja

Teated

Ott Kask
kultuuritöö peaspetsialist

dirigent Tõnu Kaljuste. Kontserdi ühe 
teosena esitati Arvo Pärdi “Für Lennart 
in memoriam” keelpilliorkestrile, mil-
le helilooja kirjutas aastal 2006 presi-
dent Lennart Meri (1929–2006) mä-
lestuseks.

  Soovime kogu Viimsi rahva 
poolt õnne ja tervist helilooja 
Arvo Pärdile tema 85. juubeli-
sünnipäeval!

Viimsi huvikeskus tänab Rakvere Teatrit ja oma kliente. Pildil 
Margus Talsi (Viimsi Haldus) ning Heidi Kirsipuu ja Kalle Erm (Viimsi 
huvikeskus) tunnustusega. Foto: Viire Ernesaks 

LAULUVÕISTLUS Tavaliselt keva-
dine lauluvõistlus “Viimsi laulu-
laps” toimub sel aastal sügisel – 
17. oktoobril kell 12 Viimsi raama-
tukogu saalis.

Lauluvõistluse vanuserühmad on: 3–4, 
5–6, 7–9, 10–12, 13–15, 16–18 (19). Eel-
mistel aastatel toimunud lauluvõistlus-
te praktika on näidanud, et rühmades 
7–9, 10–12, 13–15 on osalejate arv võr-
reldes teistega suurem ja seetõttu keh-
testati osalejate piirarv. Lauluvõistlus 
toimub sel korral kahes voorus: eel-
voor ja põhivõistlus.

Eelvoorus kuulab žürii läbi kõigi lau-
lude video- või helisalvestused. Selle 
põhjal selguvad põhivõistlusele pääse-
jad. Põhivõistlusel osalejate lavaproo-
vid toimuvad võistlusele eelneval päe-
val Viimsi raamatukogu saalis. Võistlust 
hindab žürii ja välja antakse ka publiku 
lemmikute preemiad.

Lauluvõistluse “Viimsi laululaps 
2020” parimatel on võimalus pääseda 
maakondlikule lauluvõistlusele “Harju-
maa laululaps 2020”, mis toimub 6. ja 7. 
novembril Keila kultuurikeskuses. 

Lauljatele ja juhendajatele head val-
mistumist ja kohtumiseni!

“Viimsi Laululaps” tuleb oktoobris

VIIMSI 
LAULULAPS

17. oktoober 2020
Viimsi Raamatukogu saalis 

 www.viimsivald.ee/viimsi-laululaps-2020

  Korraldajad: Viimsi valla-
valitsus ja noortekeskus.

  Info ja registreerimine: 
viimsivald.ee/viimsi-laululaps-
2020. Tähtaeg 21. september! 

  Lisainfo: viimsi.laululaps@
viimsivv.ee.

Vox Clamantis esitab Viimsi kirikus Arvo Pärdi teost “Kanon Pokajanen”. 
Foto: Kadri Tikerpuu

Palju õnne!



TEEME ÄRA! 19. septembril toimub 
Maailmakoristuspäev. Miljonid 
inimesed 180 riigist tulevad sel 
päeval välja, et astuda ühiselt 
samm puhtama maailma suunas 
ja juhtida tähelepanu globaalsele 
prügiprobleemile.

Tegu on maailma ajaloo suurima 
kodanikualgatusega, mis on alguse saa-
nud Eestist ja mida juhitakse 19. sep-
tembril siitsamast Eestist. Eelmisel aastal 
tuli 20 miljonit inimest 180 riigist kodu-
dest välja ja koristas maailma puhta-
maks. Eestis osales ligi 29 000 inimest. 

Eestis soovime tänavu pöörata tä-
helepanu eelkõige hajusalt paikneva-
le väikesele ja nähtamatule prügile. 
Need on suitsukonid, pudelikorgid, 
aga ka pakendid ja ühekordsed nõud. 
Kõik need asjad, mille asukoht on 
prügikastis, kuid ometi on nad jõud-
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Toetused vee- ja kanalisatsiooni-
taristu rajamiseks
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ootab Viimsi valla elanikke 
toetust taotlema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks ja reo-
veemahuti paigaldamiseks. Toetust saavad taotleda need, kelle maja-
pidamine jääb keskkonnaministri kinnitatud reoveekogumisalale. 

Viimsi vallast ootame taotlusi esitama Haabneeme ja Viimsi aleviku, 
Kelvingi, Laiaküla, Leppneeme, Lubja, Metsakasti, Miiduranna, Muuga, 
Pringi, Pärnamäe, Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme ja 
Äigrumäe küla elanikke. Toetuse saamist saab kontrollida KIKi kodu-
lehel olevast otsingumootorist. Tänaseks on Viimsist saanud positiivse 
otsuse 66 kinnistuomanikku kogusummas 182 968 eurot. 

Kes saab toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või 
hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasoma-
nik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoo-
nestusõiguse ühis- või kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust antakse?
Elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga või kogu-
mismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele saab 
toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning 
kus on teada, et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. 

Milleks toetust ei anta?
Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõl-
mede rajamiseks, varasemalt teostatud tööde rahastamiseks, hoo-
nestamata kinnistule torustiku rajamiseks ning  pärast 21. maid 2018 
ehitatud elamutega kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku või kogu-
mismahuti rajamiseks.

Kui suur on toetus?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest 
ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Toetuste summad jäävad 
vahemikku 1132–3792 eurot. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest 
tänaseks oleme eelnevate rahastusotsusega katnud ca 10,8 miljonit 
eurot. Taotlusi võtame vastu kuni eelarve täitumiseni.

Kuidas ja kust alustada?
Esmalt soovitame pöörduda vee-ettevõtte poole, kes väljastab kinnis-
tule liitumistingimused, mis on omakorda aluseks liitumisprojekti koos-
tamiseks. Pärast seda saabki esitada taotluse KIKi. Seda on võimalik 
teha nii elektrooniliselt e-toetuse keskkonnas, saates taotluse e-posti 
aadressile info@kik.ee, või Tallinna kontoris koha peal (palume eelne-
valt aeg kokku leppida telefonil 627 4171). Ehitustöödega tohib alusta-
da pärast taotluse rahuldamist KIKi poolt. Kavandatud tegevused tuleb 
ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist. Liitumine on 
lõpuni viidud, kui on välja ehitatud torustikud, koostatud teostusjoonis 
ja sõlmitud vee-ettevõtjaga teenusleping.

Täpsed tingimused, juhised ja korduma kippuvad küsimused leiab 
KIKi kodulehelt. Toetust jagame Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 
vahenditest ning toetuse töötas välja keskkonnaministeerium. 

Lisainfo: KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer (kadri.haamer@
kik.ee, tel 627 4183).

Kadri Haamer 
KIKi projektikoordinaator

Teated

Projekteerimistingimuste andmine avatud 
menetluses Viimsi vallas Randvere külas Aia-
otsa tee 21 kinnistule detailplaneeringu täpsus-
tamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosa-
konnale on esitatud projekteerimistingimuste taot-
lus Randvere külas Aiaotsa tee 21 kinnistule üksik-
elamu püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. 
Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud 
Viimsi Vallavalitsuse 22.08.2006 otsusega nr 514 
kehtestatud Randvere külas Aiaotsa tee 17  detail-
planeeringuga. 

Soovitakse suurendada hoonestusala 10% Aiaotsa 
tee 19 kinnistu poolsel alal vastavalt taotluse juurde 
esitatud skeemile. Antud juhul ei ole projekteerimis-
tingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isi-
kute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga 
lubatud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti 
on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele ka-
vandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 
võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingi-
mustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omava-
litsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 
1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek 
on  lahendada taotlus avalikku istungit korralda-
mata ja avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isi-
kutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu 
kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest.

Projekteerimistingimuste andmine avatud 
menetluses Viimsi vallas Laiakülas Altmetsa 
tee 4 kinnistule detailplaneeringu täpsustami-
seks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosa-
konnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus 
Altmetsa tee 4 kinnistule Laiaküla külas hoone laien-
damiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu 
asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi 
Vallavolikogu 13.01.2003 otsusega nr 13 kehtestatud 
Käära põik 1a kinnistu  detailplaneeringuga.  

Soovitakse suurendada hoonestusala 10% vasta-
valt taotluse juurde esitatud skeemile. Antud juhul 
ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastu-
olus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. 
Detailplaneeringuga lubatud teisi  parameetreid 
ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad 
naaberkinnistutel paiknevate hoonete suhtes. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 
võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingi-
mustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omava-
litsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 
1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek 
on lahendada taotlus avalikku istungit korralda-
mata ja avalikustada projekteerimistingimuste eel-
nõu Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isi-
kutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu 
kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest.

Projekteerimistingimuste andmine avatud 
menetluses Viimsi vallas Leppneeme külas Karu-

sambla tee 27 kinnistule detailplaneeringu täp-
sustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosa-
konnale on esitatud projekteerimistingimuste taot-
lus Leppneeme külas Karusambla tee 27 kinnistule 
hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. 
Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud 
Viimsi Vallavolikogu 26.06.2007 otsusega nr 68 keh-
testatud Miku V, Koltse III, Põldmäe III kinnistute 
detailplaneeringuga. 

Projekteerimistingimuste taotluses soovitakse 
katta hoone alumiiniumist komposiitplaatidega. 
Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljas-
tamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või 
avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi 
parameetreid ei suurendata, samuti on tagatud tu-
leohutuskujad naaberkinnistutele kavandatavate 
hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 
võib pädev asutus täpsustada projekteerimistin-
gimustega arhitektuurilisi, ehituslikke või kujun-
duslikke tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab 
projekteerimistingimuste andmise avatud menetlu-
sena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- 
ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada 
taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikus-
tada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi valla-
valitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus 
projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada 
oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates ava-
likustamisest

Projekteerimistingimuste andmine avatud 

menetluses Viimsi vallas Viimsi alevikus Rabalil-
le tee 6 kinnistule detailplaneeringu täpsustami-
seks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosa-
konnale on esitatud projekteerimistingimuste taot-
lus Viimsi alevikus Rabalille tee 6 kinnistule hoone 
püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu 
asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi 
Vallavolikogu 31.03.2015  otsusega nr 14 kehtestatud 
Viimsi alevikus Uus-Heldri kinnistu detailplaneerin-
guga. 

Soovitakse nihutada hoonestusala 10% Rabalille 
tee 8 kinnistu suunas vastavalt taotluse juurde esita-
tud skeemile. Antud juhul ei ole projekteerimistin-
gimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute 
õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lu-
batud teisi  parameetreid ei suurendata, samuti on 
tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutele kavan-
datavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 
võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingi-
mustega hoonestusala tingimusi. Kohalik  omava-
litsus korraldab projekteerimistingimuste andmise 
avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 
1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek 
on lahendada taotlus avalikku istungit korraldama-
ta ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel 
on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta 
väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, 
alates avalikustamisest. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimused

Teeme üheskoos Eesti puhtaks!

Elike Saviorg
Maailmakoristuse Eesti vabatahtlik

nud teeveerde, põõsa alla, ukse kõr-
vale. Väikeprügi, mis kord juba loodu-
sesse satub, ei jõua tõenäoliselt kunagi 
nõuetekohasesse käitlusesse – see jääb 
loodusesse aastakümneteks või jõuab 
mõne linnu/looma toidulauale ning si-
seneb seeläbi toiduahelasse.

Võta 19. septembril ette väike ja-
lutuskäik kodukohas ning ole valmis 
maas olevat prügi kokku korjama! Kokku-
korjatud prügi võib panna kas ettevõt-
te/isiklikku jäätmemahutisse või ava-
likku konteinerisse. Samuti on võima-
lik Maailmakoristuspäeval osaleda 
digitaalse koristuse vormis. Korista en-
da arvuti või telefon liigsetest andme-
test, mis koormavad andmekandjaid ja 
servereid ning põhjustavad suurel hul-
gal süsihappegaasi. Digitaalse koristu-
se järgselt võivad seadmed muutuda 
kiiremaks ning ka töö tegemine orga-
niseeritud keskkonnas on efektiivsem. 

Lisainfo: www.maailmakoristus.ee.

  Vanapere jäätmejaam avatud 
E, N, R, L, P k 10–18.

  Pärnamäe jäätmejaam avatud 
E–N k 14–19 ja L, P k 10–15.
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Volikogus
Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 vastu võetud 
otsused
Nr 42 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomis-
joni esimehe ja aseesimehe valimine
Nr 43 Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomis-
joni liikmete kinnitamine
Nr 44 Vaideotsus
Nr 45 Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 
otsusega nr 54 “Detailplaneeringu kehtestami-
ne: Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II” 
kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnis-
tamine   
Nr 46 Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega 
nr 92 “Detailplaneeringu algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine: Lubja küla, maaüksustel 
Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu” algatatud detail-
planeeringu menetluse lõpuleviimise tähtaja 
pikendamine
Nr 47 Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldu-
sega nr 102 “Detailplaneeringu kehtestamine 
Muuga küla, Mustasauna tee 1” kehtestatud de-
tailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine 
Mustasauna tee 1a kinnistu osas   
Nr 48 Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega  
nr 110 “Detailplaneeringu kehtestamine: maa-
üksused Veere III – Veere VII” kehtestatud de-
tailplaneeringu kehtetuks tunnistamine   

Nr 49 Viimsi Vallavolikogu 14. veebruari 2006 ot-
susega nr 11 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Viimsi vallas Randvere külas maaüksus Õpetaja-
te Maja” kehtestatud detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, 
Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c kinnistute osas   

 
 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 

42 kinnitati Viimsi Vallavolikogu maa- ja planee-
rimiskomisjoni esimeheks Märt Vooglaid ja ase-
esimeheks Priit Robas.

 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 
43 kinnitati Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeeri-
miskomisjoni liikmeteks Reigo Randmets, Raimo 
Tann, Jaanus Koni,  Oliver Alver ja Siiri Visnapuu.

 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 
44 rahuldada MILSTRAND AS-i vaie ja kohusta-
da Viimsi Vallavolikogu tegema 60 päeva jook-
sul, alates käesoleva vaideotsuse tegemisest, 
MILSTRAND AS-i 15.05.2019 esitatu Randvere 
tee 5 ja Raudtee ning Raudtee R2, Raudtee R3 ja 
Raudtee R4 detailplaneeringu algatamise aval-
duste osas PlanS § 128 lg 4 nimetatud otsused. 

 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega 
nr 45 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
13.09.2005 otsusega nr 54 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: Tammneeme küla, maaüksus 

Põldmäe II” kehtestatud detailplaneering. (Vt 
lisa detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega 
nr 46 pikendati Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 
otsusega nr 92 “Detailplaneeringu algatamine 
ja lähteülesande kinnitamine: Lubja küla, maa-
üksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu” algata-
tud detailplaneeringu (kinnistutel Kallaku ja 
Serva) menetluse lõpuleviimise tähtaega kuni 
30.06.2021.

 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega 
nr 47 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Valla-
valitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 “De-
tailplaneeringu kehtestamine Muuga küla, Mus-
tasauna tee 1” kehtestatud detailplaneering 
Mustasauna tee 1a kinnistu osas. (Vt lisa detail-
planeeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega 
nr 48 tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
08.05.2001 otsusega nr 110 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: maaüksused Veere III – Veere VII” 
kehtestatud detailplaneering. (Vt lisa detailpla-
neeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 otsusega nr 
49 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavo-
likogu 14.02.2006 otsusega nr 11 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Viimsi vallas Randvere 

külas maaüksus Õpetajate Maja” kehtestatud 
detailplaneering Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-
Tuisu ja Tiitsu tee 1c kinnistute osas. (Vt lisa 
detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 vastu võetud 
määrused
Nr 27 Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste tee-
ninduspiirkonna kinnitamine
Nr 28 Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 määruse 
nr 21 “Eralasteaedade toetamise kord” muutmine
Nr 29 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 määruse 
nr 19 “Tunnustamise kord Viimsi vallas” muut-
mine
Nr 30 Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse pro-
jektitoetuse eraldamise tingimused ja kord
Nr 31 Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 määruse 
nr 4 “Koduse lapse toetuse määramise ja maks-
mise kord” muutmine
Nr 32 Viimsi Vallavolikogu 18. detsembri 2018 
määruse nr 25 “Viimsi valla sotsiaaltoetuste määra-
mise ja maksmise tingimused ja kord” muutmine

NB! Volikogu 25.08.2020 otsuste terviktekstidega 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning 
määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebi-
lehel.

Detailplaneeringud
Avalik arutelu

 28.09.2020 algusega kell 16.15 toimub Viim-
si Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme 
alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. kor-
ruse saalis ehk väikses saalis Püünsi küla, kin-
nistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri ning 
mereala detailplaneeringu (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 100) eskiis-
lahenduse avaliku väljapaneku tulemuste ava-
lik arutelu.

Kehtetuks või osaliselt kehtetuks tunnistatud 
detailplaneeringud

 Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu 
otsuse nr 45 “Viimsi Vallavolikogu 13. sep-
tembri 2005 otsusega nr 54 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: Tammneeme küla, maaüksus 
Põldmäe II” kehtestatud detailplaneeringu 
kehtetuks tunnistamine”.

Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 
54 kehtestati Tammneeme küla, maaüksus Põld-
mäe II detailplaneering (edaspidi DP), mis hõl-
mab praeguse Tammneeme tee 42 kinnistu. DP 
oli üldplaneeringut muutev ning nägi ette põhja 
poole jääva rannaastangu alal oleva maatulun-
dusmaa muutmise elamumaaks ja ehitusõigu-
se nii elamu kui ka ranna ehituskeeluvööndisse 
paadikuuri ehitamiseks. Planeeritava ala suurus 
oli 5341 m².

Tammneeme küla, Tammneeme tee 42 kin-
nistu omanik esitas 10.02.2020 Viimsi Vallava-
litsusele taotluse Tammneeme küla, maaüksus 
Põldmäe II DP kehtetuks tunnistamiseks, põh-
jendades seda sooviga loobuda DP kehtestatud 
kujul elluviimisest. 2019. aastal muudeti kinnis-
tul piire, mille tulemusel muutusid nii kinnistu 
pindala kui ka ehitusala, mis ei vasta enam keh-
tiva DP andmetele. DP kehtetuks tunnistamine 
võimaldab kinnistule väljastada projekteerimis-
tingimused, mis annavad õigusliku aluse pro-
jekteerida elamu. 28.05.2020 saadetud e-kirjas 
kinnitas Tammneeme tee 42 kinnistu omanik, 
et soovib jätkuvalt DP kehtetuks tunnistamist ja 
loobub DP-s märgitud paadikuuri ehitusõigusest.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Tammneeme 
küla, maaüksus Põldmäe II DP kehtetuks tun-
nistamine ei too kaasa planeeringuala puudu-
tatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende 
olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik hu-
vi, mis välistaks DP kehtetuks tunnistamise ja ei 
ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima 

jäämise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva kol-
mandate isikute õigusi ega huvisid.

 Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu ot-
suse nr 47 “Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 
korraldusega nr 102 “Detailplaneeringu keh-
testamine Muuga küla, Mustasauna tee 1” keh-
testatud detailplaneeringu osaline kehtetuks 
tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu 
osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega 
nr 102 kehtestati Muuga küla, Mustasauna tee 1 
DP, millega jagati kinnistu kaheks krundiks ja 
määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala 
suurus oli 2209 m².

Muuga küla, Mustasauna tee 1a kinnistu oma-
niku esindaja esitas 02.06.2020 Viimsi Vallavalit-
susele taotluse DP osaliselt kehtetuks tunnista-
miseks, põhjendades seda sooviga muuta maa-
korralduslike toimingutega kinnistu piire. DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on DP-
ga määratud kinnistu piiride muutmine, et taga-
da juurdepääs Mustasauna tee 1a kinnistule. DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 
1a kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP lahen-
duse elluviimist selle kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Muuga küla, 
Mustasauna tee 1 DP osaliselt kehtetuks tunnis-
tamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud 
isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olu-
korra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi,
mis välistaks DP osaliselt kehtetuks tunnistamise, 
ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP keh-
tima jäämise. DP osaliselt kehtetuks tunnistami-
ne ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid. 

 Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu ot-
suse nr 48 “Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 
otsusega nr 110 “Detailplaneeringu kehtes-
tamine: maaüksused Veere III – Veere VII” 
kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tun-
nistamine”.

Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 
110 kehtestati Viimsi vallas Pärnamäe küla, maa-
üksuste Veere III – Veere VII DP, millega nähti 
ette 16 väikeelamu krunti koos ehitusõigusega 
ning vajalik teedevõrk ja tehnorajatised, samuti 
puhkeotstarbeline ala. Planeeritava ala suurus 
oli 32 297 m².

Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 40 kinnistu 
omanik esitas 20.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele 
Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamise võimalikku-

se osas päringu eesmärgiga suurendada kinnis-
tule lubatavate hoonete arvu kaheni ja krundi 
täisehitusprotsenti 20-ni. Kuna DP-ga kehtes-
tatud ehitusõiguse kohaselt on kogu planeerin-
gualal asuvate elamumaa kruntide täisehitus-
protsendiks määratud 15, siis on tõenäoline, et 
sarnase soovi esitavad ka teiste planeeringualal 
asuvate maaüksuste omanikud. Sellest tulene-
valt leiab planeeringu koostamise korraldaja, et 
kehtestatud kujul DP jätkamine ei ole põhjenda-
tud ning kehtetuks tuleb tunnistada Pärnamäe 
küla, maaüksuste Veere III – Veere VII DP kogu 
ulatuses, et võimaldada realiseerida Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. 
Elamuehituse põhimõtted” lubatud ehitusõigust.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pärnamäe küla, 
maaüksuste Veere III – VII DP kehtetuks tunnis-
tamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud 
isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olu-
korra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, 
mis välistaks DP kehtetuks tunnistamise ning ei 
ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima 
jäämise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva kol-
mandate isikute õigusi ega huvisid.

 Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu 
otsuse nr 49 “Viimsi Vallavolikogu 14. veeb-
ruari 2006 otsusega nr 11 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: Viimsi vallas Randvere külas 
maaüksus Õpetajate Maja“ kehtestatud detail-
planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine 
Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu 
tee 1c kinnistute osas”.

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 11 
kehtestati Viimsi vallas Randvere külas maaük-
suse Õpetajate Maja DP, mis hõlmab praegusi 
Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Tiitsu tee 1b, Tiitsu tee 
1c, Vana-Tuisu ja Uus-Tuisu kinnistuid. DP-ga 
muudeti üldplaneeringujärgne maakasutuse 
juhtostarve sotsiaalmaast osaliselt elamumaaks 
ning moodustati seitse krunti: neli väikeelamu-
maakrunti, kaks haljasmaakrunti ja üks transpor-
dimaakrunt. Planeeritava ala suurus oli 7934 m².

Randvere küla, Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a 
ja Vana-Tuisu kinnistute omanikud esitasid 
21.02.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamiseks. Omanike 
soov on liita Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a ja Vana-
Tuisu kinnistud kokku, kuna ajalooliselt olid 
nimetatud kinnistud üks tervik. Omanikud soo-
vivad kokku liita elamumaa üldkasutatavate 

maadega, kuna antud kinnistud teenindavad ela-
mumaad. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnista-
mist tuleb kinnistute liitmisel võtta aluseks Viim-
si valla mandriosa üldplaneering, mille kohaselt 
on kinnistute Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu juhtots-
tarve haljasmaa ning kinnistu Tiitsu tee 1 juhtots-
tarve elamumaa. Elamumaad ja haljasmaad aga 
ei saa maakorralduslikult kokku liita. Omanikel 
on võimalus maakorralduslikult kokku liita kin-
nistud, mis on ühesuguste sihtotstarvetega ehk 
siis haljasmaad Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu.

Randvere küla, Tiitsu tee 1c kinnistu omanik 
esitas 11.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Tiitsu tee 
1c kinnistu osas. Omaniku eesmärk on muuta 
DP-ga määratud hoonestusala, kuna põhjapool 
asuv nõlvaku piir on nihkunud hoonestusalale 
väga lähedale. Pärast DP osaliselt kehtetuks tun-
nistamist on omanikul võimalik taotleda projek-
teerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse 
paigutada hoone looduslikult sobivamasse kohta.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Randvere küla, 
maaüksuse Õpetajate Maja DP osaliselt kehte-
tuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala 
puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega 
nende olukorra halvenemist. Samuti puudub 
avalik huvi, mis välistaks DP osaliselt kehtetuks 
tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis 
tingiksid DP kehtima jäämise. DP osaliselt kehte-
tuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õi-
gusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla 
kodulehelt https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.

tasub teada...
Riigivara avalik 
enampakkumine

  Maa-amet on välja kuulutanud ava-
liku elektroonilise enampakkumise piir-
konnas asuvate kinnisasjade müümi-
seks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 
17.09.2020. Täpsemat informatsiooni 
saab Maa-ameti kodulehelt aadressil 
www.maaamet.ee või oksjonikeskkonnas 
aadressil https://riigimaaoksjon.ee.

 Maa-amet
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ala uus planeering arvestaks asja-
oluga, et Miiduranna küla on era-
majade piirkond ja siia ei tuleks uut 
Lasnamäed. Loodame vallavalitsu-
se mõistlikkusele, et piirkonda eba-
sobivad planeeringud ei realisee-
ruks.”  

Sadamasse jõudes kohtuti puht 
juhuslikult Aarne Jõgimaaga. Kõ-
lasid sõbralikud tervitused, puhuti 
mõni sõna juttu ja räägiti põgusalt 
sadama elust-olust. Küsimusele, 
kuidas sadamal ka läheb, vastas 
Jõgimaa: “Nii, kuidas koroonaga-
gi – üles-alla.” 

Ajalooline Miiduranna
Igaüks, kes Miidurannas natukene 
jalutab, märkab rõõmsates värvides 
postkastistende, mis on ühtlasi in-
fostendid. Tegu on nimelt kahe-
aastase projektiga, mille käigus va-
hetati vanad postkastialused uute 
vastu välja. Omniva poolt pakutud 
võimalusest haaras kinni Mooni-
ka. “Meie külas elav arhitekt Mare 
Hammer tegi kujunduse ja koostas 
tööjoonised, eri laiusega puitlipid 
saeti talguliste poolt mõõtu, värvi-
ti Jõelähtme kihelkonna rahvariie-
te värvidesse ja kruviti ükshaaval 
kokku.” 

Valla toetus oli stendide maa-
alune osa, Omniva käest saadi 
postkastid, rõõmsatriibulisi infos-
tende on külas kaheksa tükki. Tegu 
on tõesti silmapaistvate ja õnnestu-
nud stendidega. 

Mere ääres Lahe tee otsas asub 
küla lipuplats. Lipumasti otsas leh-
vib küla vimpellipp, mille kavan-
damisel on lähtutud teadmisest, et 
Miiduranna praegune küla on raja-

Külavanemal külas – Miiduranna. Pooleks  jagatud küla 

V
allavanem käis 21. au-
gustil Miiduranna kü-
las. Vallavanema külas-
käik sai alguse Viimsi 

kunstikooli eest, kus teda ootasid 
külavanem Eero Hammer ning kü-
laseltsi aktivist ja ühtlasi ka juhatu-
se liige Moonika Aasna.

Külaseltsi juhatus esindab küla, 
neid usaldatakse ja nende tööga ol-
lakse rahul. “Küla saab mõtteliselt 
jagada kaheks: uuem osa ja ajaloo-
line pool, nagu me omavahel seda 
nimetame,” ütleb Eero Hammer 
sissejuhatuseks. “Kahe osa vahele 
jääb Miiduranna sadam.” 

Miiduranna külas elab umbes 
360 elanikku ehk siis tegu on pea-
aegu kõige väiksema külaga Viim-
si vallas. “Külaselts hõlmab mõle-
mat külapoolt. Unistuseks on see, 
et küla pooled kunagi ühineksid,” 
võtab külavanem sissejuhatava ju-
tu kokku. 

Eero Hammer on olnud küla-
vanem umbes kolm aastat: “Mi-
nu hinnangul on küla pooled väga 
erinevad. Kuna n-ö ajaloolisel poo-
lel elab rohkem vanemaid inimesi, 
on Miiduranna uuem pool teatud 
mõttes aktiivsem. Samas inime-
sed käivad omavahel läbi mõle-
mas osas, naabreid tuntakse ja pä-
ris võõras pole külas keegi.” 

Külaelanikel on olnud plaan lii-
tuda ka kodanikualgatuse ühingu-
ga MTÜ Eesti Naabrivalve. 

Miiduranna tähtkants
Järgmine peatuspaik oli Miiduran-
na tähtkants. Just seal korralda-
ti möödunud aastal Miiduranna 
430. sünnipäeva pidu. Tänavu 9. 
septembril plaanitakse sünnipäe-
vapidu pidada Lahe tee lipuplatsil. 
Miidurannas jalutati veel Viimsi 
kunstikooli kõrval asuvale mängu-
väljakule, mis külavanema sõnul 
leiab aktiivset kasutust oma küla 
laste ja noorte poolt ning on ava-
tud kõigile, kes oskavad ja tahavad 
mänguväljakut heaperemehelikult 
kasutada ja hoida. 

Miiduranna sadam 
Veel enne, kui oldi uuemast Mii-
durannast väljas, peatuti korraks 
Miiduranna sadama tööstusala 
aia taga. “Probleem on tööstusala 
müras,” rääkis külavanem. “Siin on 
metallitsehhid. Mürataset on käi-
dud ka mõõtmas ja see oli koha-
ti lausa 90 detsibelli.” Sadamas al-
gab töö varastel hommikutundidel 
ning kestab hiliste õhtutundide-
ni välja. Ümberkaudseid elanikke 
müra häirib, kuid mida selle vastu 
teha, selles osas külavanemal head 
nõu võtta pole. Külavanema kirja-
lik pöördumine on andnud vaid 
lühiajalise efekti müra vähenda-
mise osas. Külavanem lisab: “Kü-
la jaoks on väga oluline, et sadama-

tud viljakatele karja- ja põllumaa-
dele. Lipule on kujundatud lisaks 
maale ja taevale ka suur kollane 
kera, mis tähenduse poolest on nii 
päike kui ka juustukera, mis viitab 
ajaloolisele tegevusele külas. Vim-
pellipp valmis eelmisel aastal küla 
430. sünnipäevaks, selle kavandas 
arhitekt Mare Hammer. Vimpelli-
pu saab iga külaelanik endale ise 
soetada ja Miidurannas jalutades 
näebki päris mitme kodu hoovis 
lehvimas just Miiduranna vimpel-
lippu. 

Lahe tee
Lahe tee on ideaalne jalutamiseks, 
rahu, imelise vaate ja mere nauti-
miseks. Tegu on justkui ürgse, vana-
aegse alleega, mis võiks kohalike 
arvates selliseks ka jääda. Kaks aas-
tat tagasi pandi paika Lahe tee vi-
sioon. Teele pidid tulema kiiged, 
poomid ja lipuplats, millest viima-
ne on ainsana tänaseks ka realisee-
runud. 

Külaelanikud leiavad, et osa kü-
la ajaloolisest osast koos Lahe tee-
ga võiks saada miljööväärtusli-
kuks alaks. Seal, kus autoliiklust ei 
ole, peaks teekate olema jalgrajale 
omane, mõtlema peab kaldakind-
lustusele ning kindlasti ei tohiks ot-
se mere äärde saada autodega. La-
he teel käiakse tihti ka pildistamas. 
Kohalikud teadsid öelda, et suve-

kuudel ei möödu nädalatki, ilma et 
noorpaarid tuleks oma erilist päe-
va just Lahe teele jäädvustama. Nii 
see võikski olla ja jääda, et Lahe teel 
käiakse jalutamas ja vaadet nauti-
mas, aga mitte pidu pidamas. 

“Viisakate inimeste vastu pole 
kellelgi midagi, kuid öised pidut-
sejad ei ole teretulnud,” lisab Moo-
nika. Lahe teel jalutades kohtus 
vallavanem ka juhuslike möödu-
jatega, kes ei olnud vallavanemat 
nähes sugugi üllatunud, kuna olid 
eelnevalt saanud ringkäigu kohta 
vastava teavituskirja külavanemalt. 
Sõbralikud tervitused, soojad käe-
pigistused ja mõni sõna juttu: “Mii-
duranna on elukohana nagu taeva 
kingitus,” kirjeldas üks proua oma 
koduküla. Ainus, mis proua meele 
kurvaks teeb, on inimesed, kes en-
da ja oma lemmikute tagant ei ko-
rista. 

Traditsioonid
Ajalooliselt olla Lahe tee ääres pee-
tud jaanipäevasid nõnda, et iga pe-

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

re või väiksem sõpruskond süütas 
oma lõkke sarnaselt muinastulede 
ööle ja siis käidi ka naabrite lõkke 
ääres head jaani soovimas. Komme 
olevat säilinud ka tänapäeval: “Eel-
misel aastal, kui vallavanem jaani-
tuld jagas, et külavanemad need 
oma külla viiksid, oli siin lausa 4–5 
lõket juba süüdatud ja tule sai eda-
si anda kahele seltskonnale,” mee-
nutab Eero. 

Külal on veel üks traditsioon, 
mis järjest kogub hoogu, nimelt 
linnumunade kaunistamise võist-
lus. Seda tehakse ikka lihavõtete 
aegu. Sel aastal oli eriolukorrast 
tingituna tegu pigem pühade tä-
histamisega küla Facebookis, kus 
räägiti pühade traditsioonidest 
ning kõigil oli võimalus munadest 
pilte jagada. Lisaks saab igaüks 
Miiduranna külas osaleda ka kõr-
vitsakasvatamise võistlusel. Mul-
lu saadi kõrvitsaseemned ja vaja-
lik stardimuld Juhani Puukoolist. 
Kõik kõrvitsad saadeti kingituseks 
Tallinna Loomaaeda, mis omakor-

Küla saab mõtte-
liselt jagada kaheks: 
uuem osa ja aja-
looline pool.

Lahe tee on ideaalne 
jalutamiseks, rahu, 
imelise vaate ja mere 
nautimiseks.

Tutvumine 
Miidurannaga 
sai alguse 
Viimsi kunsti-
kooli eest. 

Viimsi valla-
vanem Illar 
Lemetti, küla-
vanem Eero 
Hammer ning 
külaseltsi juha-
tuse liige 
Moonika Aasna
jalutuskäigul  
Miidurannas. 
Fotod: Jane 
Saks

Lahe tee on justkui ürgne, vanaaegne allee, mis võikski selliseks jääda.

KÜLASKÄIK Juba kevadel otsustas valla-vanem 
Illar Lemetti, et käib kõik Viimsi valla külad läbi, 
kohtub külavanematega ning tutvub külaeluga. 
Kevad tuli aga paraku oodatust teistsugune ning 
seetõttu lükkusid külastused edasi suve lõppu.
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Külavanemal külas – Miiduranna. Pooleks  jagatud küla 
tasub teada...

Miiduranna küla ajaloost
  Miiduranna küla, mis praegu on Tallinnale merepiiri 

mööda kõige lähemal paiknev Viimsi valla asula, on män-
ginud kohalikus ajaloos olulist rolli juba esiajaloolisest 
ajast. 

Kuigi Miiduranna ametlikuks asutamisdaatumiks loetakse 
1589. aastat, siis mõnes allikas mainitakse küla juba 1567. 
aastal. Praeguse Miiduranna aladelt on leitud ka kiviaegne 
venekirves ja rauaajast pärinev kaunis hoburipats. Arheo-
loogid on oletanud, et Miidurannas paiknes osa muistse 
Vianre muinasküla põldudest. Küla oli oma asukoha tõttu 
tihedalt seotud Viimsi mõisaga ja esimese Eesti Vabariigi 
ajal paiknes seal Viimsi vallamaja (aastatel 1923–1939). 
Vallamaja hoone ilmestas küla sissesõitu veel 2012. 
aastal, kuid praegu seisab selle asemel restoran Noa.

Miiduranna külas paiknes 18. sajandil rajatud võimas 
tähtfort, mille läänepoolset osa võib näha veel täna-
päevalgi, idapoolne osa jääb 1990. aastatel raja-
tud Uus-Miiduranna elamurajooni alla. Miiduranna 
külas oli vanal ajal palju karjamaid, mille tõttu Mii-
duranda mõnes ürikus ka piimarannaks (Maitoranta) 
on kutsutud.

Enne nõukogude okupatsiooni olid Miiduranna 
taludel ka kalurikülale omased väikesed lautriko-
had. Nõukogude korra saabudes rajati sinna üks 
paatide kogumispunkte, kust piirivalve valvsa 
pilgu all võis merel käia. Ka kuulsa S. M. Kirovi 
nimelise näidiskalurikolhoosi saamislugu on otse-
selt külaga seotud, sest üks neljast väikekolhoo-
sist, mis Kirovi kalurikolhoosi moodustasid, oli Miiduranna 
inimeste Forell.

Nõukogude ajal rajati Miiduranna küla alale maa-alused 
sõjaväe kütuselaod. 1960. aastate lõpus hakati Kirovi kaluri-
kolhoosi poolt Miiduranda ehitama suurt sadamat. Pidulik 

lindilõikamine toimus juba 1969. aastal, kuid alles 1974. 
aastal valmis lõplikult kai nr 1. Sadama juurde rajas 

kalurikolhoos laevaremonditehase ja mitmeid 
tsehhe. Miiduranna sadam töötab siiani. 

Eelmise sajandi üheksakümnendate aastate 
alguses alustati Miiduranna sadamast edelas 
uue külaosa ehitamist, mis on tänaseks põhiliselt 

hoonestatud. Külapooli lahutab teineteisest sadam 
ja Kirovi kolhoosi aegne tööstuspiirkond.

Miidurannal on läbi ajaloo olnud mitmeid erine-
vaid nimevariante: 1567 Mielstrand, 1588 Mito-

rannes, 1589–1599 Milarand, 1615 Millranby, 1655 
Mitorand, 1682 Mito randa, 1689 Maito, Mae tostrand, Mil-
strand, 1694 Mito Strandt, 1726 Mito Ran, 1729 Mitoran, Mie-
toran, Mitora, 1756 Mitostrande, 1866 Miido, 1893 Miderando.

Maivi Kärginen-Kivi  
Miiduranna elanik ja Rannarahva muuseumi teadusjuht

Miidurannast on 
leitud rauaajast pärit 

hoburipats. 

Esimese Eesti Vabariigi ajal paiknes Miidurannas vallamaja. Hoone ilmestas küla sissesõitu veel 2012. aastal, kuid praegu 
seisab selle asemel restoran Noa. 

Enne nõukogude okupatsiooni olid Miiduranna taludel 
ka kalurikülale omased väikesed lautrikohad. 

da kinkis kõikidele kõrvitsakasvata-
jatele loomaaia perepääsme. 

“Soov on panna alus uuele tra-
ditsioonile, mis sai alguse eelmi-
sel aastal küla sünnipäevapeo-
ga. Nimelt on plaanis sel aastal 
teha sünnipäeval lipuplatsil pik-
nik ning üldkoosolek vabas õhus. 
Sellest võiks saada meie küla tra-
ditsioon,” mõtiskleb külavanem. 
Samuti on välja kujunemas teine 
traditsioon, mis on jõulude aegu, 
kui lipumast kaunistatakse just-
kui helendavaks kuusepuuks, mis 
paistab ka Ranna teele, kui Tallin-
na poolt koju tulla. 

Küla osaleb ka iga-aastasel tal-
gupäeval. Uuemas Miiduranna 
osas tehakse talgupäev juba aas-
taid 1. mail, kuid külaülene talgu-
päev registreeritakse Teeme Ära 
talgupäevale. Külavanema ja kü-
lainimeste mõtteis mõlgub aga ju-
ba vähemalt veel üks ideetasandil 

projekt: “Soov on külavanema-
te majade markeerimine. Siin aja-
loolises pooles on neid omajagu.” 
Loodetavasti saab välja öeldud mõ-
te ka teoks. 

Murekohad
Nii nagu igal perel on ka igal külal 
oma murekohad, mis said ka val-
lavanemale edastatud. Üks suur 
probleem on pidutsejad, kes tule-
vad Miiduranda nii uuema kui ka 
ajaloolise poole peale. Külaelanik-
ke teeb nukraks, et inimesed tu-
levad küll nautima nende ilusa ja 
võrratu asukohaga küla hüvesid, 
kuid millegipärast teevad seda val-
ju muusika saatel ja suure lärmiga. 
Lisaks jäetakse tihtilugu oma peost 
maha ka maalapp täis prügi. 

Peod on tõesti sagedased ning 
see häirib nii elanike igapäevaelu 
ja, mis põhiline – inimestel kaob 
ka turvatunne. Külaelanikud mõt-
levad hirmuga, et kui näiteks Lahe 
teele tuleb veel pinke, kiikesid vms, 
siis nendega koos kasvab ka pidut-
sejate hulk. 

Teiseks on külaelanikel käimas 
juba aastaid “gaasisaaga”, nagu nad 
seda ise omakeskis nimetavad. 
Aastatel 1982–1992 ehitati Miidu-
rannas ja Haabneemes välja gaa-
sitrassid. Haabneeme ja Miidu-
ranna gaasi kasutavad elanikud 
on elanud aastaid teadmisega, et 
omal ajal ühiselt väljaehitatud gaa-
sitorustik on gaasiettevõtte valdu-
ses ning nende osas on teostatud 
parandustöid. 2015. aastal tõsta-
tas üks gaasitarbijatest küsimuse, 
et kas keegi ka võrguhooldustöid 
teeb? Ja siis “gaasisaaga” algaski. 
Ligi viie aasta jooksul on pöördu-
tud mitmel korral koduvalla, õigus-
kantsleri, Konkurentsiameti, Teh-
nilise Järelevalve Ameti poole, kuid 
lõplikku lahendust ei paista. 

See on justkui lõputu saaga, mis 
sööb nii närve kui ka külaelanike 
raha. Kokkuvõtlikult on mure sel-
les, et on üks gaasitrass, millel just-

  Järgmine peatuspaik: 
PÜÜNSI

Üks suur probleem 
on pidutsejad, kes 
tulevad Miiduranda 
nii uuema kui ka aja-
loolise poole peale.

kui puudub omanik. Külaelanikele 
selline teadmatus ei sobi ja omani-
ku otsimiseks ollakse valmis pöör-
duma tuvastushagiga Halduskohtu 
poole, kes peab omaniku tuvasta-
ma. Külavanem räägib aga ka uh-
kusega gaasitoru värvimisest, mis 
koos mitmete aktiivsete külaela-
nikega tehti ära umbes pooleteise 
kuuga.

 “Maapealsete torude pikkuseks 
on 2,3 km. Ausalt, ma ei uskunud, 
et saame selle nii kiiresti tehtud! 
Aga inimesed tulid ja tehtud see 
saigi.” Külavanema häälest on tun-
da, et ta on uhke oma küla elanike 
üle. Ja põhjust selleks ka on! 

Külla rajatakse uut LED-täna-
vavalgustust, millega viiakse kõik 
valgustuse õhuliinid maa alla. Kü-
laelanike soov oli, et kõik kaabel-

dused paigaldataks maa alla ühte 
trassi. See aga ei sõltu Viimsi val-
last. 

Kuna elektrifirmal ei olnud het-
kel valmisolekut maakaablite pa-
nekuks, siis paigaldatakse prae-
guste kaevetööde käigus maa alla 
n-ö kõrid, kuhu hiljem on võima-
lik elektrikaabel paigaldada – uues-
ti kaevama pole tarvis hakata. Küll 
aga ei ole võimalik ühte trassi kõiki 
kaableid panna, kuna vahemaad ja 
olemasolevad kaablid seda ei või-
malda. Lõikudes, kus kaevatak-
se lahtise kaevikuga, arvestatakse 
maksimaalselt reservtorudega, et 
tulevikus elektriliinid samuti maa 
alla viia, küll aga tuleb eraldi veel 
lahendada sidekaabeldus.

Miiduranna ei ole pääsenud 
ka teetigudest: “Kui mõnes kü-

las korraldatakse teetigude kok-
ku korjamise talgud, siis vald aitab 
konteineriga ja korraldab tigude 
hävitamise,” annab vallavanem 
teada.

Ringkäigu lõpus võttis vallava-
nem nähtu ja kuuldu kokku nii: 
“Suur tänu Miiduranna külavane-
male, Moonika Aasnale ja teistele 
külaelanikele lahke vastuvõtu eest! 
Sain väga hea ülevaate ja murekü-
simuste lahendamisele proovime 
valla poolt kindlasti kaasa aidata. 
Inimesed tegelikult ju teevad küla 
heaks kõik, mis nende võimuses, 
nad on hingega asja juures.” 

Miiduranna külasadama slipp.
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ku laevade saabumisest. Kalevalas 
on mitu korda kasutatud nimetust 
vainovalkeat, mida käsitletakse sa-
muti võimaliku muistse signalisat-
sioonisüsteemina.

Paar aastat tagasi proovisime 
teha koostöös Naissaare rahva-
ga ajaloolist eksperimenti ja mui-
nastulede ööl üksteisele märku 
anda. Vabaõhumuuseumis jäi tu-
le tegemine ebasoodsa tuule tõttu 
küll ära, aga naissaarlased süüta-
sid vägeva lõkke, mis mingil hetkel 
küündis maja kõrguseks. Viimsi 
pool punnitasime samal ajal sil-
mad koobastest välja ja hea tahtmi-
se juures mingit tule võbelust ikka 
märkasime. Igal juhul jõudsime ar-
vamusele, et 10 kilomeetrit on sel-
lise tule ja asetusega arvestatavaks 
märguandeks liig. Pealegi navigee-
riti muinasajal rannikul peamiselt 
päeval.

Navigatsioonile abiks
Keskajal muutusid laevade süvised 
oluliselt suuremaks ja navigeeri-
mine läks seetõttu keerulisemaks. 
On ju meri täis madalikke, millele 
sattudes laev kergesti hukka saab. 
Seetõttu hakati eelkõige rahvus-
vahelise kauplemisega tegelevate 
inimeste pealekäimisel mõtlema 
meremärkidele. Spetsiaalseid me-
remärke nimetatakse paakideks 
(sõna ei tulene tünnist). Esimene ja 
kõige kuulsam meie paak oli mui-
dugi Hiiumaale rajatud Kõpu torn, 
mis ehitati tallinlaste initsiatiivil 
selleks, et lääne poolt Tallinnasse 
kaupa toovad laevad Hiiumaale või 
eelkõige seda ümbritsevatele kari-

ÖÖ Need viimsilased, kes söandasid sel aastal 
vaatamata vihmale Viimsi vabaõhumuuseumisse 
muinastulede ööle tulla, said kindlasti toreda 
emotsiooni osaliseks. Algatuseks viisid šamaan 
Kotkasulg ja tema abiline Thor läbi vägevad 
rituaalid tule süütamisel.

Muinastuled meenutavad ammuseid 
iilastulesid, mis kalureid koju juhatasid 

T
rummikõmina saatel kõ-
lasid loitsud, mis kõiki 
kohalolijaid kindlasti pa-
remaks muutsid. Parema-

teks inimesteks muutsid kuulajaid 
ka Mick Pedaja oma rituaalselt kõ-
lavate lauludega, mis sobisid öösse 
sama hästi kui lõke.

Kalurid navigeerivad koju
Muinastulede öö rituaal kutsuti 
ellu tuletamaks meelde omal ajal 
randades süüdatud tulesid, mis pi-
did kalurid merelt koju juhatama. 
Kutsuti neid iilas-, iide- või iidla-
tuledeks. Arvestades, et merel käi-
di pea aastaringselt ning pimedal 
aastaajal toimus suur osa igapäeva-
sest navigeerimisest kottpimedas, 
oli selliste tulede tegemine välti-
matu. Tänuväärne sündmus alga-
tati aastakümneid tagasi Hiiumaal 
ja on tänaseks muutunud tähtsaks 
suvelõpuürituseks eelkõige randa-
des. Hiidlasi peab tunnustama uu-
te traditsioonide juurutajatena – on 
ju ka laialt levinud kohvikute päe-
vad sealt pärit. 

Muistsed tuled
Muinasajaga seostatakse võima-
lust, et kunagi tehti rannikul tule-
sid, mis andsid teada vaenlase lae-
vastiku saabumistest. Läänemerega 
seoses on paar vihjet muistsetest 
põhjala saagadest, kus märgitak-
se, et fjordides anti tuledega mär-

dele ei põrutaks. Tegemist oli suu-
re heledaks värvitud ehitisega, mis 
kaugele silma paistis. 1649. aastal 
lisati sinna ka tuli. Tuletegemise 
eest hoolitses kuus meest! See näi-
tab, kui tõsist tuld on vaja teha ja 
kui kõrgel, et asjast ka tolku oleks.

Viimsi navigatsiooni ajaloos
Kui hoolega vanu kaarte uurida, 
võib rootsiaegsetelt kaartidelt lei-
da Miiduranna küla juures navi-

gatsiooni paagi. Rootsi keeles kõlas 
paak siis kaardilt lugedes toredasti 
bååk. See rajatise kujutis on igati 
tähelepanuväärne selle poolest, et 
tõenäoliselt kuulus see viie vani-
ma meremärgi hulka Eesti randa-
des. Kahjuks mingeid muid ajaloo-
lisi dokumente peale kaardi pole 
õnnestunud leida ja seega ei tea ka 
selle mõõtmeid. Ilmselgelt on sel-
lise asetusega paak rajatud abista-
maks Tallinnale lääne poolt lähe-
nevaid laevu madalikest mööda. 
Tänapäeval on selle rajatise järg-
laseks veidi maad põhja pool asuv 
Viimsi alumine tulepaak. Kas oma-
aegne rajatis oli võrreldav täna-
se paagi vaadeldava pinna suuru-
sega, on kaheldav. Aga arvestades, 
et märk teenis sama eesmärki, pi-
di tegemist olema arvestatava suu-
rusega.

Tänapäeval, kui igapäevaselt ju-
hindume sadadest liiklust suuna-
vatest märkidest, on ju tore teada, 
et üks väljapaistev liiklust suunav 
märk asus siinsamas Viimsis. Ja 
lootkem, et kõik märgid kõiki tur-
valiselt koju toovad. 

Kohtugem ka järgmisel muinas-
tulede ööl!

Janek Šafranovski
Rannarahva muuseumi juhataja

Šamaan Kotkasule ja tema abilise Thori vägevad rituaalid tule süütamisel Viimsi 
vabaõhumuuseumis. Fotod: Janek Šafranovski 

Rootsi keeles kõlas paak kaardilt lugedes bååk.

Tänapäeval on bååki järglaseks 
veidi maad põhja pool asuv Viimsi 
alumine tulepaak. 



SUVELUGEMINE 27. augustil 
toimus Viimsi raamatukogu 
terrassil hoogne 9. suveluge-
mise lõpupidu. Kui eelmisel 
aastal osales sellel 188 last,
 siis vaatamata käesoleva 
aasta erisustele võttis tänavu 
sellest osa 121 noort raamatu-
sõpra.

Peole kutsuti 81 tublimat, kes vas-
tasid küsimustele vähemalt 5 läbi-
loetud raamatu kohta. Tänavu  võis 
küsimustele vastata ka elektroon-
selt raamatukogu kodulehel asu-
va lingi kaudu. Selline võimalus 
laiendas osavõtjate ringi  kauge-
male, näiteks oli osavõtjaid ka Kad-
rinast.

Laste tagasiside põhjal olid selle 
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Mika Waltari
Riigi saladus
Varrak, 2016. 376 lk
Mika Waltari on kindlasti Soome kuul-
samaid kirjanikke. Eelkõige väärivad 
tähelepanu tema ajaloolised romaa-
nid. Neis lisandub autori suurepära-
sele kirjutamisoskusele võõra ajastu 
muljetavaldav mõistmine, mis annab 
ka lugejale võimaluse toimunud sünd-
musi selgemalt hinnata. Järelsõna au-
tor Tiit Aleksejev kirjutab, et just aja-
looline romaan suudab kohaloleku 
illusiooniga lõpuni minna ning aja-
lugu täielikult nähtavaks muuta. Se-
da Waltari oskab. 2000 aasta vanused 
sündmused elustuvad romaani lehe-
külgedel ning mõjuvad aktuaalsetena 
ka praeguse põlvkonna lugejale.

“Riigi saladuse” kangelane, rikas 
roomlane Marcus Mezentius Mani-
lianus kirjeldab oma tundeid ja ko-
getud üleelamisi kirjades armastatud 
Tulliale, keda peategelane pikisilmi 

stiil ja keel. Seda raamatut võiks soovi-
tada kõigile, kes huvituvad ajaloosünd-
mustest ja neis sisalduvatest tõsisema-
test probleemidest.

Fred Jüssi
Rajamustrid
Pilgrim, 2017. 95 lk
Fred Jüssi on loodusfilosoof, kes sei-
sab looduse ja kultuuri ristteel. Ta on 
avaldanud arvukalt raamatuid, artik-
leid, fotoalbumeid ja helikandjaid. Te-
ma loodushäälte lindistused asuvad 
paljudes arhiivides. Tavainimesele on 
suur osa maailmast tabamatu, aga Jüs-
si suudab seda püüdmatut jäädvusta-
da või jõuab sellele vähemalt väga lä-
hedale. 

Tänapäeval räägitakse palju kiiru-
sest ja edukusest, kuid vahel peab ini-
mene olema üksi iseendaga. Fred Jüssi 
mõtiskluste ja objektiivi taga märkame 
lihtsa olemise võlu. Looduselamused 
– tuul, taeva- ja merevärvid, vihma-
piisad, päikesepaiste, kõik need saa-
vad oskusliku nägija pilgu läbi sügava-
ma tähenduse. Vaadates meisterlikku 
ülesvõtet võime ka tumma paberle-
he krabinas kuulda linnulaulu ja puu-
de kohinat. Mitte ainult looduspildid 
ei tekita lugejas ja vaatajas naudingut, 
vaid ka kõik see, mis jääb silmale näh-
tavalt ja nähtamatult fotode taustale, 
kaasaarvatult inimene. Kui otsida sele-
tust Fred Jüssi erakordsele mõjujõule, 
siis ilmselt tuleb selleks pidada naas-
mist lihtsuse, inimesele kõige loomuli-
kuma ja argisema põhiväärtuse juurde.

“Rajamustrid” on fotoalbum, mis 
jätkab mõttelist kulgu, mida varem 

ootab. Romaani arenedes muutub nai-
ne aga ootajale endise elu, naudingute 
ja tühisuse kehastuseks. Teose algul on 
peategelane viibinud juba aasta Alek-
sandrias, kus tutvub sealses raamatu-
kogus endeid ja ennustusi sisaldavate 
raamatutega. Need räägivad uue maa-
ilmavalitseja sünnist ja sellest, et juuti-
dest saavad maailmavalitsejad. Loetust 
ajendatuna naaseb ta paasapühade-
aegsesse Jeruusalemma, mida valit-
seb hetkel Rooma prokonsul Pontius 
Pilatus. Just Marcuse linna saabumise 
päeval lüüakse seal risti Jeesus Naat-
saretist.

Marcuse edasisi rännakuid ja ot-
singuid nii füüsilises kui ka hinge-
maailmas on lugejal kerge mõista, 
sest segane aeg, mis ümbritseb raa-
matu kangelast, meenutab paljuski 
seda, milles inimene üleminekuae-
gade pöörises elab. Me elame ju ala-
ti vastavas ühiskonnas, kus valitsevad 
kindlad tõekspidamised ning see jätab 
meile paratamatult pitseri. Seetõttu on 
mõistetavad Marcuse kahtlused ja ot-
singud, soov uskuda, kuid samas püüd 
leida tõendeid, mis tema usu ümber 
lükkaksid. Ka tema heasoovlikkust ja 
püüdu teisi aidata ei mõisteta ja otsi-
takse tema tegutsemismotiividest var-
jatud mõtet või kasu. Alati ei mõista ta 
isegi ennast ja on segaduses. Teost lä-
bib eksistentsiaalne põhiküsimus, kas 
meil on lootust. Lahenduse leidmiseks 
pidi Marcus ja peab ka lugeja leidma 
oma sisemist mina rahuldava raja, mil-
lel liikudes kindlustab teel olemisest 
tulenev tänutunne meile rahu. 

Mika Waltari “Riigi saladus” suu-
nab lugejat paratamatult tegelema iga-
vikuliste probleemidega: inimloomu-
se keerulisus, tõe otsimine, headuse ja 
kurjuse vastasseis. Lisaks teose sisuli-
sele köitvusele on nauditav ka kirjutatu 

esindasid “Ajamustrid” ja “Kivimust-
rid”. Raamatu fotod ei ole lihtsalt pil-
did, vaid igaühes neist peegeldub oma 
lugu. Erinevad rajad võivad teel oli-
jaid ühendada, need võivad omava-
hel põimuda või  ristuda, anda edasi 
sõnumit. Rajamustrid looklevad möö-
da Fred Jüssi eluteed. Loodusvaatlejale 
omaselt on ta pildile jäädvustanud elu-
sa maailma maalilisi hetki, tema tund-
lik silm on märganud erilisi detaile ja 
mustrite mänge. Osavalt on ajahetke 
püütud killukesed looduse suurepä-
rastest  meistritöödest. Albumis ei ole 
palju teksti, aga mõnikord saab kirju-
tada vähe, et öelda palju.

Fred Jüssi on öelnud: “On inimesi, 
kes on olemuslikult õnnelikud, aga va-
hel on nad ka õnnetud. Ja siis on tei-
sed, kes on aina õnnetud, aga vahel ka 
õnnelikud.” Enda kohta arvab ta, et on 
õnnelik inimene. Ehk aitab tema loo-
ming muuta ka meid õnnelikumaks.

Delia Owens
Kus laulavad langustid?
Rahva Raamat, 2019. 392 lk
“Kus laulavad langustid” on hea ajavii-
teromaan, mis puudutab kahtlemata 
paljusid lugejaid, kaasa arvatud noo-
ri. Autor on meisterlik erinevate žanri-
tega mängija ja kasutab neid vaheldu-
valt lugeja ootuste proovilepanekuks. 
Owensi debüütromaani on põimitud 
mõrvamüsteerium koos kohtuprot-
sessiga, sotsiaalne draama ning aren-
gu- ja armastuslugu. Romaan kulgeb 

ladusalt, on kegesti loetav, kaasahaa-
rav, lahendusi aimav, ent samas sot-
siaalselt tundlik. Lugeja tõmmatakse 
eripärasesse maailma, kus joonistu-
vad välja erinevad USA lõunaosariiki-
de stereotüübid. Kirjaniku tõeline tu-
gevus ei väljendu siiski mitte niivõrd 
karakteriloomises, vaid empaatiaga 
kujutatud suurepärastes looduskir-
jeldustes ja zooloogi teadmiste asja-
tundlikus ülekandmises kirjutatavas-
se. Tegemist on väga emotsionaalse ja 
lüürilise looga, mis tuletab meelde, et 
meid jääb alatiseks saatma see laps, 
kes me kunagi olime.

Tsivilisatsioonist eemal, keset padu-
rat elab üksinda oma hütis mahajäetud 
väike tüdruk Kya, kes kasvab üles loo-
duse ja üksilduse keskel. “Padur ei ole 
soo. Padur on valgusruum, kus hein 
kasvab vees ja vesi valgub üheks taeva-
ga. Aeglaselt liikuvad ojad uitavad uni-
selt mere poole, kandes päikest endaga 
kaasa, ning pikajalgsed linnud tõuse-
vad tuhandete lumehanede kisa pea-
le õhku, tehes seda ootamatu graatsi-
lisusega – nagu ei oleks neid lendama 
loodud.” 

Kuigi Kya saab mõnedelt inimes-
telt veidi abi, siis peab enamik lähedal-
asuva linnakese elanikest teda ainuük-
si sünnipärase sotsiaalse staatuse tõttu 
rämpsuks, kellest tuleb kauge kaarega 
mööda käia. Nii on ta sunnitud ennast 
inimeste eest peitma ja suhtlema hoo-
pis loodusega. Kya kuju on värvikas ja 
huvitav ning autor on kirjeldanud te-
da väga tundlikult. Ta maalib Kyat, na-
gu tüdruk ise oma linde ja taimi maa-
lib. Iga pintslitõmme on tähtis ja sellel 
maalil on looduskirjeldused sulandu-
nud tegelaskujuga ühtseks tervikuks. 
Kya on ellujääja, looduse poolt vormi-
tud ja õpetatud. Ta kasvab omapära-
seks naiseks, kes ühest küljest on suu-
repärane loodusteadlane, teisalt aga 
täiesti eluvõõras, mis puudutab inim-
suhteid.

“Kus laulavad langustid”, mis on vä-
ga hästi tõlgitud, on täis imelist loodust 
ja usku, et kuigi me ei saa oma mine-
vikku enda küljest maha raputada, on 
asju, mida on siiski võimalik selja taha 
jätta. Kuigi teos on kergesti loetav, puu-
dutab see siiski ka lugeja tundemaail-
ma ja ei jäta ükskõikseks neid, kes sel-
le raamatu kätte võtavad.

KIRJANDUS Inimene kiirustab, et elada ja nautida ning 
olla õnnelik, aga kuhu ta siis täpselt teel on? Maailm 
muutub tohutu kiirusega ja see, mis tundus ühel hetkel 
õige tee olevat, ei pruugi seda järgmisel enam olla. 
Kust leida siis hingetuge ja pidet keerulistel aegadel? 
Kirjanikud on elu olemuse üle mõtisklenud juba väga 
kaua ja hea raamat on asendamatu. Viimsi raamatu-
koguhoidja Reet Kukk jagab oma lugemiskogemust.

Teel iseenda juurde. Kas meil on lootust?

kõigi nende lugejate vahel (neid 
oli 13), kes lugesid 15–20 raamatut 
ning rohkem, pani taas välja Viimsi 
raamatukogu hea koostööpartner 
Atlantis H2O Aquapark. Auhinnad 
andis üle Atlantis H2O Aquapargi 
müügijuht Harry Liipa.

Pidu päädis raamatukogu särt-
saka ja tegusa maskoti Vimpsiku 
ning tema rõõmsameelse abilise 
Pipa juhitud lõbusate ja huvitava-
te mängudega ning Tampe paga-
rite küpsetatud maitsva tordi söö-
misega.

Raamatukogu tänab kõiki, kel-
le toetusel ja osalusel see tore üri-
tus ka tänavu toimus – Atlantis H2O 
Aquaparki ja Viimsi vallavalitsust, 
suvelugemisel osalejaid ja nende 
pereliikmeid!

Head alanud kooliaastat, kohtu-
miseni raamatukogus ja järgmisel 
suvel 10. suvelugemisel, mis jääb 
senise formaadi viimaseks üritu-
seks. 

Suvi kulus lastel lugemiseks, tublim lugeja oli Lukas Suits
aasta lemmikraamatuteks Kristina 
Ohlssoni “Hester Hilli mõistatus”, 
Ingrid Loddese “Nõiutud kom-
pass”, Anders Sparringu “Perekond 
Pikknäpp”, Ilmar Tomuski “Kes ta-
hab saada kummituseks?”, Eia Uusi 
“Seitsme maa ja mere taga”.

Tagasihoidliku poolehoiu leid-
sid Raivo Tihanovi “Lolluste aka-
deemia”, Agne Annisti “Kuuvõluri 
imeline päev”, Kalju Saaberi “Vana-
tädi valged elevandid”.

Kõige tublim lugeja oli tänavu 
Lukas Suits, kes luges oma vanuse-
rühma 20 valitud raamatut läbi ju-
ba 2. juuliks ja ürituse lõpuks lisaks 
veel 12 raamatut vanema vanuse-
rühma raamatuvalikust. Üle 20 raa-
matu lugesid veel Iris Eliise Martin 
(24 raamatut) ja Getter Maapalu 
(21 raamatut). Nende suur luge-
mus märgiti ära Apollo raamatu-
kaupluse kinkekaartidega. 

Peaauhinnad – 5 pääset Atlantis 
H2O Aquaparki –, mis loositi välja 

Marika Matvere
Viimsi raamatukogu

Suvelugemise lõpupidu päädis raamatukogu maskoti Vimpsiku ja tema rõõmsameelse 
abilise Pipa juhitud lõbusate mängudega ning Tampe pagarite küpsetatud maitsva tordi 
söömisega. Foto: Sandra Rohesalu
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
niir 13+ noortele. Parimatele 
auhinnad. Viimsi noortekeskuses.
16. septembril kell 15 Just Dance 
tantsuõhtu. Randvere noortekes-
kuses.
17. septembril kell 14 aktiivsed 
mängud noortele vanuses 7–12. 
Viimsi noortekeskuses.
17. septembril kell 15 discgolf 
noortele. Registreerimine: 
randvere@viimsinoortekeskus.ee. 
29. septembril kell 17 välikino 
(saju korral sees). Registreerimine: 
pyynsi@viimsinoortekeskus.ee. 
Püünsi noortekeskuses.
30. septembril kell 15 märkmi-
kute töötuba. Randvere noorte-
keskuses.

Lastele

24. septembril kell 9.30 ja 11, 
27. septembril kell 12 Lotte ja 
Klausi muusikatund. Viimsi huvi-
keskuses.

Jumalateenistused 

13. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
13. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
13. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga. EELK Rand-
vere kirikus.
15. septembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
16. septembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.
19. septembril kell 10 ülistustee-
nistus ja koristustalgud. Viimsi 
Vabakoguduse kirikus.
20. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
20. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
20. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus. EELK Randvere kirikus.
22. septembril kell 19 katoliku 

Eakatele

6., 13., 20., 27. septembril kell 11 
kepikõnd eakatele. Kogunemine 
Põhjakonna trepi juures. 
13. septembril kell 14 vanavane-
matepäeva kontsert. Esinevad 
Maire Eliste muusikakooli lapsed. 
Sissepääs vaba. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
17. septembril kell 14 meeleolu-
kas pärastlõuna, külalisesinejad. 
Eduard Tüür “II Pilapiltide” näi-
tuse avamine. Randvere päevakes-
kuses.
23. septembril kell 11 discgolf 
eakatele. Viimsi discgolfi rajal
24. septembril kell 9 80+ ekskur-
sioon – Paldiski linn, A. Adamsoni 
muuseum, Sassi talu jaanalinnu 
farm. Buss väljub Haabneeme 
busside lõpp-peatusest. Registree-
rib Volli Kallion, tel 5340 5287, 
kogunemine Haabneeme busside 
lõpp-peatuses.
26. septembril kell 8.15 silmu- 
festival Narva-Jõesuus. Väljasõit 
Haabneeme busside lõpp-peatu-
sest suunaga Tammneeme, Rand-
vere, Mähe jne. Osalustasu VPÜ 
liikmele 15 €. Korraldaja: Aime 
Salmistu, tel 518 8125. Narva-Jõe-
suus.

Noortele

1.-30. septembril Viimsi noorte-
keskus liigub füüsilise tervise 
teemakuu raames septembris roh-
kem! Liigu koos meiega! Välja-
kutse toimub endomondo kesk-
konnas ja eesmärgiks on koguda 
teistest rohkem kilomeetreid: 
bit.ly/viimsi-väljakutse. Väljakut-
sele tuleb lisaks endomondos 
Liitu/Join vajutamisele registreeri-
da ka noortekeskuses noorsoo-
töötaja juures. Aktiivsematele lii-
kujatele auhinnad! 
24. septembril kell 9.30 ja 11, 
27. septembril kell 12 Lotte ja 
Klausi muusikatund. Viimsi huvi-
keskuses..
14. septembril kell 15 piljarditur-

missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
23. septembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu koos piibli aruteluga. 
Viimsi Vabakirikus.
27. septembril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga. EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
27. septembril kell 12 jumala-
teenistus, lastele pühapäevakool. 
Viimsi Vabakirikus.
27. septembril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga. EELK 
Randvere kirikus.
29. septembril kell 19 katoliku 
missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus.
30. septembril kell 19 palve- ja 
osadusõhtu. Viimsi Vabakirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

22. septembril kell 19 Andres 
Dvinjaninovi monokomöödia 
“Vanuse viiskümmend varjundit”. 
Viimsi huvikeskuses.
24. septembril kell 18 Eesti Inter-
preetide Liidu kontsert “Muusika-
line kollaaž” – Heigo Rosin löök-
pillidel ja Indrek Vau trompetil. 
Piletid saadaval Piletilevist ja tund 
enne algust kohapeal. Viimsi raa-
matukogus.
29. septembril kell 19 Pille Pürg 
“Kutse juubeliks”. Viimsi huvikes-
kuses.

Meelelahutus ja 
muusika

11. septembril  kell 21 ansambel 
Absolute Trio. Black Rose Pubis.
12. septembril kell 21 ansambel 
Plan Caliente ja DJ Toomas Tuude. 
Black Rose Pubis.
18. septembril kell 21 ansambel 
Pepper Sauce. Black Rose Pubis.
19. septembril kell 21 DJ Margus 
Kaukas. Black Rose Pubis.
25. septembril kell 21 ansambel 
VTS Projekt. Black Rose Pubis.
26. septembril kell 21 DJ Toomas 
Tuude. Black Rose Pubis.

käsitlus energiatootmise aspek-
tist), Reelika Kalmet, Dr. OHHIRA® 
tervisenõustaja (Tervise hoidmine 
ja mikrobioomi roll kehas), Johana 
Koppel, Elsavie mikrobioomi tead-
lane (Kiudainete olulisus tervise ja 
terve olemise seisukohalt). Osale-
mistasu 15 €. Viimsi raamatukogus.
16. septembril kell 18 7 näitu sinu 
näonaha seisukorrast. Viimsi huvi-
keskuses.
17. septembril kell 19-21 Kogu-
konna Klubi vestlusõhtu näitleja 
Nikolai Bentsleriga mõisakohvikus 
Maria. Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis, 
Viimsi mõisas.
19. septembril kell 14 kundalini 
jooga töötuba terve olemise heaks 
“Ergutame lümfisüsteemi”. Viimsi 
huvikeskuses.
22. septembril kell 18 unetervise 
loeng: esineb Kene Vernik. Sisse-
pääs vaba. Viimsi raamatukogus.
23. septembril kell 18 Mõtteline 
galerii: renessansist barokini. Esi-
neb kunstiajaloolane Helli Sisask. 
Sissepääs vaba. Viimsi raamatu-
kogus.
26. septembril kell 15 praktiline 
jumestuse töötuba 50+. Viimsi 
huvikeskuses.
27. septembril kell 11 esmaabi-
koolitus väikelaste vanematele. 
Viimsi huvikeskuses.
29. septembril kell 18 esineb japa-
noloog Agu Sisask ja toimub tema 
raamatu “Teel” esitlus. Sissepääs 
vaba. Viimsi raamatukogus.
30. septembril kell 18 mõtlemis-
õhtu teemal “Õigus õnnele”. Vest-
lust modereerivad Annika Gorelova 
ja Igor Volke. Viimsi raamatukogus.

Varia

19. septembril Suvelõpu pidu. 
Urmas Orgusaare näituse avamine, 
esinevad Reet Linna ja Tõnu 
Raadik. Laat. Prangli rahvamajas.
26.-27. septembril Õunamahla 
pressimine Eelregistrerimine: triinu-
mahl@gmail.com. Lisainfo tel 518 
9693. Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Näitused 

Kuni 18. septembrini Ungari 
illustraatori Jacqueline Molnári isi-
kunäitus “Muinasjutt ja tegelikkus”. 
Viimsi raamatukogu II korrusel.
 Septembris kunstnik-graafik Illi-
mar Pauli joonistused 50x70 cm. 
Viimsi raamatukogus.
Septembris “Kirovi kalurikolhoos 
70”. Rannarahva muuseumis.
Kuni 15. oktoobrini Prangli ja 
Keri fotonäitus “Saarte lumm”. 
Viimsi huvikeskuses.

Sport

12. septembril kell 11–15 Lahtiste 
Uste Päev. Korraldaja: Golden 
Club Viimsi. Lisainfo: goldenclub.ee/
viimsi-lahtiste-uste-paev/, Karu-
laugu spordikeskuses.
16. septembril kell 20 II liiga 
mängud jalgpallis. Viimsi JK II vs 
Põhja-Sakala. Viimsi staadionil.
17. septembril  kell 19.30 esiliiga 
B mängud jalgpallis. Viimsi JK vs 
Paide Linnameeskond U2. Viim-
si staadionil.
19.-20. septembril avatud uste 
päevad Viimsi SPA spordiklubis. 
Viimsi SPA-s.
20. septembril kell 13 esiliiga B 
mängud jalgpallis. Viimsi JK vs 
Rakvere JK Tarvas. Viimsi staadionil.
23. septembril kell 14 üle-eestiline 
heategevuslik teatejooks. Viimsi 
staadionil.
24. septembril kell 15  XXI kindral 
Johan Laidoneri olümpiatea-
tejooks. Viimsi mõisas, mõisapar-
gis ja Karulaugu terviserajal. Ava-
tseremoonia algus kell 14.15
30. septembril kell 20 II liiga 
mängud jalgpallis. Viimsi JK II vs 
Raplamaa JK. Viimsi staadionil.

Õpi- ja jututoad

15. septembril kell 17.30 tervise-
loeng Viimsis: “Kuidas olla terve? 
Loomulikult!”. Korraldaja Dr. Oh-
hira probiootikumid. Esinejad: 
Dr Riina Raudsik (Keha terviklik 

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee

MTÜ ERGAMUS
www.ergamus.ee

 pisimusa@ergamus.ee 

esitleb

Info ja broneerimine
kelli@kelliuustani.com

tel 56652889

Pilet 7€
(alla 2a laps 

tasuta)

Laval Gerli Padar
ja Toomas Laur

"Lotte ja Klausi
muusikatund"

Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1 
      24. septembril kell 9.30 ja 11.00

       27. septembril kell 12.00
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Tööpakkumine
Viimsi Äritares tegutsev Café Lyoni 
kohvik võtab tööle usina nõude-
pesija-abitöölise (graafikuga töö). 
Saada CV viimsi@cafelyon.ee. Lisa-
info tel 622 9217. Asume Haabnee-
mes Paadi tee 3. www.cafelyon.ee. 
AS Fertilitas pakub tööd kooliõele. 
Töö esmaspäevast reedeni kell 
8–16. Lisainformatsioon telefonil 
605 9007 või e-posti aadressil 
e.lobjakas@fertilitas.ee.
AS Fertilitas pakub tööd haldustöö-
tajale. Töö esmaspäevast reedeni 
kell 8–16. Lisainformatsioon tele-
fonil 605 9007 või e-posti aadressil 
e.lobjakas@fertilitas.ee.
Pakume tööd koristajale Viimsis ja 
Pirital asuvates restoranides. Töö 
graafiku alusel E–P vastavalt kok-
ku lepitavale koormusele, tööaeg 
kell 6–11. Nõuded töötajale: hoolas, 
kohusetundlik, varasema töökoge-
musega. Vanus umbes 22–55 aas-
tat. Vajalikud juhiload. Helista E–R 
k 9–18 tel 5308 8518, Marina.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus 
ja remont. Akti väljastamine Pääs-
teameti ja kindlustusseltside jaoks. 
E-post korsten.korda@gmail.com, 
tel 5690 0686. 
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
E-post kuldnoop@gmail.com, 
tel 5689 0125. 
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ohtlike puude/okste lan-
getamine, viljapuude lõikamine, 
trimmerdamine, heki lõikus ja pü-
gamine. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hooldus-
lõikust. 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.

Ehitus
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
Aedade renoveerimine ja ehitus, 
värvimine. Materjalide müük: lipid, 
väravad, paneelid, postid jne. Tel 
5610 8598, www.ehituspuusepad.ee.
Puitfassaadide ja katuste vahetus, 
ehitus ja värvimine. Puitkarkasside 
ehitus, kipsitööd, üldehitus. www.
ehituspuusepad.ee, tel 5610 8598.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Hoonete soojustamine puistevillaga, 
objektiga tutvumine ja konsultat-
sioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 
501 6689.

Vihmaveesüsteemide ja katusetur-
vatoodete paigaldus. Rennid tooda-
me kohapeal valtsimismasinaga – 
puuduvad liitekohad! Vihmavee-
rennid OÜ, info@vihmaveerennid.ee, 
tel 527 1059.
Fassaadid, üldehitus, plekitööd, kroh-
vimine, viimistlus. Tel 5787 8925.
Vannitubade renoveerimine. 
Plaatimine ja siseviimistlus. Tel 
5372 8382.
Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. 12-aastane 
töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 
5690 3327.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! E-post 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee,  
tel 525 5851. 
Kivisillutised, äärekivid. Müük, 
paigaldus ja parandustööd. E-post 
info@viimsikivi.ee, tel 566 76629,  
www.viimsikivi.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaatori-
ga, lammutus- ja koristustööd. Tel 
507 4178.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Täna-
va-, ääre- ja aiakivide paigaldus. 
Tel 5656 7690, Enno.

Õpe
Hispaania keel Viimsis: kutsume 
Teid hispaania keele kursustele. 
Tunnid neljapäeva õhtuti Viimsi 

huvikeskuses või zoom.com por-
taali vahendusel. Info ja registreeri-
mine: a.s.wesman@gmail.com.
Annan koolimatemaatika tunde 
(1.–12. klassini) Haabneemes. Hari-
duselt matemaatik ja kogemus ole-
mas. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.

Muud teenused
Mahla pressimise teenus ja mahla
müük Harjumaal Kose vallas. Lisa-
info tel 5621 9762.
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 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb rõivaste parandustöid ja 
õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.
Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto-
rehvid koos paigaldusega. Luha 
34, Tallinn, tel 5883 0701, e-post 
info@autotaht.ee, www.autotaht.ee. 

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Müüa loomasõnnikut 7 t – 160 €, 
15 t – 220 €, mulda, killustikku, 
liiva ja täitepinnast. Tel 5849 7915, 
e-post taluaed@hot.ee.

 

95 
  Antonina Nosova

94
  Valve-Elise 
Laanemägi

  Lia Sildver
92 

  Salme Mälk
91 

  Valentina Belaya

90 
  Endel Holm
  Imbi Piht
  Luule Soopere
  Imbi Piht
  Luule Soopere
  Luule Lumberg
  Elva tomingas

85 
  Alla Goryachykin

  Ervin- Leenard 
Stubender

  Jutta Kilu 
  Leili Pärnaste

80 
  Ludmilla Maasik
  Eve Nilov
  Arvo Saal
  Ilja Gurvitš
  Leho Rehemäe 

  Ivar Himma
  Jüri Martin

75 
  Enno Advelk
  Sven Pihel
  Helgi Moor 
  Janina 
Gluhhovskaja

  Aime Vainu
  Jaan Vaga 

septembrikuu juubilarid Viimsi vallas
  Märt Leipalu
  Toomas Seppa
  Vladimir Zuev
  Helle Mölder
  Merike Kibuvits
  Milvi Roosioks 

70
  Rein Seppel 
  Üllar Meristo
  Tiit Prikk

  Ants Haiba
  Sirje Vilbaum 
  Pavel Bogdanov
  Tõnu Viinamägi
  Luule Valdmaa
  Harry Sadam
  Göran Fredrik
Magnus Brodén

  Peeter Rohtla
  Tiina Kiisk 

TEADE
Viimsi Pensionäride Ühenduse üldkoosolek toimub 19. septembril 
algusega kell 12 Viimsi huvikeskuse saalis. 

PÄEVAKORD: 1. VPÜ 2019. aasta majandusaruande kinnitamine. 
2. Uue juhatuseliikme määramine. 3. Päevakohased küsimused.

VPÜ juhatus 
SÜDAMLIKUD TÄNUSÕNAD!
Viimsi vallavalitsus, huvikeskus, pensionäride ühendus ja käsitöö-
ring ning kõik minu isikunäituse korraldamisele kaasa aidanud ini-
mesed ja näitust külastanud käsitööhuvilised. 

Südames on rõõmutunne ja ootusärevus, kätes ja mõtetes kihk 
uute töödega alustada!

Tänulik Ljuba Keskküla

Sügis on hea aeg väetamiseks! 
Müüa puhast hobusesõnnikut 
kottides 5 €/40 l või lahtiselt käru-
täis hind kokkuleppel. Alates küm-
nest kotist transport tasuta. Tel
507 1497.
Müüa puitbrikett 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium al 175 €/t,  kütteklotsid 
110 €/48 kotti. Tel 517 0257.
Müüa lõhutud küttepuud kohale-
toomisega. Lepp, sanglepp, metsa-
kuiv okaspuu, kask soodsalt. Küsi 
hinda! Kuiv lepp ja sangelepp 
54 €/rm. Tel 509 9598, e-post 
pakhalupuu@gmail.com, 
www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30-60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev. 
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne 
töö ja hea hind. Garantii. Tel 5858 
5829, www.freoonipunkt.ee/
soojuspumbad, Freoonipunkt OÜ. 
Toome koju sooja!
Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 4-koha-
line ja suurem 7-kohaline. Lisainfo 
FB Rendipill ja rendipill@hotmail.com.
Rendile anda garaaž Viimsis Aiandi 
teel 170 m² või 105 m² ja 65 m². Tel 
501 3657.

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

Lavastaja: 
Henrik Normann

Tekst: 
V. Jahilo, H. Normann

PILLE PÜRGPILLE PÜRG

Kutse juubeliks!Kutse juubeliks!

Viimsi Huvikeskuses
29.09 kell 19

ja tema 10 Eesti prominentija tema 10 Eesti prominentija tema 10 Eesti prominenti
TREENINGUD 
VIIMSI HUVIKESKUSES
TEISIPÄEVAL

9 .00  HIIT  JA  LIHASTREENING  NAISTELE

11 .00  FITNESS  PILATES

11 .30  NAISTE  BALLETT

18 .30  FITNESS  PILATES

18 .45  IDAMAISED  TANTSUD

19 .30  SHINDO

KOLMAPÄEV

9 .00  SEENIORIDE  TERVISETREENING

18 .45  LIHASTREENING

19 .30  KLASSIKALINE  JOOGA

NELJAPÄEV

11 .30  NAISTE  BALLETT

13 .00  SHINDO

18 .00  KUNDALINI  JOOGA  HINGAMINE  JA  MEDITATSIOON

18 .30  SELTSKONNATANTS  ALGAJATELE

18 .45  IDAMAISED  TANTSUD

19 .00  PILATES  PLUSS

19 .30  SELTSKONNATANTS  EDASIJÕUDNUTELE

REEDE

9 .00  HIIT  JA  LIHASTREENING  NAISTELE

13 .30  ASHTANGA  VINYASA  JOOGA

15 .00  ASHTANGA  VINYASA  JOOGA  ( INGL .  KEELES)

19 .00  NAISTE  BALLETT

LAUPÄEV

11 .30  NAISTE  BALLETT  ALGAJATELE

14 .00  BEEBIOOTEL  EMADE  JOOGA

PÜHAPÄEV

12 .30  LIHASTREENING

www .huvikeskus .ee

Viimsi  Huvikeskus

Nelgi  tee  1 ,  Viimsi
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TULE UJUMISTRENNI!
Ujumistreeningud algajatele ja edasijõudnutele ning 
treeninglaagrid.
Treeningud toimuvad Merivälja kooli ujulas (Heki tee 16)

Esmaspäeval kell 15.00–19.00
Kolmapäeval  kell 15.00–19.00
Reedel  kell 15.00–19.00
Pühapäeval  kell 10.00–13.00

Täpsem info ja huvikooliga liitumine 
www.ujumisklubi.ee

Treenerid Heinrich SillangMerlin Paal

“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! 

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

NUGISE
LILLED
L I L L E D E  J A E -
J A  H U L G I M Ü Ü K
A A S T A S T  1 9 9 0

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

Külastage meid E-R  9.00-14.00
(muul ajal kokkuleppel)

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818
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Uus eakatekodu 
Viimsis

WWW.PIHLAKODU.EEBroneerimine avatud!

SELTSKONNA-
TANTSU 
KURSUSED 
ALGKURSUS  
14.09 kell 19.30-21.00

JÄTKUKURSUS  
17.09 kell 19.30- 21.00

Registreerimine www.goldendance.ee
Kursuse hind paarile: 160 €

Toimumiskoht: 
Golden Dance Club, 
Karulaugu spordikeskus.
Töötab lastehoid.

MARTIN PARMAS 
KUTSUB!

• VÕISTLUSTANTS
• KLASSIKALINE TANTS
• SHOWTANTS
• JAZZ

Tunnid toimuvad KARULAUGU SPORDIKESKUSES Viimsis. 
Registreeri laps trenni www.goldendance.ee
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 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 
 

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
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Hellita ennast hoolitsuse või
massaažiga Ilukeskuses

ja saa kingituseks 
SAUNAKESKUSE KÜLASTUS!*

*hoolitsuse kestus al. 50min

spatallinn.ee

KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Sinu HAMBAKLIINIK

        Viimsis

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.

Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 10-20 • L 10-18 • P 10-18

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 03.09.-30.09.2020 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

-20%
kliendikaardiga

3

9

0

14

3

Mahlapudel
kaanega

1 l, 8 tk
4.40 €

Fliisjakk
S-3XL

17.90 €

Hoiukastid 
ja -korvid 

SEOUL

Hinnad alates

11.90 €

Vedelseep 
kätele

Nord Clean
3 l

3.60 €

Vaasid ja dekoratiivpudelid

Laste kummikud Wave UUS
MUDEL
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Tule tee TASUTA trenni!

SIND OOTAVAD

VAJALIK EELREGISTREERIMINE –
Kodulehel (klubiliikmetele),

sport@spatallinn.ee või tel +372 606 1100

TUTVU TREENINGPLAANIGA 

SPATALLINN.EE

- Terve päev erinevaid rühmatreeninguid
- Les Mills uute kavade esmaesitlused
- Palju toredaid pakkumisi teistelt osakondadelt
- TASUTA klubiliikmeks registreerimine (tava 35€)


