
K
onkursi eesmärk oli leida 
ruumiliselt ja kunstiliselt 
kõrgetasemeline tervikla-
hendus monumendi tarvis. 

“Minu töö on inspireeritud lendu 
tõusvast linnust, mis väljendab ise-
seisvuse tahet ja julgust valida en-
da suund. Siit tuli ka võistlustöö nimi 
“Vabanemine”,” kirjeldas Sander Paljak 
oma ideed. 

Idee oli tal algusest peale olemas, 
ent  vormiline otsing ja selle vormis-
tamine võttis palju aega. “Variante sai 
tehtud ikka päris palju. Keerukus ja hu-
vi on omavahel tihedas seoses. Piirang 
annab tihti tööle suuna. Siin oli selleks 
muinsuskaitse kõrguslik piirang, mil-
lest tulenevalt võttis töö horisontaal-
se suuna.”

Viimsi on Sander Paljakule tuttav 
koht, sest ta veetis siin lapsena palju 
aega vanaema suvilas. 

“See oli mere äärest jalutuskäigu 
kaugusel, vast sealt see inspiratsioon 
pärinebki,” arvab autor. 

Sander Paljak  osales paar aastat 
tagasi analoogsel vabadussõja monu-
mendi konkursil Hiiumaal, kus tema 
ideekavand osutus samuti valituks. 

Viimsi konkursi auhinnad kuuluta-
ti välja 20. detsembril 2019 aastalõpu 
pidulikul galaõhtul  “Viimsi tunnus-
tab 2019”.  Töid hindas žürii koossei-
sus: Laine Randjärv (esimees, Viimsi 
vallavanem), Alar Mik (valla ehitus- ja 
kommunaalosakonna juhataja, aseesi-
mees, Viimsi valla esindaja). Žürii liik-
med olid: Viire Ernesaks (Viimsi Hal-
dus OÜ arhitekt-planeerija), Ingrid 
Aasoja-Zverev (arhitekt, Eesti Arhi-
tektide Liidu esindaja), Martti Preem 
(arhitekt, Eesti Arhitektide Liidu esin-
daja), Jaan Elken (Eesti Kunstnike Lii-
du esindaja), Aime Kuulbusch (Eesti 
Kujurite Ühenduse esindaja), Hellar 
Lill (Eesti Sõjamuuseumi direktor). 
Ekspertidena kaasati Raili Uustalu 
(Lääne-Virumaa nõunik, maastikuar-

hitekt, Muinsuskaitseameti esindaja) 
ja Allar Lehtsalu (Viimsi valla haljas-
tuse osakonna esindaja/maastikuar-
hitekt). 

Mälestusmärk on kavas rajada tä-
navu, 2020. aastal. 3. jaanuaril möödus 
100 aastat hetkest, mil Eesti ja Nõuko-
gude Venemaa rindel vaikisid relvad. 
Eesti oli ohvrite hinnaga kindlusta-
nud endale riigina iseseisvuse. Vaba-
dussõja lahinguväljadel oli langenud 
üle kahe tuhande võitleja, haavadesse-
haigustesse suri teist sama palju. Ühte-

Mõisaparki tuleb mälestusmärk 
vabadussõjas osalenud viimsilastele

kokku kaotas Eesti üle kuue tuhande 
inimese surnuna, haavatuid oli kaks-
teist tuhat.

3. jaanuaril tähistatakse igal aas-
tal traditsiooniliselt vabadussõjas või-
delnute mälestuspäeva. Viimsi vallas 
asetati sel puhul pärjad  kindral Johan 
Laidoneri ja Maria Laidoneri mälestus-
märgi juurde Viimsi mõisa pargis. Tä-
navu osalesid pärgade panekul abival-
lavanem Annika Vaikla, Kindral Johan 
Laidoneri Seltsi esimees Trivimi Vellis-
te, Eesti Sõjamuuseumi direktor Hel-

lar Lill, kaitseliidu ning naiskodukait-
se esindajad.  

Johan ja Maria Laidonerile pühen-
datud mälestusmärk “Taaskohtumine” 
avati mõned aastad tagasi, 12. veeb-
ruaril 2014 kindral Johan  Laidoneri 
130. sünniaastapäeval. Mälestusmär-
gi autorid on Juhan Kangilaski ja Ma-
ria Freimann. 

Nüüd lisandub Mõisaparki veel üks 
mälestusmärk, mis jäädvustab meie 
väärikat ajaloopärandit. 

Tänaseks on kogutud andmeid üle 

neljakümne Viimsist pärit inimese 
kohta, kes on osalenud Eesti vabadus-
sõjas ja kelle auks tulevane mälestus-
märk on pühendatud. Mälestusmärgi 
idee autorid on Raivo Tomingas ja Tõ-
nu Tuulas.

“Idee teostamise täpne ajakava ja 
teostus ei ole veel selgunud. Ideest 
valmis lahenduseni on veel vaja pal-
ju tööd teha. Väikeste objektide pu-
hul peavad kõik detailid omal kohal 
olema,” märgib mälestusmärgi autor 
Sander Paljak.

Sander Paljaku töö kannab pealkirja “Vabanemine”. Kavand: Sander Paljak
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Tagasivaade 
2019. aastale
Möödunud aasta tõi valla töös kaasa 
nii õnnestumisi kui väljakutseid. Teeme 
tagasivaate Viimsi vallavalitsuse osa-
kondade tegevusele 2019. aastal. 
Loe lk 11–15

Viimsi 
tunnustab
Viimsis on rõõmustavalt  
palju tegusaid ja tublisid 
inimesi. Fotoreportaaž 
auhinnagalalt. 
Loe lk 6–7

Loengusari lapse-
vanematele 
Tunnustust leidnud loengusarja 
“Lapsevanema kool” veavad laste-
aias Väike Päike Kärolin Kaarlep 
ja Marii Maamägi.
Loe lk 8

MÄLESTUS Eelmisel aastal 
kuulutati välja konkurss 
mälestusmärgile, mis jääd-
vustaks vabadussõjas osa-
lenud viimsilaste mälestust. 
Selle võitis arhitekt Sander 
Paljaku võistlustöö märgu-
sõnaga “Vabanemine”.

Seni on vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval iga aasta 3. jaanuaril viidud 
pärjad Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärgi juurde. Foto: Peep Kirbits

Sander Paljak auhinnagalal “Viimsi tunnustab 2019” auhinda vastu võtmas koos 
idee autorite Raivo Tominga ja Tõnu Tuulasega. Foto: Tiit Mõtus

      Loe ka 
viimsiteataja.ee

2020 on Viimsi keskkonna-aasta. Mõelgem ja tegutsegem keskkonda säästvalt! Loe lk 4 



  Häirekeskuse hallatav Viimsi abitelefon 1345 lõpetas 
tegevuse 31.12.2019. Edaspidi palume kõik teated või 
probleemid edastada alltoodud kontaktidele.
- Mobiilirakendus nutitelefonis www.anna-teada.ee  
- Vallamaja infotelefon 602 8805 (tööaegadel)
- Vallamaja e-posti aadress info@viimsivv.ee

  Lisaks tähtsamad ööpäevaringsed numbrid:
- Teemeistri infotelefon (24 h) 5301 5855
- Teevalgustuse rikked (24 h) 659 8970
- Imatra Elekter AS rikketelefon (24 h) 715 0188
- Eesti Energia AS rikketelefon (24 h) 1343
- Viimsi Vesi AS avariitelefon (24 h) 5345 0240
- Adven Eesti AS (24 h) kaugkütte info 511 7293.

suurendada ka trammi keskmist kii-
rust peatuste arvu vähendamise läbi. 

Tallinna lähivaldade liikuvusuurin-
gu tulemuste analüüsi põhijäreldused:

1. Kõige olulisem sihtkoht lähival-
dadest liikujatele on ootuspäraselt 
kesklinn, mis on ka kõige suurema ja 
tihedama töökohtade arvuga piirkond 
Tallinnas. Olulist rolli mängivad samas 
ka Lasnamäe ja Mustamäe.

2. Suurima mahuga liikumised toi-
muvad Tallinna ning Viimsi, Rae, Har-
ku ning Maardu vahel.

3. Oluline seni katmata suund on 
Viimsi – Lasnamäe – Rae. 

Antud trammiliini tulekus on va-
ja Pirita jõel asuv sild ümber ehitada 
ja vastavalt TTÜ sillaehituse professo-
ri Juhan Idnurme eksperdihinnangule 
on 100 m pikkuse 1+1 rajaga viadukti 
hinnaks umbkaudu 1,5–2 miljonit eurot. 
Pirita sild tuleb teha 150 m ulatuses.

Trammitee kilomeetri maksumu-
seks on arvestatud 5,38 miljonit eu-
rot, mis tugineb hiljutistele analoog-
setele projektidele Euroopas. Hinnas 
sisaldub lisaks betoonalusel rööbas-
tee ja kontaktvõrgu rajamisele ka tä-
navaruumi terviklik ümberkujunda-
mine. Ehituse maksumust on võimalik 
ca kolmandiku võrra langetada tavalise 
killustikballastil rööbastee kasutami-
sega. Sellist lahendust on aga võima-
lik rakendada vaid piirkondades, kus 
puudub vajadus linnaliselt atraktiiv-
se keskkonna loomiseks. Lisaks tuleb 
kõnealuse lahenduse puhul arvestada 
kõrgema hooldeintensiivsuse ja -ku-
ludega ehk järelhooldus tõstab hinda. 
Seetõttu on käesolevas analüüsis läh-
tutud betoonalusel rööbastee maksu-
musest. 

Kuna eesmärk on, et tramm liiguks 
kiirelt, siis selleks on vaja, et juht tege-
leks juhtimisega ega müüks pileteid. 
Tuleb kasutada mobiilseid piletimüü-
givõimalusi, viipemakset, piletiauto-
maate või muid taolisi meetmeid. 

Kui palju läheb Kadrioru – Viimsi 
trammiliin maksma?

Liini pikkus on 10,6 km ja hinnaks 
kujuneb 57 miljonit eurot , millele li-
sandub Pirita silla ümberehitus ca 2,16 
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Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. 
Ajalehe järgmine number ilmub 7. veebruaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 30. jaanuaril kell 16.

Viimsi tramm 2022+ – 
kas unistus saab tõeks?
KOLUMN Piritale ja Viimsisse tuleb elanikke aina juurde. Kokku elab 
siin juba 50 000 inimest ja hetkel ei paista, et see hoog raugeks. Kui 
kõik load realiseeritakse, siis elab varsti siin üle 75 000 inimese.

V
iimsi trammist on räägitud 
ja kirjutatud juba mituküm-
mend aastat. Alguses räägiti 
trammiliini pikendamisest 

Lillepi parki ehk praeguse Pirita Sel-
veri kõrvale. 

Inimesed liiklevad peamiselt au-
toga, et jõuda kodust linna tööle või 
kooli ja tagasi. Hea, kui autos on mi-
tu inimest, aga ummikutes näeme, et 
enamasti istutakse autos üksi. Ühis-
transport on olemas ja sõidab graafi-
ku järgi, kuid ikka ju soovitakse, et buss 
tuleks kohe ukse ette ja viiks kiiresti ot-
se sihtkohta. Jala käia ei taha eriti kee-
gi, kuigi see on tervisele kasulik. Kui 
Viimsist Lubja pargi ja pargi-ja-rei-
si-parklast trammiga saaks 21 minutiga 
Kadriorgu, kas siis oleks neid rohkem, 
kes jätaksid oma sõiduki parklasse ja 
kulgeksid mõnusalt trammiga Tallin-
na kesklinna suunas? 

Eelpool mainitud suund ja lisaks 
veel pea 20 uut trammiliini on nüüd-
seks läbi vaieldud. Seda käsitles Tal-
linna ja Harjumaa kergrööbastrans-
pordi teostatavus- ja tasuvusanalüüs 
ning projektide jaoks on Euroopa Lii-
dus fondid ka peatselt avanemas. 

Arvestades eeldatavat Viimsi ja Pi-
rita piirkonna elanikkonna kasvu tule-
vikus, suureneb surve teedele ja ühis-
transpordivõrgule. Seniste trendide 
jätkumisel pole autokasutuse ja liik-
luskoormuse kasvust pääsu. See toob 
endaga kaasa negatiivse mõju nii lin-
nakeskkonna elukvaliteedile kui ka 
keskkonnale laiemalt. 

Samas on pealinna regioon sead-
nud endale eesmärgid, mille kohaselt 
tuleb piirkonna autoliiklust aastaks 
2035 vähendada kuni 20%. Seejuures 
peab linnatranspordivõrgustik (ühist-
ransport) samaks ajaks olema CO2 

neutraalne ning linnakeskus autova-
ba. Seega tuleb tagada, et elanikkon-
na ja liikuvuse kasvades ei kannataks 
linnakeskkond, rahva tervis ega laie-
mad keskkonnakaitselised eesmärgid. 
Seetõttu on sõiduautoga võimalikult 
konkurentsivõimelise ühistranspordi 
arendamine eriti oluline. 

Eesmärk võiks olla peatustest ca 
400 m raadiuses äri- ja kaubandus-
pindade ning ühiskondlike teenuste 
arengu soodustamine. Tihedamat ela-
muarendust võiks lubada peatustest ca 
1000 m raadiuses. Viimsi valda suun-
duval trassil saab rakendada ka bus-
side ettevedu, mis võimaldab kohati 

miljonit eurot. Sõiduajaks Lubjast Kad-
riorgu planeeritakse 21 minutit.

Kui palju läheks selle liini jaoks 
tramme vaja, sõltub asjaoludest, kuid 
hinnanguliselt u 9–10. Esialgu võib-ol-
la vähem, sest elanike arv on veel väik-
sem, aga mida rohkem elanikke, se-
da rohkem on liinile vaja lisatramme. 
Kuid täpset trammide arvu on veel ras-
ke öelda, sest hetkel pole teada, kuhu 
suunda tramm edasi läheb – Kopli, 
Ülemiste, Rae keskus (uue IKEA poe 
kõrvale), Tabasalu? Tippaegadel oleks 
trammi intervall kuskil 6–8 minutit ja 
muul ajal u 15–20 minutit.

Trammi projekti peaks juhtima isik, 
kes ei sõltu ühestki omavalitsusest ja 
vaataks terviklikult Harjumaa huve. 
Tuleb vaadata, kus trammiliin inimes-
tele kasu toob ning Viimsi liin oleks 
Harjumaa liinidest parim kohe kind-
lasti! 

Arvestades eeldatavat 
Viimsi ja Pirita piir-
konna elanikkonna 
kasvu tulevikus, suu-
reneb surve teedele ja 
ühistranspordivõrgule. 

V
iimsilased said endale uue vallavanema, kelle 
juhtimisel jätkuvad paljud juba algatatud aren-
gud vallas, aga kes kindlasti lisab järgnevate 
kuude jooksul ka uusi ideid, tegevusplaane ja 
soovitusi, et Viimsi elu areneks just nii, nagu kogu-

        kond ootab ja soovib. Hariduselu korrastamine ja täppis-
häälestamine, teedevõrgu arendamine ja heakord, aga sel 
aastal just keskkonnaalaste eesmärkide teadvustamine 

       ettevõtjatele ja elanikele ning esimeste saavutuste tähista-
mine aastalõpul. Kuigi möödunud aasta oli kokkuvõttes 
pingeline ja kajas ka rahulolematust, on väga paljudele po-
sitiivsetele arengutele tegelikult hoog sisse lükatud. Looda-
me, et uue aastakümne esimesest aastast kujuneb nüüd ka 
tegelikult kokkuleppeliste tegude ja tulemuste, rahunemi-
se ja stabiliseerimise aasta. Sellest, mis kõik on Viimsis saa-
vutatud, saab käesolevast lehenumbrist kokkuvõtete läbi 
teada, ka siis, kui aasta jooksul mõni oluline infokild mär-
kamata jäi.

Viimsi elu ei arenda ai-
nult vallavalitsus ja selle ju-
hid, vaid ikka elanikud ise 
ka. Ja muidugi ka ettevõtjad, 
kes loovad ja arendavad tee-
nuseid, mis elu Viimsis su-
juvaks ja mõnusaks muuda-
vad. Suur hulk viimsilasi sai 

tunnustatud uhkel galal enne jõule – sellest saab nüüd am-
mutada inspiratsiooni ja julgust, võtta ka enda jaoks koda-
nikuna aastale eesmärk, nii isiklikus elus kui ka kogukon-
naliikmena. Meeldetuletuseks – Viimsi ootab oma elanikke 
valda sisse registreeruma, sest see on üks ääretult oluline 
alusmüür nii emotsionaalselt kui ka finantsiliselt kogu val-
lale. Kui siinne elanik toob oma maksutulu ka siia, tähen-
dab see usku, usaldust ja koostööd, et teeme Eesti parimat 
valda. Otsus otsuse järel, investeering investeeringu järel. 

Rõõm oli jälgida, kuidas viimsilased, noortest eakateni,
ühiselt pingutades suure hulga kohvipuru heategevuseks 
kogusid, õhinaga, pingutades. Sellised ühisprojektid, kus 
kogukond end kaasa haarab, on innustuseks, et meid 
ootab Viimsis ees hulk ägedaid ühisettevõtmisi, ja mitte ai-
nult heategevuseks, vaid ka heaks ja rõõmuks meile endile. 
Keskkonna-aasta algab kodust, kodutänavast ja sellest, kui-
das me iga päev valikuid langetame. Klišee, kui see nii välja 
öelda, aga tegelikult peitubki keskkonna-aasta tegelik tule-
mus neis väikestes asjades, isiklikes valikutes ja muutustes, 
mis lõpuks suureks tulemuseks kokku jookseb, nii juhtimi-
ses kui ka kogukonnaelus märgatavalt. 

Viimsi kogukond elab väga head elu. Keskkond, mida 
hoida, on kaunis, tänavad on puhtad ja need 
üksikud prügireostused siin-seal, ega needki
ju pole isetekkelised. Poed töötavad, resto-
ranid valmistavad Eesti parimaid toite. Kino 
toob kohale maailmafilme, spaa meelitab 
turistegi. Koolid pakuvad head haridust 
ja kasvukeskkonda. Metsades saab 
jalutada, mere ääres saab loojangut 
ja laineid jälgida. Uuest kultuuri-
kalendrist kalender.viimsi.ee saab 
valida endale parimat meelelahu-
tust ja arendavaid tegevusi. Viim-
sis on mõnus ja saab minna ainult 
mõnusamaks. Mis on sinu järg-
mine samm Viimsi heaks, seega 
enda ja oma pere heaks? 

Rain Resmeldt Uusen
peatoimetaja 

Goa, India 

Vaadates kaugemalt, 
vaadates homsesse

Viimsi elu ei arenda 
ainult vallavalitsus 
ja selle juhid, vaid 
ikka elanikud ise ka. 

Oliver Liidemann
Viimsi vallavolikogu liige, 
Eesti Keskerakond

Viimsi tramm 
arvudes

  Algab Haabneeme aleviku 
ja Lubja küla piirilt ehk praegu-
se pargi-ja-reisi-parkla juures 
ning lõpeb olemasoleval tram-
miteel Narva maanteel.

  Pikkus 10.6 km.
  Elanike arv (seisuga 01.01.

2019) 20 360. 
  Sihtkohtades: Haabneeme 

alevik – 6106; Viimsi alevik – 
2305.

  Pendelrändajate arv – 9123.
  Hinnanguline elanike arv 

trassikoridorist 500 m raadiu-
ses – 11 279.
   Viimsi vallast liikujate pea-
mised sihtkohad väljaspool 
omavalitsust on Tallinnas kesk-
linn (kokku päevas pea 6500 
liikumist) ning Lasnamäe (u 
3000 liikumist päevas). Pisut 
suurem liikujate maht on ka 
Viimsi ja Mustamäe vahel u 
1500 liikumiskorraga. 

  Viimsi liikuvusuuringu koha-
selt Viimsi elanike olulisemad 
töörände sihtkohad aastal 
2015 olid Tallinna kesklinn (ligi-
kaudu 30% kõikidest pendel-
rändajatest), Ülemiste (10%) 
ning vanalinn (7%), kus esile 
kerkivad Ülemiste City ning Liiva-
laia, Gonsiori, Narva ning Pärnu 
maantee piirkonnad. 

  Viimsis töötavad, kuid väljas-
pool Viimsit elavad inimesed on 
peamiselt pärit Lasnamäe (ligi-
kaudu 16%), Mustamäe (5%) ning 
Põhja-Tallinna linnaosast (6%). 

kas teadsid, et...
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VOLIKOGUS Viimsi vallavolikogu 
14. jaanuari istungil valiti Viimsi 
vallale uus vallavanem, kelleks on 
Illar Lemetti. 

Koalitsioon esitas vallavanema kandi-
daadiks Illar Lemetti, kes kogus salaja-
sel hääletusel 12 poolthäält.

“Viimsi vallal on visioon olla pari-
ma elukeskkonnaga omavalitsus Ees-
tis. Soovin oma ametikohal teha kõik 
selleks, et see nii ka oleks,” sõnas valla-
vanemaks valitud Illar Lemetti.

Viimsi vallavanema Illar Lemetti 
koordineerida on valla üldjuhtimine, 
valla arengu strateegiline planeerimi-
ne, arengukavad, finantsstrateegia ja 
valla eelarve.

Viimsi vallavolikogu esimehe Taa-
vi Kotka sõnul on Illar Lemettil hea 
varasem juhtimiskogemus avalikust 
sektorist ning ta mõistab, kuidas val-
da efektiivselt juhtida. “Kindlasti ei saa 
tal kerge olema, kuna hetkel on Viimsis 
palju olulisi teemasid, millega tuleb te-
geleda, aga usun, et tema konstruktiiv-
sus ja töökogemus tulevad otsuste te-
gemisel kasuks ja ta saab vallavanema 
ametis hästi hakkama.”

 “Isamaa ootused vallavanemale on 
kõrged. Sellel võimukoalitsioonil on 
jäänud valitseda vähem kui kaks aas-
tat. Vallavanema peamised pingutu-
sed ja energia peaksid olema suuna-
tud koalitsioonilepingus kokkulepitud 
investeeringute ning valimislubaduste 

Viimsi uueks vallavanemaks 
valiti Illar Lemetti

elluviimisele,” ütles Jan Trei (Isamaa), 
Viimsi koalitsiooni aseesimees ning 
volikogu liige.

Volikogu istungil kinnitati muuhul-
gas vallavalitsuse viieliikmeline struk-
tuur ja koosseis. Koosseisu kuuluvad 
vallavanem, kolm abivallavanemat ja 
rahandusosakonna juhataja.

Abivallavanem Margus Kruusmägi 
koordineerida on ehitus, kommunaal-
majandus, turvalisus, keskkond ja 
planeerimine. Abivallavanem Annika 
Vaikla koordineerida on kultuur, sport, 
sotsiaalabi ja teenused, tervishoid, et-

tevõtlus ja infotehnoloogia, turism 
ning muinsuskaitse. Kuni uue abival-
lavanema leidmiseni koordineerib 
Annika Vaikla ka alus-, üld- ja huviha-
ridust ning noorsootöö valdkonda.

14. jaanuaril oli Viimsi vallavoli-
kogu päevakorras vallavanema vali-
mine, vallavalitsuse liikmete arvu ja 
struktuuri kinnitamine, vallavalitsuse 
liikmete ametist vabastamine, valla-
valitsuse liikmete kinnitamine ja abi-
vallavanemate ametisse nimetamine.

Viimsi vallavalitsus

Teated

Taotlused tuleb esitada varem!
Riigi Teatajas avaldatud “Viimsi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, 
haridus- ja noorsooprogrammide ning -ürituste toetamise kord“  
(Viimsi Vallavolikogu 16.02.2010 määrus nr 5) on hiljuti muutunud 
ja alates 01.12.2019 kehtib määruse uuendatud redaktsioon! Mää-
rus asub Riigi Teataja veebiaadressil https://www.riigiteataja.ee/
akt/426042014072?leiaKehtiv.

Projekti taotleja jaoks kõige olulisemad muudatused on järgmised:
Taotluste esitamise tähtajad on 5. jaanuar, 5. aprill, 5. juuni ja 5. ok-

toober. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või 
nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. 

Seni kehtisid taotluste esitamise tähtajad sarnaselt kultuurkapitali 
taotluste esitamise tähtaegadele (20. veebruar, 20. mai, 20. august, 
20. november). Uues korra redaktsioonis on taotluste esitamise täht-
ajad varasemad, jättes samaks põhimõtte jagada ühe kalendriaastane 
periood neljaks kvartaalseks taotlusvooru perioodiks. Rahataotlused 
eeldavad tihti mitme rahastaja poolset tuge, nii Viimsi valla kui ka Eesti 
Kultuurkapitali rahalist toetust ühele ja samale projektile. Sõltuvalt pro-
jekti mahust, haardest ja mastaabist soodustavad kaasrahastajad mit-
mepoolset kaasrahastust (lisaks taotleja omaosaluse nõudele). Tuues 
edaspidi Viimsi vallale esitatava taotluse esitamise tähtaega ettepoo-
le, antakse taotlejale võimalus saada Viimsi valla poolt projekti rahas-
tamisotsusest tagasiside teada enne kultuurkapitali samale projektile 
kaasrahastamise taotluse esitamist. See annab võimaluse sellekohane 
info Eesti Kultuurkapitalile esitatavas taotluses ära märkida. See võib 
soodustada taotlejat ka kultuurkapitali poolt positiivse rahastus-
otsuse saamisel.

Toetust ei saa taotleda taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud 
üritustele. 

Seni kehtinud korras olnud sõnastus “Vallavalitsus ei menetle taotlu-
si, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist” 
tekitas mitmetimõistmist ja teatavat segadusest taotluste esitamisel ja 
läbivaatamisel. Käesolev sõnastus “Toetust ei saa taotleda taotluse 
esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele” on taotleja ja ka teiste 
osapoolte jaoks selgelt ja üheselt mõistetav.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi vallavolikogu esimees Taavi Kotka paneb uuele vallavanemale 
Illar Lemettile kaela ametiketi. 

MLA VIIMSI LASTEAIAD 
ootab oma kollektiivi:

MAJAPERENAIST KARULAUGU MAJJA 
(koormus 1,0)

Ootame tööle rõõmsameelset inimest, kes hoolitseks lasteaia 
üldruumide puhtuse eest, aitaks korraldada lasteaiaelu argipäe-
vatoiminguid, vajadusel aitaks rühmas lapsi hoida, kaunistaks 
maja erinevateks üritusteks, tegeleks kauba vastuvõtuga. Töö-
aeg on 5 päeva nädalas, 8 tundi päevas. Tööleasumine on jaa-
nuarikuus 2020.

ABIÕPETAJAT RANDVERE MAJJA 
(koormus 1,0)

Tule meile tööle, kui armastad olla laste seltskonnas, Sulle meel-
dib, et iga tööpäev on erinäoline, ning soovid töötada suurepä-
rases töökeskkonnas vahvate kolleegide keskel. Pakume Eestis 
kõrgeimat abiõpetaja töötasu ning puhkust 35 kalendripäeva 
aastas. Eeldame, et kandidaat on kohusetundlik, intelligentne, 
suurepärane meeskonnatöötaja, valmis vastutama laste turva-
lisuse ja heaolu eest lasteaia päeva vältel ning on huvitatud pi-
kaajalisest koostööst.

Info saamiseks võta ühendust:
E-mail: mirje@viimsilasteaiad.ee

Kontakttelefon: 5622 0121

 Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide I klassidesse 
2020/2021 õppeaastaks toimub 1.–31. märtsini. Taotlusi 
saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on 
registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2020. 
Hilisema sissekirjutuse puhul või kui taotlus esitatakse 
pärast 31. märtsi, määratakse kool, kus on vabu õppe-
kohti. 

Tulevased I klassi lapsed jagab koolidesse elektroo-
niline infosüsteem ARNO. See, milline kool lapsele mää-
ratakse, sõltub kooli õppekohtade arvust ja vanemate 
soovidest, arvestades oluliste asjaoludena sama pere 
teiste laste õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lä-
hedust koolile. 

Viimsi vallas on elukohajärgseteks koolideks Viimsi 
kool, Haabneeme kool, Randvere kool, Püünsi kool ja 
Prangli kool.

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

haridus

Avaldusi I klassi astumiseks saab esitada 31. märtsini

  Prangli saare üldkogu koosolek
Prangli saare üldkogu koosolek toimub 8. veebruaril algusega kell 
10.30 Prangli rahvamajas.

Päevakord: saarevanema valimine; Kelnase sadama arendused, 
sadamakuuri tulevik; laevagraafikud; jooksvad küsimused.

  Püünsi küla üldkoosolek
Püünsi küla üldkoosolek toimub 28. jaanuaril kell 18 Püünsi koolis.

Päevakord: külavanema tööaruanne 2019; Püünsi Surfiakadeemia 
projekti tutvustus; jooksvad küsimused.

Uut vallavanemat 
Illar Lemettit 
ootab ees lai 
tööpõld. Fotod: 
Tiit Mõtus
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E-VIIMSI Viimsi vallavalitsus rajab LIFE UrbanStorm projekti 
raames uut e-lahendust sademesüsteemi juhtimiseks, mille ees-
märk on anda reaalajas ülevaade sademesüsteemi toimimisest 
valla võtmepiirkondades, et saaks operatiivselt reageerida üle-
ujutusohtudele ja teistele probleemidele.

Viimsi vallas valmib 
uus e-lahendus sademe-
süsteemi juhtimiseks

Siim Reinla
kommunikatsioonide vanemspetsialist

A
lates 2019. aasta keva-
dest on tehtud valla sa-
demevee valgalade geo-
deetilisi uuringud, mille 

käigus mõõdistati pooltesse Viimsi 
sademevee valgaladesse jäävad 
sademesüsteemid: kraavid, sade-
meveekanalisatsiooni ja drenaa-
ži torud ning nende kaevud kuni 
mereni. Novembris paigaldati 4 il-
majaama, mis mõõdavad üle ko-

gu valla sademeid, tuule kiirust ja 
suunda, temperatuuri ja õhuniis-
kust. Ilmajaamu kasutatakse, et 
saada täpsemat infot valla meteo-
roloogiliste andmete kohta, täien-
dades sellega Riigi Ilmateenistuse 
Rohuneeme rannikujaama poolt 
edastatavat.

Lisaks nendele paigaldatakse 
2020. aasta alguses sademevee voo-
luhulga mõõtureid mitmele erine-
vale sademevee valgalale. GSM 
ühendusega veetaseme mõõtmise 
andurid edastavad andmed vähe-
malt 5-minutilise sammuga tark-
varalahendusse, mille vallavalitsus 

loob 2020. aasta jooksul koostöös pro-
jekti partneri Eesti Maaülikooliga.

Tarkvaralahendus koos ilma-
jaamade ja vooluhulga mõõturite-
ga võimaldab analüüsida seireand-
meid potentsiaalsete ja reaalsete 
hädaolukordade avastamiseks, näi-
teks kui truubi ees on takistus, mis 
3-tunnise vihma korral põhjustaks 
uputuse ülesvoolu jäävatel aladel. 
E-lahendusega koonduvad ühtses-
se andmekogusse sademesüstee-
mi võtmeandmed, mis on sisendiks 
projekti raames rajatavale sademe-
vee juhtimissüsteemile.

PÕHJAVESI Põhjavesi kui meie 
peamine joogiveeallikas ei ole 
ammendamatu ressurss. Selle 
kasutamisel peame mõtlema 
keskkonnahoidlikult.   

Suvisel perioodil on olnud hetki, 
kui vee surve on langenud ja oleme 
pidanud oluliselt rohkem jälgima 
oma veetarbimise loogikat. Paljus-
ki on see tingitud just sellest, et ka-
sutame oma ilusate aedade hool-
duseks joogivett. Viimsis on kuival 
perioodil tekkinud probleeme öö-
päevaste kogustega, kui mitmel jär-
jestikusel päeval on tarbimine üle-
tanud 40-50% tavatarbimisest. Kui 
kastmisveeks tarbitav vee hulk ja-
guneks aasta lõikes ühtlaselt, ei te-
kiks probleemi. Probleemi tekitab 
asjaolu, et kastmine langeb ühele 
väga lühikesele perioodile aastas, 
mille tagajärjeks on langenud vee-
surve.  

Tarbimiskohti on Viimsis kok-
ku 5820, neist ca 1/3-l on paigalda-
tud eraldi kastmisvee näidik. Viim-
si Vesi kutsub suveperioodi alguses 
viimsilasi üles joogivett hoidma ja 
kasutama seda minimaalselt kast-

Keskkonda ja põhjavett tuleb hoida  
miseks. Hea meel on tõdeda, et 
viimsilased hoolivad oma kesk-
konnast ja suveperioodil on joo-
givee tarbimine aasta-aastalt tänu 
teavituskampaaniale langenud. 
See näitab, et inimesed on haka-
nud oluliselt rohkem mõtlema ko-
duaia kastmisel alternatiivsetele la-
hendustele.

Miks vee tarbimist jälgida?
Vee intensiivne kasutamine eri-
ti kuivaperioodil võib põhjusta-
da veevarude kahanemist ohtliku-
le tasemele. Halvimal juhul võib 
liigtarbimise tagajärjel tekkida nn 
depressioonilehter, kus põhjavee 
tase alaneb ja merevesi võib sattu-
da põhjavette. See oht tekib eelkõi-
ge mereäärsetes piirkondades nagu 
seda on ka Viimsi. 

Et seda vältida, on piirkondlikult 
määratud tarbeveevarud, kus ei ole 
arvesse võetud vee kasutamist kas 
tehnoloogilisel või muul eesmärgil, 
näiteks kastmisveena. Keskkonna-
ministeeriumi põhjaveekomisjon 
on määranud, et Viimsis on mak-
simaalne ööpäevas lubatud veevõtt 
4500 m3, millest AS-ile Viimsi Vesi 
on eraldatud 3958 m3 ööpäevas. Ta-
vatarbimise juures on keskmine vee-
tarbimine ca 3200–3500 m3 ööpäevas, 
nii jätkub kvaliteetset vett kõigile. 

Tagamaks piisavalt joogi- ja tar-
bevett ka kuivaperioodil, peame 
piirama massilist niisutussüstee-
mide kasutamist. Seetõttu tuleb 
tarbijaid keskkonnasäästlikumale 
mõtteviisile suunata. Kastmisvee 
eraldi arvestamine on üks meede 
mitmest, et teemaga laiemalt tege-
lema hakata. Sama teed on mindud 
2018. aastal Harku vallas ning seda 
plaanib teha ka Rae vald.

Kastmiseks soovitatakse kogu-
da ning kasutada sademevett, mil-
le puhul kanalisatsiooni eest tasuda 
ei tule. Sademevee kogumise tervik-

AS Viimsi Vesi

lahendusi pakuvad Eestis mitmed 
ettevõtted.

Veemõõdusõlmed korda 
Liitumispunkti ja veemõõdusõl-
me vaheline veetorustik tuleb ra-
jada keevisliitmikega, et poleks 
võimalik vett enne veemõõdusõl-
me kõrvale juhtida, mida kontrol-
limisel sageli tuvastatakse. Kahjuks 
esineb siiani illegaalseid veeühen-
dusi, ka kastmisvee puhul. Siinko-
hal kutsume üles inimesi tähelepa-
nelikkusele – kui teile tundub, et nt 
naabril on mitu erinevat veevõtu-

  Viimsi Vallavolikogu 
määrus 10. detsember 2019
“Viimsi valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni kasutamise 
eeskiri”.  

Määrus avaldatakse 
Viimsi valla veebilehel ja 
elektroonilises Riigi Teataja 
andmebaasis.

Tarkvaralahendus koos ilma-
jaamade ja vooluhulga mõõturi-
tega võimaldab analüüsida 
seireandmeid potentsiaalsete 
ja reaalsete hädaolukordade 
avastamiseks.

sõlme, siis palume kindlasti AS-i 
Viimsi Vesi teavitada. Kui veemõõ-
dusõlm ei vasta vee-ettevõtja poolt 
esitatud nõuetele või tarbija ei lu-
ba veemõõdusõlme kontrollida, 
võib vee-ettevõtja teenuse peata-
da, sest tarbimise mahtu ei ole või-
malik kontrollida. 

Seni kasutatud alternatiivne või-
malus, kus veearvesti puudumisel 
määratakse vee hulk 10 m3  ühe ini-
mese kohta kuus, enam ei kehti. 
Lähtutud on seadusest tulenevast 
põhimõttest, et tarbitavat vett peab 
mõõtma veemõõtjaga. Ainsaks al-
ternatiiviks on sätestatud arvestus-
metoodika veearvesti rikke korral 
kuni uue veearvesti paigaldami-
seni. Sellisel juhul lähtutakse vee-
arvesti rikkele eelnenud perioodi 
keskmisest tarbimisest. 
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Vee tarbimine aastate lõikes

Ühtlasi vaadatakse järgmisel 
aastal üle sademesüsteemi juhti-
mise korralduslik pool ja vajaduse 
korral  tehakse muudatused valla 
õigusaktides, nt küsimuses, kuidas 
toimub hädaolukorra likvideerimi-
seks vajalike tegevuste elluviimine.

2020. aasta lõpus liidetakse 
Viimsi sademesüsteemiga ka 4 loo-
duspõhist lahendust kahes piir-
konnas: Viimsi mõisa park ja Karu-
laugu parkla. Kui muud tavapära-
sed lahendused on orienteeritud 
vee kiirele kogumisele ja ärajuh-
timisele, siis uue 4 lahendusega 
väheneb kanalisatsiooni jõudev 
maksimaalne hetkevooluhulk ning 
välditakse ühtlasi sademevee reos-
tumist ja selle edasikandumist.

Viimsi vallavalitsus arendab uut 
e-lahendust Euroopa Komisjoni 
LIFE programmist rahastatud pro-
jekti “Jätkusuutlike ja kliimale vas-
tupidavate linnaliste sademesüs-

teemide arendamine” 2018–2023 
raames, mille eesmärgiks on suuren-
dada Viimsi valla ja Tallinna linna 
võimekust kohaneda kliimamuutus-
tega, eriti nende suutlikkust leeven-
dada paduvihmadest tingitud üle-
ujutusi. Viimsi vallavalitsus viib te-
gevusi ellu koos projekti partneri-
tega – Tallinna Keskkonna- ja Kom-
munaalamet, Eesti Maaülikool ja 
Balti Keskkonnafoorum. Lisainfot 
projekti kohta saab projekti veebi-
lehelt aadressil https://urban-
storm.viimsivald.ee/.

Vee tarbimine 
Viimsi vallas. 



tiimi Hüpernoole resultatiivse-
maid kirjutajaid, kelle sulest on tul-
nud mitmeid väga sügava ja päeva-
korralise sisuga artikleid, mida on 
avaldatud ka Viimsi Teatajas. Vale-
ria laulab Viimsi gümnaasiumi se-
gakooris ning on koolibändi koos-
hoidjaks, sealhulgas esineb tihti 
laval solistina.  
 
Robert Pappel   
Robert tegeleb Pauligi heategevus-
projektiga, mille raames kogutak-
se kohvipuru. Eesmärk on toetada 
Haiba lastekodu. Robert on alates 
suvest olnud üks projekti eestveda-
jaid Viimsis.     

Eliisabet Kool 
Eliisabetil on silmapaistvad saa-
vutused suusatamises, ta on tege-
lenud treeningutega alates 2011. 
aastast. Eelmisel hooajal oli ta 
Eesti edukaim noorsportlane Ees-
ti noorte meistrivõistlustel, võites 
N16 vanuseklassis kolm erinevat 
MV-etappi, võistkondliku hõbeme-
dali teatesuusatamises ning Alexe-
la Noortesarja medaleid. Eliisabet 
Kool on Eesti noorte murdmaa-
koondise liige. 

Ron Antero Borissov
Ron Antero on tulnud Eesti meist-
riks M16 vanuseklassi 3 x 5 km tea-
tesõidus. Ta on saavutanud väga 
häid tulemusi, esindades Haab-
neeme kooli erinevatel võistlustel.  

Maribel Rannala
Maribel on aktiivne, väga hea õp-
peedukusega ja sportlik. Silma-
paistvad tulemused on tal Haab-
neeme kooli esindamisel jooksu- ja 
suusavõistlustel, pallimängudes 
ning maastikurattasarjas.

Lisaks pälvisid tunnustuse:
Richard Marcus Arge
Kaspar Martin
Nora Kurisoo
Olga Simagina

Komisjon ootab taas uusi ettepane-
kuid ja põhjendatud taotlusi!
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TUNNUSTUS Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 
10.09.2019 määrusele nr 14 “Tunnustamise  kord 
Viimsi vallas” lisa 1 on noortele toetuse andmise 
eesmärk tunnustada ja innustada Viimsi noori 
vanuses 7–26, keda võib pidada eeskujuks 
erinevates valdkondades ning kes on viimase aasta 
jooksul panustanud ühiskonna arengusse või 
saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

Viimsi noorte tunnustamine ja toetamine

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

U
us noorte tunnustamise 
ja toetamise komisjon 
kogunes 18. detsemb-
ril. Vaadati üle alates 

juunikuust esitatud taotlused ja 
ettepanekud. Komisjoni kuulu-
vad noortevolikogu, noortekesku-
se, õpilasesinduse ja vallavalitsu-
se esindajad. Laekus 18 taotlust. 
Pärast taotlustega tutvumist esitas 
komisjon vallavalitsusele ettepane-
kud 15 noore toetamiseks.

Minna-Liisa Hermann  
Minna-Liisa on teist aastat jär-
jest Viimsi gümnaasiumi esindus-
isik. Tema energiat jätkub kõikja-
le – koolitundidesse, lennu ja ko-
gu kooli ürituste eestvedamiseks, 
tööks õpilasesinduses, rahvatant-
surühmas ja segakooris. Lisaks 
paistab ta silma väga hea õppeedu-
kusega. Minna-Liisa on võtnud osa 
erinevatest poliitilistest simulat-
sioonidest (nt Mudel Euroopa Par-
lament) ning läbinud mitmeid 
valdkonnaga seotud kursusi, hilju-
tisim neist kooli esindamine NATO 
70. aastapäeva meistriklassis välis-
ministeeriumis. Praegu veab Min-
na-Liisa koolis abituuriumi hea-
tegevusprojekti, mille käigus kõik 
saavad anda väikese panuse aren-
guriikide õpitingimuste paranda-
miseks. 

Gerttu Osa
Gerttu on noortevolikogu mentor, 

juhtinud Viimsi noortevolikogu 
kaks aastat. Tema juhtimisel on 
meeskond muutunud ühtseks ja 
tegutsetakse koostöös vallavalitsu-
sega, osaletakse kokkusaamistel ja 
komisjonide töös, avaldatakse ar-
vamust. Gerttu juhtimisel on tut-
vustatud osalusvõimalusi teistele 
noortevolikogudele ja tehakse väga 
head koostööd ENL-iga. Koostöös 
Islandi noortevolikoguga valmis 
ürituste korraldamise käsiraamat. 

Roger Rikberg   
Roger on väga sihikindel ja põhja-
lik kõiges, mida ta ette võtab. Õp-
pijana on Roger igati eeskujuks 
nii oma õpitulemuste kui ka töös-
se suhtumise poolest. Läbi kahe 
gümnaasiumiaasta on Roger sil-
ma paistnud mahuka täiendava 
tööga, mida ta on teinud Tartu Üli-
kooli juures gümnasistidele suu-
natud ainekursusi läbides. Roge-
ri tegutsemisest kumab läbi tema 
huvi bioloogia ja meditsiinivald-
konna vastu. Eelmisel õppeaastal 
koostatud uurimistööd “Rafineeri-
tud suhkru mõju tervisele, selle al-
ternatiivid ja suhkrurikaste toode-
te tarbimine Viimsi Gümnaasiumi 
õpilaste näitel” esitles ta sel sügisel 
kooli parimate uurimistööde kon-
verentsil ning osaleb sama tööga 
ka selleaastastel õpilasvõistlustel, 
millest lähim, meditsiini-, ökoloo-
gia- ja bioloogiavaldkonna võistlus 
toimub novembri lõpus Peterburis. 
Roger on tegelenud purjetamisega. 
Selle huvi väljundiks sai ka 8. klas-
sis koos klassivennaga loovtööna 
kokku pandud purjetamise käsiraa-
mat. Möödunud aastal läbis Roger 

lisaks 29er klassis purjetamise MM-
il osalemisele Tallinna Ülikoolis 3. 
taseme abitreeneri kursuse ning 
töötas sügiseni noorte purjetajate 
treenerina.

Loora Mulenok
Looral on väga hea õppeedukus 
ja suurepärased saavutused balle-
tis nii Eestis kui ka rahvusvahelisel 
tasandil. Ta võitis rahvusvahelise 
balletikonkursi Tallinnas ja osales 
edukalt ülemaailmsel balletikon-
kursil Ameerikas.  

Lukas Lessel   
Lukas on 12. klassi õpilane. Ta on 
väga hea õppeedukusega, meda-
likandidaat ning tal on märkimis-
väärsed tulemused kergejõusti-
kus: 1. koht 300 m jooksus, 3. koht 
10-võistluses, Balti 1. koht 400 m 

jooksus, täiskasvanute Balti meister 
(4 x 100 m) ja 2-kordne Eesti meis-
ter 400 m jooksus.

Enri Lustus  
Enri tegeleb väga aktiivselt ja edu-
kalt motokrossiga, ta saavutas mo-
tokrossi 50CC masinaklassis Ees-
ti meistrivõistlustel ja Eesti noorte 
karikasarjas 3. koha ning jääraja-
võistlustel 1. koha.  

Valeria Filippova  
Valeria paistab Viimsi gümnaasiu-
mi õppijate hulgas silma nii oma 
väga hea õppeedukuse kui ka vä-
ga aktiivse kooliellu panustajana. 
Õppijana on ta alati kohal nii tun-
dides kui ka kooli üritustel. Valeria 
on väga koostööaldis ning panus-
tab palju koolimeedia toimetuse 
tegevusse. Ta on üks koolimeedia 

Viimsis on 
palju tublisid 
noori, kes 
väärivad 
tunnustust. 
Fotod: era-
kogud

LAUREAADID “Viimsi tunnustab 
2019” pidulik gala toimus 20. det-
sembril Viimsi raamatukogus, kus 
kuulutati välja aasta teod, jagati 
tänukirju, samuti kultuuri, spordi 
ja noorsootöö aastapreemiad. 
Lisaks anti üle kauni kodu kon-
kursi ning vabadussõjas osalenud 
viimsilaste mälestusmärgi idee-
konkursi auhinnad. Tunnustust ei 
ole kunagi liialt. Palju õnne kõigile 
tublidele!

Viimsi valla tänukirja said: 
Eveli Apri ja Aivi Voitk, MTÜ Isemoo-
di Isetegijate Sõpruskond esindajad – 
laste ja täiskasvanute käsitööringide 
tegevuse leidliku ja loomingulise eden-
damise eest ja seoses 10. tegevusaas-
ta juubeliga.
Indrek Umberg, kergemuusikakoo-
ri ViiKerKoori dirigent – koori juhata-
mise ja kontserttegevuse korraldamise 
eest ning seoses ViiKerKoori 10. tege-
vusaasta juubeliga.
Andrus Kalvet, EELK Viimsi Püha 
Jaakobi koguduse kammerkoori diri-

“Viimsi tunnustab 2019” – märkame ja kiidame
gent – koori juhatamise ja kõrge tase-
me hoidmise eest, alates koori asuta-
misest ja seoses koori 25. tegevusaas-
ta juubeliga.
Heli Tohver, rahvatantsurühma Val-
la-alused juhendaja –  rahvatantsurüh-
ma aktiivse ja kõrgetasemelise tege-
vuse ja valla esindamise eest kodu ja 
välismaal eest ja seoses 30. tegevusaas-
ta juubeliga. 
Tähe Lee Liiv, Tallinna Muusikakesk-
kooli õpilane, pianist – suurepäraste 
tulemuste eest rahvusvahelistel ja ko-
dumaistel konkurssidel 2019. aastal.    
Lukas Lessel, spordiklubi Elite Sport 
noorsportlane kergejõustiklane – suu-
repäraste tulemuste eest Eesti ja Balti-
maade võistlustel 2019.aastal.
Joonas Lember, spordiklubi Tallinna 
Veemotoklubi noorsportlane veemo-
tospordis – paadiklassi GT-15 Euroopa 
juunioride meistrivõistluste pronks-
medali saavutamise eest.
Valdo Lips, spordiklubi Korvpalliklu-
bi Viimsi treener – suurepäraste tule-
muste eest võistkondade treenerina 
2019. aastal.

Kärolin Kaarlep, Viimsi eralasteaed 
Väike Päike – koolitussarja “Lapseva-
nema kool”  korraldamise eest. 
Viivika Volt, Viimsi noortekeskuse 
töötaja – tulemusliku ja pühendunud 
panuse eest töös noortega.
Minna-Liisa Herman, Viimsi güm-
naasiumi õpilane – aktiivsele Viimsi 
noorele.
Naiskodukaitse Viimsi jaoskond – 
panuse eest Viimsi kogukonna noor-
tesse.
Anne Soop-Tohver, Viimsi kunstikooli 
õpetaja – tulemusliku töö eest noorte 
kunstihariduse omandamisel.
Janek Safranovski ja Rannarahva 
muuseum, Naissaare kitsarööpmelise 
raudtee taastamise algus – aasta turismi-
tegu.

Viimsi valla tänukirja ning 
aasta teo auhinna said:
Viimsi valla ehitus- ja kommunaalo-
sakond ning LED projekti meeskond 
(Keskkonnaprojekt OÜ, Cumulus Con-
sulting OÜ, P.P.E. Ehitusjärelevalve OÜ, 
Connecto Eesti AS), Haabneeme ale-

viku LED-valgustuse projekti teostus – 
aasta keskkonnategu.
Enn Teimann ja Viimsi Rannamees-
te klubi – aasta sotsiaaltegu.
Maksim Zolotarjov, Dynomax OÜ – 
aasta ettevõtlustegu.

Viimsi valla kultuuri, spordi 
ja noorsootöö aastapreemiad 
said:
Eliisabet Kool, Spordiklubi CFC Jaak 
Mae suusakooli murdmaasuusataja – 
aasta noorsportlane / neiu.
Aleksander Kuusik, OÜ Rein Ottoso-
ni Purjespordikooli purjetaja – aasta 
noorsportlane / noormees.
Grete Raie, Tallinna Selveri SK/Tal-
linna Ülikooli naiskonna võrkpallur – 
aasta naissportlane.
Karl-Martin Rammo, OÜ Rein Otto-
soni Purjespordikooli purjetaja – aasta 
meessportlane.
Raivo Randmäe, OÜ Rein Ottosoni 
Purjespordikool – aasta treener.
Katrin Merisalu, alpinist, esimese 
Eesti naisena üle 8000 m kõrguse mäe 
tipu vallutamine – aasta sporditegu. 

Korvpalliklubi Viimsi/TSK võistkond 
– aasta noorte võistkond.
Korvpalliklubi Viimsi/Noto võist-
kond – aasta võistkond.
Korvpalliklubi Viimsi – aasta spordi-
ürituste korraldaja.
Mariann Nirk – aasta noor juhendaja.
Agne Kurrikoff-Herman – aasta ju-
hendaja.
Aivar Vassiljev ja Kelli Uustani (MTÜ 
Apones), Viimsi Happy Jazz Festivali 
korraldajad – aasta kultuuriürituste 
korraldaja.
Viimsi Muusikaliteater – aasta kultuu-
rikollektiiv.
Cärol Ott, moekunstnik – aasta noor 
tegija.
Külli Talmar ja Viimsi Kooliteater, la-
vastus “Ma vaatan maailma igaviku ak-
nast” – aasta kultuuritegu.
Annika Orgus, pikaaegne Viimsi noorte-
keskuse juht – noorsootöö aastapree-
mia.

Tunnustuse saanute nimekirja jätku 
ja auhinnagala fotoreportaaži 

vaata lk 6–7
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Konkursi Viimsi kaunis kodu 2019 auhinnad 
Rohuneeme tee 61a, Pringi küla, Helve Urva ja Rein 
Annusver (kinkekaart 900 eurot).
Nugise tee 15, Haabneeme alevik, Pille Petersoo ja 
Kristjan Kalda (kinkekaart 600 eurot).
Karikakra tee 11, Püünsi küla Inna ja Teet Soonurm 
(kinkekaart 400 eurot).
Pirni tee 14, Metsakasti küla, Tatjana ja Nikolai Nes-
terov (kinkekaart 300 eurot).

Vabadussõjas osalenud viimsilaste mälestus-
märgi ideekonkursi auhinnad 
III koht – 1500 eurot, võistlustöö märksõnaga “Silenti-
um”.  Autorid Gea Sibola Hansen ja Mai Šein. 
II koht – 2500 eurot, võistlustöö märksõnaga “Vabadu-
se täägid”. Autorid  Margus ja Mart Kadarik. 
I koht – 5000 eurot, võistlustöö märksõnaga “Vabane-
mine“. Autor Sander Paljak.

“Viimsi tunnustab 2019” – palju edu tublidele tegijatele!
TUNNUSTUS “Viimsi tunnustab 2019” 
pidulik gala toimus 20. detsembril 
Viimsi raamatukogus, kus kuulutati 
välja aasta teod, jagati tänukirju ja 
preemiaid.

Algus lk 5

Valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik ja peaspetsialist Taavi Valgmäe. Keskel abivallavanemad Margus Kruusmägi ja Annika Vaikla

Viimsi 
Kunsti-
kooli 
õpetaja 
Anne 
Soop-
Tohver

Noorsoo-
töötaja 
Viivika Volt

Meeste-
klubi Viimsi 
Rannamehed 
eestvedaja 
Enn Teimann

DJ Erkin 
Antov.

Naiskodu-
kaitse Viimsi 
jaoskonna 
esindaja Ene 
Lill

Kergemuusika-
koori ViiKerKoor 
dirigent Indrek 
Umberg

Pikaaegne 
noorte-
keskuse 
juht Annika 
Orgus

Noor-
sportlane 
Lukas 
Lessel

Kauni aia 
kujundaja 
Inna Soonurm

Lavastaja 
Külli Talmar

Õhtujuhid 
Laura ja Juss 
Haasma

Korvapalliklubi 
Viimsi/TSK võist-
kond

Korvpalli-
klubi Viimsi 
tegevjuht 
Tanel Einaste

Korvapalliklubi 
ViimsiNoto 
võistkond

Rahva-
tantsu-
entusiast 
Heli 
Tohver

Karl Martin 
Rammo 
ja Rein 
Ottoson

Valla kultuuri-
edendajad 
Aarne Saluveer 
ja Villu Veski
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“Viimsi tunnustab 2019” – palju edu tublidele tegijatele!
Tatjana ja Nikolai Nesterov, 
kauni aia rajajad Metsakasti 
külast

Purjetaja 
Aleksander 
Kuusik

Moekollekt-
siooni “Kõik 
on trois” autor 
Cärol Ott

Muusika-
õpetaja ja 
koorijuht 
Mariann 
Nirk

Helve Urva ja 
Rein Annusver 
– konkursil 
Viimsi Kaunis 
Kodu 2019 
tunnustuse 
saanud kodu 
rajajad

Võistlustöö 
“Vabanemine” 
autor Sander 
Paljak

Viimsi Happy 
Jazz Festivali 
korraldaja Kelli 
Uustani

Viimsi 
raamatu-
kogu direktor 
Tiiu Valm 
avakõnet 
pidamas

MTÜ Isemoodi Ise-
tegijate Sõpruskond, 
Eveli Apri koos abi-
vallavanematega

EELK Viimsi 
Püha Jaakobi 
koguduse 
kammerkoori 
dirigent Andrus 
Kalvet

Viimsi 
Muusikaliteatri 
kunstiline juht 
Kalle Erm

Tallinna Selveri 
SK Tallinna Üli-
kooli naiskonna 
võrkpallur  Grete 
Raie

Noor-
sportlane 
Joonas 
Lember

Tallinna 
Muusika-
keskkooli 
õpilane, 
pianist Tähe 
Lee Liiv
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KOOLITUS Harjumaa aasta tervisetegu 2019, 
Viimsi tunnustab 2019. Selliste auhindadega sai 
pärjatud mullu septembris alustanud koolitussari 
“Lapsevanema kool”, mida veavad Pärnamäe külas 
asuvas lasteaias Väike Päike Marii Maamägi ja 
Kärolin Kaarlep.

“Lapsevanema kool” tahab muuta tulevikku

“V
äga tubli vabataht-
lik algatus eralaste-
aia poolt, kes näeb 
suuremat pilti maa-

ilmast – lapse vaimselt ja füüsiliselt 
terveks kasvamise eest vastutab nii 
pere kui ka lapsega tegelevad asu-
tused meeskonnana ja on suurepä-
rane, kui selles süsteemis mõiste-
takse ühte keelt. Tore on ka, et üks 
spetsiifiline haridusasutus võtab 
omaalgatuslikult vastutuse kogu-
konna harimise eest. Lõpuks on 
kõik õnnelikud: tänased täiskasva-
nud ja tuleviku täiskasvanud,” sei-
sab Harjumaa aasta terviseteo dip-
lomil.

Hoolivama ja sõbralikuma kogu-
konna huvides käivitatud koolitus-
sarjast rääkisid Viimsi Teatajale 
eralasteaia Väike Päike haridus-
tehnoloog, koolitussarja eestveda-
ja Marii Maamägi ja lasteaia juht 
Kärolin Kaarlep. 

Marii Maamägi on töötanud 
lasteaias Väike Päike päris algusest 
peale, alates aastast 2008. Kuna ta 
on lõpetanud Viljandi kultuurikol-
ledžis koreograafia eriala, tuli ta 
algul siia tantsu- ja liikumisõpeta-
jaks. Eelmisel aastal läks Marii TLÜ 
magistrantuuri haridustehnoloo-
giat õppima. Tänaseks on temast 
saanud lasteaias see inimene, kes 
ühendab hariduse ja tehnoloogia, 
pannes erinevad infotehnoloogia- 
ja kommunikatsioonivahendid õp-
pimise kasuks tööle – kõik selleks, 
et lapsed saaksid omandada laste-
aias oskusi, mida nad oma tuleviku 
töökohtadel vajavad. “Me õpetame 
tulevikku,” ütleb Marii.

Kärolin Kaarlep on kolmandat 
hooaega Väikse Päikse direktor. 
Kärolin on lõpetanud klassiõpeta-
ja eriala ning pikalt tegutsenud las-
teaia- ja muusikaõpetajana.

Mis on “Lapsevanema kool”?
Marii: Koolituse idee sai alguse 
meie soovist lapsevanematele 
toeks olla, aga et mitte piirduda 
vaid oma lasteaia vanematega, 
pakkusime seda võimalust kõigi-
le Viimsi valla lapsevanematele. 
“Lapsevanema kool” on septemb-
rist maini kestev koolitussari, mis 
toetab vanemat ja last ühisel koos-
kasvamisel.

Kuidas te teadsite, et sellise koo-
li järele on vajadus?
Marii: Meie lasteaia lapsevanema-
tel oli huvi erinevate koolituste vas-
tu. Näiteks pakkus neile huvi laste 
seksuaalkasvatuse teema. Sel tee-
mal tulebki koolitus uuel hooajal 
ehk septembris 2020.

Koolitusvajaduse ja vanemate 
soovide väljaselgitamiseks saatsin 
küsitlused Viimsi lasteaedadesse 
ja koolidesse, kes edastasid need 

lapsevanematele. Sain üle ootuste 
palju vastuseid, kokku ligi 200, kust 
koorusid välja erinevad teemad, 
mis vanemaid huvitavad. Oma esi-
mese koolitussarja teemad valisi-
megi lähtuvalt sellest küsitlusest. 

Mida lapsevanemad lisaks sek-
suaalkasvatusele veel küsisid?
Marii: Palju küsiti nõu, kuidas laste-
vahelisi konflikte ära hoida või la-
hendada ning kuidas pere saaks 
oma last selles protsessis toetada.
Kärolin: Digivahendid on tänapäe-
val lapsele igapäevaselt kättesaa-
davad. Neid kasutatakse ka laste-
aedades õppe- ja kasvatustöö mit-
mekesistamise eesmärgil. Vanema-
tel on sellega seoses erinevad hir-
mud, mis tekivad teadmatusest. 
Näiteks, mida teha, kui laps vee-
dab liiga palju aega ekraani taga. 
Sel teemal tuleb meil märtsis koo-
litus “Nutiseadmed ja nende mõist-
lik kasutus”. 
Marii: Tagasisidest selgus, et va-
nemaid huvitab ka lahkumineku-
ga seotud temaatika. Nii et meil tu-
leb aprillis koolitus teemal “Lahus 
elavad vanemad ja lapse kasvata-
mine”, mida viib läbi pereterapeut 
Küllike Lillestik.
Kärolin: See on tore, et lapsevane-
mad julgevad sellistel tundlikel tee-
madel nagu lahutus või seksuaal-
kasvatus nõu ja abi küsida. Kõik 
seksuaalsusega seotu on ju täna-
päeval internetis vabalt kättesaa-
dav, aga lapsevanematel on tihti 
hirm ja ebakindlus nende teema-
de käsitlemisel, nad tunnevad, et 
jäävad hätta lapse toetamisel. Ei 
teata, kui palju või kui vähe peaks 
rääkima, mis vanuses lapsele ja 
kuidas rääkida, kas nimetada asju 
õigete nimedega. Lihtne on vastata 
küsimustele “Kust tuleb lumi?” või 
“Kuhu lendavad linnud?”, aga palju 
keerulisem on vastata adekvaatselt 
ja lapsele eakohaselt seksuaalsust 
puudutavatele küsimustele.

Kas teie koolitused on mõeldud 
lasteaiaealiste laste vanemate-
le või leidub midagi ka pubertee-
diealiste vanematele?
Marii: Meil on ka kooliealiste laste 
vanematele huvipakkuvaid teema-
sid, näiteks veebruaris tuleb psüh-
holoog Tuuli Vellama rääkima, kui-
das toetada puberteediealist last – 
et laps ja vanem mõistaksid muu-
tusi lapse vaimses, emotsionaalses 
ja füüsilises arengus.
Kärolin: Kuna paljudes peredes on 
vanemad õed ja vennad, siis mõ-
jutab puberteediteema ka laste-
aialapsi. Meie koolitused sobivad 
lapsevanematele, sõltumata nen-
de lapse vanusest.

Kes koolitustel osalevad – kas 
tulevad lapsevanemad paarina 
koos või üksi?
Marii: Laste kasvatamine on mõ-
lema vanema vastutus, seega on 
koolitusele registreerunute hulgas 
lisaks emadele ka palju isasid. Pal-

jud paarid käivad koolitusel koos, 
et nad pärast kodus ühist keelt rää-
giksid. Koolitustel osaleb keskmi-
selt 50–70 inimest. 

50–70 inimest annab ju korraliku 
seminari mõõdu välja. Kas koo-
lituse näol on tegemist pigem 
loengu või aruteluga?
Marii: Üks koolitus kestab 1,5 tun-
di – algab loenguna, aga ka osale-
jate küsimused saavad vastused. 
Samuti saab ka hiljem privaatselt 
koolitajalt küsimusi küsida. Huvi-
pakkuvaid küsimusi saab ette saata, 
et neid koolitusel käsitletaks: koo-
litused@lasteklubi.ee (samal aad-
ressil saab end ka koolitustele kirja 
panna).

Kuidas rahul ollakse?
Marii: Praegu tundub, et ollakse 
väga rahul, tagasisidekirjades tä-
natakse. Vald kiitis seda, et kooli-
tus pole meie lasteaia keskne, vaid 
avatud kogu valla inimestele – nii 
lapsevanematele kui ka lasteaia- ja 
kooliõpetajatele. Pärast maikuud 
teeme uue küsitluse, et saada va-
nematelt põhjalikumat tagasisidet 
ja uusi ideid edasiste koolitustee-
made jaoks.

Kas see koolitus on tasuline või 
tasuta?
Marii: Koolitus on tasuta. Kirjuta-
sin projekti Harjumaa Omavalit-
suste Liidule, kes toetas meie et-
tevõtmist. Osaliselt finantseerib 

koolitusi ka lasteaed ise. Hetkel ole-
me läbirääkimistes Viimsi vallaga, 
et koostöös jätkata “Lapsevanema 
kooli” ka järgmisel õppeaastal.

Kas käsitlete oma koolitustel ka 
selliseid tõsiseid teemasid nagu 
perevägivald või alkoholism? 
Kärolin: Me pole seda siiani tei-
nud, aga see on hea mõte. Isegi kui 
need inimesed, kes peredes sellis-
te probleemide põhjustajad on, ise 
koolitusele kohale ei tule, saame 
õpetada teisi märkama ja sekku-
ma. See on iga täiskasvanud inime-
se kohustus mitte jääda passiivseks 
pealtnägijaks, vaid pakkuda abi. Ka 
lasteaed on varajase märkamise 
koht ja see on lasteaia kohus mär-
gata abivajavat last ja peret.

Mis on lastekasvatuses muutu-
nud, võrreldes selle ajaga, kui te 
ise lasteaias käisite? 
Kärolin: Tänapäeval on lasteaed 
lapsest lähtuv, lapse erisustega ar-
vestavam. Kogu Eesti haridus on 
kaasava hariduse suunaga ehk eri-
liselt käituvad lapsed käivad täna 
tavalasteaedades ja -koolides. Kui 
vanasti kasvatas kogu küla last, siis 
tänapäeval on kogukonnad suure-
mad, vastutus hajub, inimesed ei 
taha teiste probleemidesse sekku-
da. Ma mõtlen, et kuhu küll on ka-
dunud täiskasvanu julgus. Kui me 
ütleme, et tänapäeva noorus on 
hukas, siis ma küsiks, et kes need 
noored üles kasvatas.

Mida teha nende lapsevanema-
tega, kes ei teadvusta oma prob-
leemi ega tahagi paremaks muu-
tuda?
Kärolin: Koolitusele tulevad tava-
liselt need, kes muutuda ja abi saa-
da soovivad – neile ongi meie koo-
litussari suunatud.

Kas teete koostööd ka valla laste-
kaitsespetsialistiga?
Kärolin: See on meil plaanis. Saa-
me õige pea kokku, vaatame, mis 
sealt sünnib.

Mis teid motiveerib?
Marii: Ma vastaksin sellele küsimu-
sele oma mõttekaaslase Sven Soo-
muste sõnadega: “Enamus meist 
on loojad ja loomeinimesed, sel-
le sõna otseses mõttes – me loome 
inimelu, me kujundame selle, me 
voolime seda iga oma tegevusega 
– kogu aeg, iga päev. See on tohu-
tu privileeg ja samas meeletu välja-
kutse. Kui me sellest aru saame ja 
endale igapäevaselt teadvustame, 
siis on tulevik helgem.”
Kärolin: Teadmine, et me kasvata-
me täna neid lapsi, kes on homme 
ise lapsevanemad.

Kärolin 
Kaarlep ja 
Marii Maamägi  
on käivitanud 
lasteaias
Väike Päike 
mitu auhinda  
pälvinud kooli-
tussarja “Lapse-
vanema kool”. 
Foto: Tiit Mõtus

Silja Oja
Viimsi Teataja  
kaasautor

  Lisainfo lasteaias Väike 
Päike toimuva “Lapse-
vanema kooli” kohta: www.
lasteklubi.ee või e-posti teel 
koolitused@lasteklubi.ee.
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“Lapsevanema kool” tahab muuta tulevikku
Kummalisel kombel on hoo ja 

ajaga asjalood nii, et parima hoo 
ja ajalise mõõdu leiame oma asja-
toimetustele siis, kui kuulame sü-
dant ja mõistusega julgeme teha 
valikuid. Ja vahel julgeme ka loo-
buda mõnest toredana või huvita-
vana näivast tegevusest. Sest rahu 
ja rõõm meis saavad püsida eel-
kõige siis, kui väsimus on mini-
maalne. Kui aga püüame püsida 
kõigi oma tahtmiste tempos, ki-
pub väsimuski olema pigem mak-
simaalne.

Vaadates tagasi olnule ja punu-
des alanud aasta plaane, on meil 
igal ühel tarvis kainet mõtlemist, 
seda eestlastele nii igiomast talu-
poja tarkust, mis on veidi pikal-
dane, kuid mis aitab olulise välja 
noppida ebaolulise hulgast. Sest 
rapsimine ja rabelemine, mis sel-
jataha jäänud, mis on ehk mõnin-
gast edu ka kaasa toonud, on jät-
nud meie hinge unarusse ja nii on 
hingerahu ja rõõm meis haprad, 
pea olematud.

Aasta 2020 hoog võiks seega olla 
meil kõikidel enda ja oma armsate-
ga arvestav, hoog, mis lubab süda-
merahul ja tõelisel armastusel meil 
kõikides kasvada. 

HINGENURK Oleme küll juba jaanuarikuu keskpaika 
jõudnud, kuid eks see hoo sättimine võtab veidi 
aega. Ja nii kuuleme endiselt veel inimesi ütlemas, 
et uut aastat alustame uue hooga. Kas uus hoog on 
parem kui eelmine või kujuneb see kehvemaks?

Ava silmad, mõtle peaga, küll sa näed

piirajas, sest edu ju tahab saavuta-
mist, kuid kuidagi ei taha see õn-
nestuda, sest vead takistavad.

Osata olla hetkes ja oskus rahu-
likult kiirustada on need võluasjad, 
mis aitavad meil hoogu kontrolli-
da ja seeläbi olla oluliselt adekvaat-
semad oma elu ja suhete korralda-
misel. Sest kui meil on aega, sellist, 
mida ei pea isegi mitte juurde lae-
nama, siis võime me olla õnnelikud 
inimesed. Tormates üldjuhul tõtta-
megi me oma ajast ette ja taipame 
alles hiljem, mida oleks võinud tei-
siti teha või mida oleks saanud pa-
remini teha.

Seega, kui plaanida uue aasta 
hoogu, siis tuleb seda sättida nõn-
da, et kõige olulisem esmalt ja kõik 
ebaoluline lõpus. Või kui meie ka 
seda otseselt ei plaani, siis eks tei-
sed näevad ikka, mis meie ajast 
kõige suuremat osa endale haarab 
ja mis sootuks tähelepanuta jääb. 

Nii ongi väga paljus meie elu hoog 
seotud oskusega mõista elus olu-
list, meie võimega sättida esikoha-
le seda, mida süda tegelikult ihkab.

Aga mõistliku ja tervisliku hoo 
saavutamine ei ole teps mitte liht-
ne, sest endiselt tahaks ju ikka või-
malikult palju ilusat, head ja rõõ-
mustavat oma päevades kogeda. 
Ja selle kõige mahutamine kohus-
tuste ja toimetuste kõrvale on kee-
rukas. Lisaks on mõttes nii palju 
toredat, mida kõike tahaks. Põhi-
küsimus on, kas sätime oma elu-
tempo mõtete ja tahtmiste järgi või 
sätime oma kulgemise hinge igat-
suste rütmis. Ja see on paras lavee-
rimine, sest tahtmisi on palju, kuid 
samas on hinges rahu igatsus.

Lõppkokkuvõttes ei sõltu hoo 
seadmisel üldse kõik meist, sest 
oma osa kohustuste ja ülesannete 
näol annavad meile pere ja sõbrad, 
tööd ja tegemised. Nii seisamegi ik-
ka ja jälle olukorras, kus just neil 
hetkedel, kui oleme plaaninud hin-
ge tõmmata, tuleb end jalule ajada 
ja minna lootuses, et hingetõmbe-
hetk ehk siiski millalgi ka saabub.

Loomulikult inimestena oleme 
me kõik ainulaadsed ja seeläbi ka 
erinevad. Ka temperament on meil 

vägagi erinev, kuid selle juures on 
väga oluline oskus teistega arves-
tada, et mitte põhjustada mõtte-
tut pinget ja paanikat. Nii küsime 
me millegipärast sageli, kui teine 
inimene meie sõnumile või kõne-
le kohe ei vasta, et mis küll lahti on, 
miks ta ei reageeri. Kuid tegelikult 
võib see kontakteerumise hetk ol-
la just see, kui keegi püüab rahuli-
kult hinge tõmmata.

Nii võib ka Tanel Padari laulu 
“Võta aega” refrääni sõnu vaadata 
hoopis sellest vaatenurgast, et en-
ne, kui kuhugi tormame või tõtta-
me, on vaja veidi ringi vaadata, sest 
üksnes siis, kui me ei torma, võime 
leida tõelist rõõmu elusolemiseks. 
Originaalis on need sõnad järgmi-
sed:

“Võta aega veidi ringi vaadata.
Veel ei ole hilja, jõuab elada.
Ava silmad, mõtle peaga, küll sa 
näed – 
leiad rõõmu elus olemise väest.”

V
astus selgub alles siis, kui 
aasta lõpeb. Kuid kuna 
uusaasta lubadused on 
antud, siis pingutatak-

se, kuis jaksatakse, et tulemus oleks 
ikka parim, et edu oleks eelnevast 
veelgi suurem.

Vaadates tagasi möödunud aas-
ta rapsimistele ja kiirustamistele, 
siis tahaks küll uskuda ja loota, et 
alanud aastas on meil rohkem os-
kust hoogu enda võimete järgi sea-
da, mitte püüda iga hinna eest või-
malikult suure hooga aastast läbi 
vuhiseda. Mida tormakamad me 
oleme, seda enam tuleb ju meie 
tegemistes ette möödapanekuid ja 
eks nii ongi meie võimed kogu aeg 

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi  
Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

Vaadates tagasi olnule ja 
punudes alanud aasta plaane, 
on meil igal ühel tarvis kainet 
mõtlemist.

Raamatud õpetavad iseendast aru saama
AJAVIIDE Viimsi raamatukoguhoidja Reet Kukk soovitab 
lugeda, sest see raputab, harib ja paneb (kaasa) mõtlema.

 J. M. Coetzee
Elizabeth Costello
Draakon&Kuu, 2019. 262 lk
J. M. Coetzee on Lõuna-Aafrika Vabarii-
gist pärit nobelistist kirjanik, kes omab 
praegu Austraalia kodakondsust. Tema 
teos(ed) on seotud eelkõige sotsiaalse-
te, aga ka poliitiliste probleemidega. 
Kõige keskmes on siiski inimlikkus. 
Vananeva kirjaniku Elizabeth Costel-
lo saatuse kaudu kujutab autor inimest 
üldisemalt. Tema teose kangelane, kes 
võib kergesti olla kirjaniku alter ego, on 
elatud aastate mõjul muutunud maa-
ilma suhtes kahtlevaks. Eelkõige teki-
tab temas põlgust tsivilisatsiooni julm 
ratsionalism ja inimeste kahepalgeli-
sus ning moraalitus. Autori poolt kirju-
tatu tekitab vastakaid tundeid: otsene 
vaimustus võib vahelduda painava än-
gistusega. Tundub, et Coetzee püüab 
Costello näol rääkida inimesega meie 
sees või siis äratada meis inimene. Ker-
ge ei ole see autorile ega lugejale. Eliza-

beth esitab raamatu lõpuosas retoori-
lise mõtte, kas kirjaniku panustamine 
lugeja inimsuse arengusse kaalub üles 
tema enda tühjuse selles osas.

Romaan koosneb kaheksast esseist-
likus vormis lühiloost, mille seob üht-
seks tervikuks peategelane, kuulus 
Austraalia naiskirjanik. Vormiliselt on 
tegemist raamjutustusega, kus autorit 
huvitavad filosoofilised teemad: tõe ja 
tõekspidamiste suhe, religioon, suh-
tumine loomadesse, kurjuse olemus, 
mis ei ole tänapäeval kuhugi kadunud, 
võtab vaid rafineeritumaid vorme. Kir-
janiku jaoks on romaan katse mõista 
inimese saatust. Kirjandust võime võr-
relda ajalooga, mõlemad uurivad isi-
kute ja asjaolude mõju oleviku kuju-
nemisele.

Elizabeth Costellol on elu ja maa-
ilma kohta kindel seisukoht, mis võib 
tekitada tema kuulajaskonnas (miks 
mitte ka lugejas) ebamugavust. Vai-
muinimesena peetud ettekannetest 
kasvavad välja kirglikud arutelud, aga 
ka kokkupõrked kuulajaskonnaga, kes 
temast sugugi alati aru ei saa. Vaata-
mata ümbritsevatele inimestele, kes 
teda austavad, ehk isegi armastavad, 
tunneb ta end üksikuna. Ta leiab, et 
“raamatutelt ei tohiks nõuda  muud 
kui seda, et nad õpetaksid meid iseen-
dast aru saama”.

Kahtlemata pakub loetu rikkalikult 
kõne- ja mõtteainet ning ärgitab uuri-
ma ka teisi Coetzee teoseid.

Mihkel Mutt
Eesti ümberlõikaja
Fabian, 2016. 206 lk
Mihkel Muti “Eesti ümberlõikaja” on 
keele ja stiili poolest omapärane teos. 
Sisult mõtlemapanev. Kas eestlusel on 
tulevikku, ja kui, siis kus ja missugune? 
Teema valik on meile piisavalt oluline. 

Eestlane püüab iga hinna eest sarna-
neda suuremate ja vanemate rahvas-
tega. Või kohanduda Brüsseliga. Aga 
nagu romaanist selgub, ei taha seda 
eestlast eriti keegi. Autor näitab talle 
iseloomulikul iroonilisel moel, kuidas 
enesemüüjad on oma õhinas naeru-
väärsed. Kolkassejääjad on naeruväär-
sed, brüssellased on põlglikud ja ikka-
gi naeruväärsed. Siinse teose järgi on 
kolkarahval paraku vähe lootust. Kir-
jutises ei arendata tempokat sündmus-
tikku, pigem keskendutakse enesetun-
netusele, püüdele eestlast kui rahvust 
mõista.

Romaani tegevus toimub Brüsselis 
ja Alam-Kolkakülas, kolkarahvusluse 
keskpunktis ja brüssellaste jaoks ras-
sismi koldes. Mure rahvuse ja rahvus-
kultuurilise tõsiseltvõetavuse pärast lä-
bib punase joonena kogu teost. Enam 
või vähem jutustavad kõik raamatu te-
gelased järgemööda, mida nad arva-
vad idaeurooplusest, eesti päritolust, 
rahvusest kui sellisest, identiteedist, 
migratsioonist. Markantne kahestu-
nud tüüp Mia Muhhin / Pedro Ylgem 
räägib, et rahvuslikkus iseenesest tal-
le meeldib, aga ainult säärane, kus on 
vabaõhumuuseumid ja rahvuspargid, 

folkbändid ja pärimusfestivalid. Huvi-
tav kuju on raamatu keskne tegelane, 
Alam-Kolkakülast pärit Rähn, kes end 
britiks “ümber lõikab” ja hiljem seda 
“teenust” hea raha eest kaasmaalaste-
le müüb. Giidina töötades kahtlustab 
ta, et isegi Eestisse tulnud turistid on 
kõrgemalt poolt palgatud väikerahva 
psüühilise tervise hoidmiseks, “et me 
ei sooritaks kollektiivset enesetappu”. 
Kindlasti on teose tegelaskujud karika-
tuursed, sündmustikku antakse edasi 
tugeva satiiriga. Kuigi Mihkel Mutt 
on ju üldiselt tuntud kui terava sule-
ga ühiskonnakriitiline kirjanik, pais-
tab “Eesti ümberlõikaja” silma erilise 
vaimukuse ja kohati lausa salvava pil-
kega. Tema mõtetega võib kas nõustu-
da või mitte, kuid tegemist on siiski vä-
ga nauditava teosega.

Doris Lessing
Vanglad, milles me 
vabatahtlikult elame
Loomingu Raamatukogu, 
2018/22. 61 lk
Raamat koosneb nobelist Doris Lessin-
gi viiest loengust. Ta arutleb neis, kui 
sageli ja kui palju mõjutab nii üksikisi-
kut kui ka ühiskonda minevik, uurib 
grupikäitumist ja üksikisiku vabadust 
ning iseseisvat mõtlemist. Aja möödu-
des võivad üksikjuhtumid saada oluli-
sema ja suurema tähenduse, kui alg-
selt seda mõisteti. Kirjanik leiab, et kui 
areng kulgeb sujuvalt progressi suu-
nas, kerkib järsku esile midagi kohu-
tavalt primitiivset ja inimesed pöördu-
vad tagasi barbaarse käitumise juurde. 
Kahtlemata teame me endist kui ini-
mestest oluliselt rohkem, kuid paha-
tihti neid teadmisi ei osata või ei tahe-
ta kasutada. Lessing vaatleb, mis meie 
elus toimub ja mis selle määrab ning 
seda, mis meie ellu meie tahtmise vas-
taselt tungib. Kirjutatu vastab nende 
lugejate ootustele, kes arvavad, et kir-
jandus peabki tegema lugeja rahutuks, 
mitte tekitama temas mugavustsooni. 

Imetlusväärne on ka kirjaniku sõnaka-
sutus ja mõtteselgus.

Autor vaatleb mõjutamise ja aju-
loputuse näiteid ning püüab selgita-
da, kuidas me suudame sellele vastu 
astuda. Olla indiviidid, säilitada mõt-
lemisvõime ja mitte alluda grupi ne-
gatiivsele arvamusele. Võime panna 
lugejat kaasa mõtlema kehtib Doris 
Lessingi puhul täiel määral. Kahtle-
mata on tegemist intrigeeriva tekstiga, 
kui autor arvab, et raske on mõelda ini-
mestest kui mõistuslikest olenditest. Ta 
näitab inimest manipuleeritava olen-
dina. Omal kombel on Lessing mora-
list, millegi puuduva üle viitaja, mõnes 
mõttes inimsuse allakäigu eest hoiata-
ja. Samas on ta tõstatatud probleemi-
dele positiivsete lahenduste otsija ja 
väljapakkuja.

Tahaks tunnustada ka tõlkijat Krista 
Kaera. Väärtkirjanduse tõlked on meie 
kultuuri oluline osa ja lubavad osa saa-
da olulisest maailmakultuurist. Taoli-
sed esseed, nagu kirjutab Doris Les-
sing, on mõtlemapanevad, harivad ja 
samal ajal ka meeldejääv lugemisela-
mus.
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ÜRITUS Novembris toimus üle-
eestiline noorsootöö nädal teemal 
“Tervis. Minu heaolu”, mille 
raames anti hoog sisse tegevus-
tele, mis toetavad noorte vaimset, 
füüsilist ja sotsiaalset tervist. 

Mis siis toimus? Haarald Lepisk rää-
kis Viimsi noortele vaimsest tervisest 

Noorsootöönädal tõi fookusesse 
füüsilise ja sotsiaalse tervise

ja õnnest. Viimsi koolis viidi läbi “Idee 
Viida Tervise” projekt, toimus kokan-
dusvõistlus, liikuvad vahetunnid, mä-
lutreeningud jpm.  Püünsi koolis toi-
mus perenädal, mille raames viidi läbi 
riskikäitumise ja õnnetuste ennetami-
se koolitus. Randvere koolis toimus 
projekt “Peakokad koolis”. Koostöös 
noortekeskuste, huvikeskuse ja ise-
moodi loovustoaga valmistati kauban-
duskeskustes helkureid, mis aitavad 
pimedal ajal silma paista. Ühel päeval 
oli kavas anda ka vallavõim noortele, 

kuid vähese huvi tõttu lõppes projekt 
töövarjupäevaga. Nädal aega kes-
tis tervislike retseptide videokonkurss 
“Snäksti”, kuhu oodati videoid tervisli-
ke snäkkide valmistamisest. Konkursi 
võitis Kevin  Kivimäe, kes lisaks Atlan-
tis H20 veekeskuse külastusele sai koos 
sõpradega osaleda OKO peakoka Klaus 
Lemmatsi juhtimisel pitsade valmista-
mise töötoas.

Suur tänu noortevolikogule, noorte-
keskusele ja õpilasesindustele, kes ai-
tasid kaasa ürituste korraldamisele!
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Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

TÖÖTUBA Noorsootöö nädala
 jooksul käisid Viimsi gümnaa-
siumi õpilane Kristiina Kivimäe 
ja terviseteaduse tudeng Karmen 
Reivik Viimsi põhikoolides rääki-
mas eneseteadlikkusest. 

Nädala jooksul viidi läbi kuus töötu-
ba, mis toimusid Haabneeme, Viimsi, 
Püünsi ja Randvere koolides. Kõnele-
jate eesmärk oli anda õpilastele posi-
tiivne tõuge, suunamaks neid tegelema 
sellega, mida nad armastavad, ümbrit-
sema end inimestega, kes neid tõeliselt 
väärtustavad, ning võtma iga kogemust 
kui võimalust õppida ja areneda.

Mis on eneseteadlikkus ja milleks 
see vajalik on? Eneseteadlikkus on 
enda tundma õppimine – selgus en-
da vajadustes ja soovides. Olles enda-
ga paremas suhtes, oleme võimelised 
tegema paremaid valikuid, olema ter-
vemad ning elurõõmsamad.

Töötubade jooksul oli noortel või-
malus avaldada arvamust teemadel, 
mis nende elu tugevalt mõjutavad. 

Noored maailma muutma

Räägiti füüsilise tervise alustaladest, 
milleks on liikumine, mitmekülgne 
toitumine ja täisväärtuslik uni. Samuti 
kõneldi oma mõtete ja emotsioonide 
tundmaõppimisest, infoküllusest, ene-
seanalüüsimisest ning tänulikkusest, 
millest viimane osutus õpilaste poolse 
tagasiside põhjal nende jaoks ka kõige 
olulisemaks teemaks.

Milles peitub tänulikkuse võlu ja 
kuidas saaksime seda oma igapäeva-

elus rakendada? Keskenduses väikes-
tele asjadele, mis meie ellu värvi too-
vad, hakkame neid enda ümber ka 
rohkem märkama. See laeb meid po-
sitiivsete emotsioonidega, tõstab ra-
hulolu ning teeb õnnelikumaks. Just 
seeläbi on meil kõigil võimalus maa-
ilma enda ümber paremaks muuta – 
tunnustades üksteist ning märgates 
väikeseid asju, mille üle saame tänu-
likud olla.

Kristiina Kivimäe
Viimsi gümnaasiumi õpilane

Teated

Harjumaa kõige sportlikum kool
Igal aastal selgitab Harjumaa Koolispordiliit välja Harjumaa kõige 
sportlikuma põhikooli ja gümnaasiumi. Haabneeme kool tõi 2019. 
aastal põhikoolide arvestuses üldvõidu rändkarika Viimsi valda.

Haabneeme kooli õpilased on 
väga sportlikud ja kõrgelt motivee-
ritud erinevatel spordialadel hea-
de tulemuste saavutamiseks. Juba 
kolmandat aastat on ka üks alus-
tavatest klassidest spordiklass, 
kus füüsiline aktiivsus ja tervise-
sport on igapäevases fookuses.

Kompleksvõistlus, millega võidu-
karikas koju toodi, koosneb seits-
mest spordialast. Kolme spordiala 

– teatesuusatamine, murdmaateatejooks ja rahvastepall – üldvõit tuli 
Haabneeme koolile. Jalgpallis saavutati II koht ning sisekergejõusti-
kus, staadioniteatejooksudes ning ujumises III koht. Korvpallis esimese 
kolme hulka sellel korral ei pääsenud, kuid ka saavutatud IV koht on 
motivatsiooniks uuel õppeaastal. 

Kokkuvõttes tuli 202 punktiga üldvõit Haabneeme koolile esmakord-
selt. Tulemusega edestati teise koha saavutanud Laagri kooli ning kol-
manda tulemuse saavutanud Aruküla põhikooli. 

Kõige suuremad tänusõnad kõikidele tublidele 115 õpilasele, kes 
oma panuse tiitli võitmiseks andsid! Aitäh mõistvatele kolleegidele, kel-
le tundidest sportlased võistluste ajal puudusid, ja eriline tänu liikumise 
õpetajatele Kirkele, Pillele, Jarnole, Brunole, Dmitrile ja Bertile! Õpetaja 
Bert pälvis tunnustuse ka Harjumaa Spordiliidu ja Eesti Kultuurkapitali 
Harjumaa Ekspertgrupi poolt.

Dmitri Reinmets
Liikumise aineühenduse juht 

Haabneeme koolis käivad 
Harjumaa kõige sportlikumad 
lapsed. Foto: Henrik Põder

Eneseteadlikkuse töötubades räägiti enda tundmaõppimisest ning oma 
vajadustes ja soovides selgusele jõudmisest. Foto: erakogu

LEMMIKUD Koertepark Tammede 
pargis riigigümnaasiumi taga 
ootab nii suuri kui ka väikseid 
neljajalgsed. Aedikus leidub 
treeninguvahendid, näiteks kiik, 
poom, A-takistus jm, mis aitavad 
koertega aktiivselt aega veeta. 

Viimsi vallavalitsuse heakorra vanem-
spetsialist Kai Utt kinnitab, et koerte-
parki on plaanis laiendada ning samuti 
paigaldatakse parki ka pingid, kus 
koeraomanikud istuda saavad. Val-
gustus tuleb parki 2020. aasta esime-
ses kvartalis.

Koertepargis saab koer vabalt rihma 
otsast lahti olla, sest park on aiaga pii-
ratud. Koeraomanik saab koera lihtsas-
ti jälgida ja temaga tegeleda. Muidugi 
tuleb ka koertepargis oma looma järel 
koristada ning teistega arvestada. 

MTÜ Viimsi Koer juhatuse liige Mare 
Meldre leiab, et avaliku koerte jalutus-
platsi rajamisega on Viimsi vald as-
tunud suure sammu koeraomanike 

Koertepark pakub rõõmu nii 
koertele kui ka nende omanikele

soovide täitmiseks. “Plats pole küll kui-
gi suur, kuid selles on mitmeid puid 
“uudiste” jätmiseks ning multšiga põhi 
ehk hoiab ära pori vihmasel ajal. Atri-
buutika osas kokku pole hoitud. Kahju 
ainult, et nende disaini ei arutatud, 
paari detaili muutmisega oleks saanud 
kõigile sobiva tulemuse. Hetkel väikse-
matele koertele sobivaid takistusele-
mente ei ole, aga ehk need veel tehakse.”

Jane Saks
ViimsiTeataja.ee toimetaja

Inglise buldog Sabiina tunneb ennast pargis väga kuninglikult. Foto: Anne-Mari 
Visnapuu

  Eestis on taas levima haka-
nud äärmiselt ohtlik koertekatk. 
Enne koerteparki minemist 
peaks koer olema eelnevalt 
vaktsineeritud.

Tähelepanu!
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KOKKUVÕTE Teeme tagasivaate Viimsi valla-
valitsuse osakondade tegevusele möödunud aastal. 

Õnnestumised ja väljakutsed 2019. aastal

Kultuuriosakond
Hästi läks Viimsi valla 100. sün-
nipäev. 11. mail korraldas Ranna-
rahva muuseum ajalookonverentsi 
“Viimsi vald 100”, valmisid ajaloo-
näitus ja -animatsioon. Alustati 
kohaliku ajaloo teemalise haridus-
programmiga. 

Viimsi vald toetas 6 noorte ja 
täiskasvanute rahvatantsurühma 
rahvariiete soetamist. 8. juunil tä-
histas Viimsi vald juubeliaasta-
päeva laulu- ja tantsupäeva “Viim-
si 100 pidu” programmiga Viimsi 
mõisa pargis. Põhjakonna trepil 
süüdati peotuli XXVII laulu- ja XX 
tantsupeo “Minu arm” tule teekon-
nalt toodud tõrvikust. “Viimsi 100 
peo” laulu- ja tantsupäeva rongkäi-
gus ja kontserdil osales 1200 lauljat, 
tantsijat ja pillimängijat, kokku 46 
kollektiivi, juhendajad ning rohke-
arvuline publik.

Viimsi vallal oli 2019. aastal au 
võõrustada ka XXVII laulu- ja XX 
tantsupeo “Minu arm” tuletoo-
mist selle päris lõpuosas, vahetult 
enne suure peo algust, 2. ja 3. juu-
lil Prangli saarel ja Naissaarel. 150. 
juubelit tähistaval peol “Minu arm” 
osales 700 Viimsi valla lauljat, tant-
sijat ja pillimängijat.  

Suurim väljakutse oli Viimsi raa-
matukogu ja noortekeskuse uute 
ruumide avamine 5. detsembril. 
Helsinki linnaraamatukogust Oodi 
inspireerituna võib Viimsi raama-
tukogu nimetada uhkusega Balti-
kumi moodsaimaks ja kaasaegsei-
maks rahvaraamatukoguks, kus on 
lisaks 1100 m² laenutusalale veel 
noorteala, seminariruumid, video-
stuudio, muusikastuudio, Silence 
lugemisboksid, filmide vaatamise 
võimalus, samuti 100-kohaline saal 
kontsertide, konverentside ja teatri-
etenduste korraldamiseks. Raama-
tukogu pinnal on endale uue kodu 
leidnud ka Viimsi noortekeskus. 

Arendusosakond
2019. aasta oli arendusosakonnale 
suurte väljakutsete aasta. Meie osa-
konnas toimus mitu suurt ja olulist 
projekti, valla arengukava, kliendi-
teeninduse ümberkujundamine, 
taotluste digitaliseerimine jne, mis 
olid seotud nii kvaliteedijuhtimise 
kui ka klienditeeninduse arenguga. 

Uue arengukava koostamisega 
viisime Viimsi elanikkonna seas 
suve alguses läbi Viimsi rahul-
olu-uuringu, mida oli viimati teos-
tatud 2005. aastal. Uuringus osa-
les üle 1100 viimsilase, kes andsid 
meile väga olulist tagasisidet nii kü-
simustiku kui ka intervjuude näol. 
Uuringu tulemused võtame algnäi-
duks meie teenuste parendamiseks 
ja kasutame neid tulemusi valla 
arengukava mõõdikutes. Mitmed 
olulised uuendused viisime läbi ka 
töökorralduslikult, et tööprotsesse 
paremaks muuta.

Suurimaks väljakutseks oli kind-
lasti arengukava interaktiivne töö-
laud. Tuli leida lahendused, kuidas 
valla arengukava ei oleks lihtsalt 
üks järjekordne dokument, vaid pi-
gem abimees tulevikus volikogule 
ja vallavalitsusele. 

Kahtlemata on ka valla poolt 
osutatavate teenuste digiteerimis-

protsess esitanud rida väljakutseid 
nii vallavalitsuseüleselt tööprotses-
side osas kui ka infotehnoloogilise-
le võimekusele ja IT-alasele. Isetee-
nindus.viimsi.ee keskkonda viidud 
30+ e-taotluse kasutuselevõtu ees-
märk on liikuda proaktiivse(ma)te 
lahenduste väljatöötamise suunas, 
et tagada mugavam, läbipaistvam, 
kiirem ning sujuvam teenuste kor-
raldamine ennekõike valla elanike-
le, kuid ka vallaga seotud koostöö-
partneritele. Pool aastat väldanud 
projekti esimeses etapis on pea 
pooled seni paberkandjal olnud 
taotlused e-kanalisse viidud. Suu-
rem osa tööst protsesside efektiiv-
semaks muutmisel ja võimalusel ka 
nende täiendavaks automatiseeri-
miseks on aga veel ees. Eelnevale 
pakub kindlasti tuge ka 2020. aastal 
arendusosakonna poolt koordinee-
ritav laiaulatuslik teenuste ja töö-
protsesside analüüsi tuumprojekt. 

Konstruktiivne tagasiside täien-
davate ettepanekutega e-taotluste 
kohta on igati teretulnud e-posti 
aadressil info@viimsivv.ee. 

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond 
2019. aasta esimesel poolaastal vii-
sime Euroopa Sotsiaalfondi pro-
jekti raames läbi eakate vajaduste 
uuringu, mille tulemusi aitas läbi 
koosloome töötubade analüüsida 
Sotsiaalse Innovatsiooni Labor. Sel-
gus, et kuigi siinsete eakate tervis ja 
majanduslik olukord on üldiselt ra-
huldav, tuntakse puudust igapäe-
vasest inimlikust suhtlusest. Viim-
si vallas elab ligikaudu 3000 eakat 
inimest. Pooled neist on aktiivsema 
eluviisiga, osaledes päevakeskuse 
tegevustes ja mitmetes klubides 
või ringides. Eakatel on ka väga tu-
gev ja tragi esindus Viimsi Pensio-
näride Ühenduse, päevakeskuse ja 
seenioride nõukoja näol – kõik toi-
metavad tublisti ning seisavad ea-
kate huvide eest. Eakate vajadus-
te uuringu tulemused näitasid, et 
nende elu vallas tuleb aga sügava-
malt uurida ning leida üles inime-
sed, kelle igapäevaelurütm on pi-
sut passiivsem, ning välja selgitada, 
mis seda mõjutab. Seoses raama-
tukogu kolimisega kaasaegsetesse 
uutesse ruumidesse avanes Viim-
si eakate päevakeskusel võimalus 
laieneda endistesse raamatukogu 
ruumidesse, mis valmivad 2020. 
aasta esimese kvartali lõpuks. Tä-
nu laienemisele saame suurenda-
da päevakeskuse poolt pakutavate 
teenuste kättesaadavust. 

Juulikuus alustas vald päeva-
hoiuteenuse osutamist Euroopa 
Sotsiaalfondi projekti raames ini-
mestele, kelle mälu võib neid iga-
päevatoimetustes hätta jätta. Tee-
nuse kasusaajaks on nii hooldust, 
järelevalvet või suunamist vajav 
inimene kui ka hoolduskoormuse 
kandja, kes on pidanud lähedase 
inimese hooldamise tõttu ära ütle-
ma mõnest heast tööpakkumisest 
või on üldse tööturult kõrvale jää-
nud. Teenus annab neile võimaluse 
naasta tööturule. Ühtlasi on võima-
lus valida üldhooldusteenuse ase-
mel soodsam päevahoiuteenus ning 
läbi selle anda ka lähedasele või-
malus elada pikemalt oma kodus. 

Üheks suuremaks murekohaks 
on erivajadusega inimestele kodu-
lähedaste teenusosutajate leidmi-
ne. Otsime jätkuvalt lahendusi ja 
välisrahastuse võimalusi erivaja-
dustega inimestele kogukondliku 
päevakeskuse loomiseks. 

Haridusosakond
Haridusaastasse 2019 Viimsi vallas 
jäi ootamatuid pöördeid, muutusi, 
pingeid, aga samas ka selginemisi 
ja leppimisi. Nimetada saab ka mit-
meid õnnestumisi. 

Aasta algas Püünsi noortekes-
kuse uute ruumide avamisega, mis 
innustas nii noori kui ka meie noor-
sootöötajaid. Lisaks toimus noor-
sootöö valdkonnas, aga eelkõige 
noortekeskuse staatuse osas olu-
line muutus – Viimsi noortekesku-
sest sai sellel aastal munitsipaal-
asutus. Kahjuks otsustas senine kes-
kuse pikaajaline juht Annika Orgus 
ametist loobuda, aga heameel on, et 
tema panus sai tunnustatud Viimsi 
valla aasta noorsootöö auhinnaga. 
Alates möödunud aasta novemb-
rist on noortekeskuse uueks juhiks 
Kaire Tobias. Viimsi noortekes-
kus sai endale päris uued ja ava-
rad ruumid valla raamatukoguga 
ühes majas.

Üldhariduse poole pealt on kõi-
ge meeldivamad ja pidulikumad 
hetked kooli algus ja lõpetamine. 
Möödunud kevadel lõpetas Viim-
sis põhikooli kokku 213 õpilast ja 
1. septembril alustas kooliteed 259 
õpilast. Esimesse klassi minejaid 
oli küll vähem kui eelmisel aastal, 
kuid see-eest on igal aastal järjest 
enam lisandunud õpilasi vaheklas-
sidesse. Ühelt poolt on see rõõm, et 
meile lisandub õpilasi, sest enamus 
Eestimaa piirkondadest kurdab just 
õpilaste vähesuse üle. Väljakutse 
on aga nende koolidesse mahuta-
mine ja õpetajate leidmine. Kõige 
suurem on ruumiprobleem Haab-
neeme koolis. Siin püüame esmast 
kiiret lahendust saavutada moo-
dulmajade paigaldamise ja ajutis-
te ruumide leidmisega. 

Viimsi koolis oli ümberkorral-
duste aasta, mis tõi kaasa olulise 
uuenduse kooli juhtimisstruktuu-
ris. Paraku tähendas see ka suuri 
kaadrimuutusi ja mõningast lan-
gust õpetajate kvalifikatsioonita-

semes, kuid enamus uutest õpeta-
jatest on oma õpinguid jätkamas, et 
nõutud taset saavutada. Muutuste 
positiivne tulemus oli see, et nüüd 
on juhtimisotsustes suurem sõna-
õigus nn koostöökodadel ehk aine-
ühendustel ja see süsteem paistab 
olevat ennast õigustanud.

Püünsi kooli jaoks oli möödu-
nud aastas samuti suuri muutu-
si, sest kool koos raamatukogu ja 
noortekeskusega sai 2018. aasta sü-
gisel 800 m² ruumi juurde. 

Randvere kool sai kevadel sõnu-
mi, et ka seal kavandatakse lähiajal 
suuremat juurdeehitust. Projektee-
rimistööd juba käivad ja kui kõik 
kulgeb plaanipäraselt, saab kool 
ujulakompleksi ja paranevad hari-
duslike erivajadustega õpilaste õp-
petingimused. Ujula pakub olulist 
leevendust laste kohustusliku uju-
misõppe läbiviimiseks ja samu-
ti annab võimaluse ujulateenuse 
kasutamiseks kogukonna rahva-
le. Juurdeehituse valmimine loob 
tingimused kasvatada kool ajapik-
ku 9-klassiliseks ehk täistsükli põ-
hikooliks, mis on kindlasti leeven-
dus koolikohtade nappusele.

Prangli koolis oli möödunud 
aastal üks lõpetaja ja sügisel alustas 
kooliteed üks esimese klassi õpila-
ne. Järjepidavust silmas pidades oli 
see hiljuti 150. juubelit tähistanud 
koolile suurim kingitus.

Klindiäärsesse Viimsi haridus-
linnakusse kavandatav haridus- ja 
kultuurikeskus sai rahva tahtel en-
dale nimeks Artium ja juhiks Pee-
ter Sipelga. Hoone projektiga liigu-
ti jõudsalt edasi ning loodame, et 
käesoleval aastal saab alustada ka 
ehitustöödega. Muidugi toob see 
suur projekt värskeid tuuli ka meie 
huviharidusmaastikule, mis oma-
korda on tekitanud mõningast ra-
hulolematust ja vääriti mõistmist. 
Tulemus aga ei kahanda kuidagi 
meie huvihariduse taset ja kvali-
teeti, vastupidi – uued tingimused 
loovad uusi võimalusi.

Muutusi kavandades ja ellu viies 
ei sõideta tingimata populaarsuse 
lainel, aga ilma muutusteta ei mär-
gata teinekord ka kitsaskohti. Mit-
med möödunud aastal kerkinud 
väljakutsed veel ootavad lahendus-
te rakendumist, kuid need on töös.

Keskkonna- ja planeerimis-
osakond
2019. aastal määratleti Viimsi val-
las kõik jätkuvalt reformimata rii-
gimaa maaüksused ja kanti need 
aadressandmete süsteemi. Selle-
ga on Viimsi üks esimesi kohaliku 
omavalitsuse üksusi, mille territoo-

riumil paiknevad jätkuvalt reformi-
mata maaüksused on korrektselt 
määratletud. Selge ülevaade refor-
mimata maaüksustest loob eeldu-
sed maareformi edukaks lõpulevii-
miseks.

Lõpule jõudis Viimsi valla geo-
deetilise põhivõrgu uuendami-
ne. Geodeetiliseks võrguks nime-
tatakse maastikul kindlustatud ja 
ühtses koordinaatide süsteemis 
olevat geodeetiliste punktide ko-
gumit, millest lähtutakse geodee-
tilistel mõõtmistel ja topograafilis-
tel mõõdistamistel.

Koostöös Maa-ametiga raja-
ti 2018–2019 Viimsi valla kohalik 
geodeetiline põhivõrk, mis on seo-
tud riikliku kõrgusvõrguga. Põhi-
võrk kindlustab kogu Viimsi valla 
territooriumi ulatuses ühtse ja täpse 
kõrguste süsteemi, mis on kõrgus-
likuks aluseks geodeetilistele mõõt-
mistele, topograafilistele mõõdis-
tamistele ja teaduslikele uurimis-
töödele. Säilinud geodeetilised mär-
gid, mis rajati aastatel 1996–1997, 
on tänaseks rekonstrueeritud ning 
tööde käigus paigaldati kokku 207 
uut põhivõrgu punkti. Kõik punktid 
on leitavad Maa-ameti kodulehelt.

Käivitus Haabneeme aleviku üld-
planeeringu koostamise menetlus, 
mis võimaldab avatud menetluse 
käigus määratleda Haabneeme ale-
viku ruumilise arengu põhimõt-
ted ja suundumused. Üldplanee-
ringu koostamise eesmärgiks on 
eelduste loomine ühiskonnaliik-
mete vajadusi ja huve arvestava, 
tasakaalustatud ruumilise arengu, 
maakasutuse, kvaliteetse elu- ning 
ehitatud keskkonna kujunemiseks, 
arvestades Haabneeme aleviku 
keskkonnahoidlikku ning majan-
duslikult, kultuuriliselt ja sotsiaal-
selt jätkusuutlikku arengut.

2019. aastal kehtestati Viimsi 
vallas 23 detailplaneeringut, mil-
ledest võiks esile tuua Lubja külas 
kinnistute Allika, Randvere tee L6 
ja Randvere tee 28 detailplaneerin-
gu. Nimetatud detailplaneeringu-
ga määrati ehitusõigus huvikooli 
ehitamiseks ning endiste militaar-
objektide ümberehitamiseks ole-
masolevas mahus kunsti, kultuuri 
ja spordiga tegelemiseks ning vaba 
aja veetmiseks mõeldud hoone-
teks. Samuti määrati detailplanee-
ringuga ehitusõigus Karulaugu 
tervisespordiraja pikendamiseks, 
kõnniteede ehitamiseks ja endise 
tuletõrjeveehoidla rekonstrueeri-
miseks. Täiendavalt tuleb ära mär-
kida Randvere küla Nahka kinnis-
tu detailplaneeringu ja Pärnamäe 
külas Pärnamäe 190 kinnistu de-
tailplaneeringu kehtestamine, ku-
na nende elluviimine loob täienda-
vaid töökohti valla territooriumil. 
Samuti on nimetatud detailplanee-
ringud olulised piirkonna mitme-
kesisema ruumilise keskkonna loo-
misel ja suunamisel.

Lisaks eeltoodule parendati 
Viimsi valla pakendikonteinerite 
kättesaadavust ning selles osas töö 
jätkub. Kõigile ligipääsetavad kon-
teinerid motiveerivad pakendijäät-
meid rohkem sorteerima ja taas-
kasutama. Selline käitumine aitab 
säästa nii loodust kui ka raha, sest 
enamus meie sorteerimata segaol-
mejäätmetest moodustavad paken-
did, mille äraandmine on tegelikult 
täiesti tasuta.

Laulu- ja 
tantsupäev 
“Viimsi 100 
pidu” Mõisa-
pargis. Foto: 
Tiit Mõtus

Möödunud kevadel lõpetas 
Viimsis põhikooli kokku 213 
õpilast ja 1. septembril alustas 
kooliteed 259 õpilast.
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KOKKUVÕTE 2019. aastal teostati valla ajaloo 
mahukamaid teede rekonstrueerimistöid, 
rajati rohkelt tänavavalgustust, jätkati mitmete 
europrojektide elluviimist ning arendati 
ühistransporti (sh kasvas oluliselt reisijate arv).

2019. aasta kokkuvõte: ehitus- ja kommunaal valdkonna tegus aasta

Mänguväljakud
Viimsi vallas on 2020. aasta alguse 
seisuga 22 valla avalikku mängu-
väljakut: Viimsis 2, Haabneemes 4, 
Pärnamäel 1, Metsakastis 2, Püün-
sis 1, Rohuneemes 1, Leppneemes 
1, Tammneemes 2, Randveres 1, 
Kelvingis 3, Muugal 1, Äigrumäel 
1, Pringis 1 ja Laiakülas 1. 

Viimsi mõisa pargi 2018 valmi-
nud mänguväljakul valmis II etapp, 
mis on laste ja lapsevanemate poolt 
väga hästi vastu võetud. Laiendus-
tööde maksumus koos pinkidega 
oli 22 245 eurot. Mänguväljakule on 
ehitamisel ka lisavalgustus, et õh-
tusel ajal oleks võimalik kõiki ele-
mente turvaliselt kasutada, maksu-
mus ligi 5500 eurot. 

Muuga mänguväljaku II etapp 
valmis samuti 2019. aastal ja sel-
le maksumuseks kujunes 19 650 
eurot, lisaks rajati väljakule val-
gustus. Äigrumäe mänguväljaku-
le ehitati ronimislinnak ja paigal-
dati valgustus (tööde maksumus 
10 913 eurot). Metsakasti külaplat-
si mänguväljakule ehitati turvaalu-
sed ning astmetega liivakast (mak-
sumus ligi 9500 eurot), 2020. aasta I 
pooles saab mänguväljak valgustu-
se. Tammneeme külas on ehitami-
sel ja Kelvingi küla mänguväljakul 
valmis valgustus, tööde maksumus 
ca 6500 eurot.

Lisaks teostas mänguväljaku 
hooldaja hooldus- ja parendus-
töid erinevatel mänguväljakutel 
ca 13 000 euro eest (erinevate kat-
kiste elementide hooldus ja asen-
damine, turvaaluste ja liivakastide 
täitmine liivaga, vandaalide poolt 
lõhutu väljavahetamine, soditud 
atraktsioonide puhastus). 

Viimsi Gümnaasiumi kõrvale 
Tammede pargi alale valmis koerte 
jalutusplats, mida on plaanis veel-
gi laiendada 2020. aastal. Platsi I 
etapi ala maksumus oli ligi 25 000 
eurot, millele lisandub veel val-
gustus.

2020. aastal keskendume män-
guväljakute parendamisele, val-
gustamisele ja hooldamisele ning 
laienduste kavandamisele.

Heakord
Valla elukeskkonna heakorra eest 
hoolitseb viieliikmeline mees-
kond, kes tühjendab ca 300 prügi-
kasti/mahutit vähemalt kolm kor-
da nädalas, niidab ca 40 hektarit 
üle valla paiknevaid haljasalasid 
(ligi 110 erinevat haljakut), korras-
tab ja hooldab rajatisi (ootekojad, 
pingid) ning lahendab kõiki ettetu-
levaid probleeme. Suuremate ala-
de niitmistööde jaoks (Tammede 
park, ranna sanglepik jm, kokku 
18 ha) telliti tööd lepingupartne-
rilt, maksumus 19 000 eurot. 

Aasta jooksul pandi avalikku 
ruumi juurde 16 uut seljatoega pin-
ki, kokku on avalikke pinke Viimsi 
vallas 143. Kavas on jätkata vanade 
pinkide asendamist seljatoega pin-
kidega. Paigaldati juurde 20 avalik-
ku prügikasti, teeäärseid avalikke 
prügikaste on kokku 260. Jätkati pa-

kendipunktide arendamisega ning 
aediku ja haljastuse sai Pärnamäe 
tee äärne pakendipunkt (maksu-
musega 18 246 eurot). Kokku asub 
üle valla 25 pakendipunkti.

Viimsi vald aitas kaasa Teeme 
ära! ning maailmakoristuspäeva 
talgutele, sügisel toimus lehtede 
äraveo kampaania. Aasta jooksul 
veeti valla avalikust ruumist ja prü-
gikastidest ära kokku 550 m3 jäät-
meid ning lehekampaania raames 
160 m3 puulehti. 

Ühtekokku kulus valla heakorra-
tööalasteks tegevusteks ligi 140 000 
eurot. 

Heakorra ja koristustöid aitasid 
2019. aastal  teostada ühiskondli-
kult kasuliku töö raames 90 karis-
tatud isikut. 

2020. aastal jätkatakse pinkide 
jm inventari paigaldamisega, ka-
vas on rajada korrastatud pakendi-
punkte ja heakorrastada valda. Ühe 
tegevusena on kavandatud interak-
tiivse maamärgi Viimsi valla vära-
vad püstitamine Randvere tee al-
gusesse.

Haabneeme rand
Haabneeme rand on tänu muuli 
ja taristu renoveerimisele, rannas 
asuvale restoranile ning suvisele 
rannakohvikule muutunud järjest 
populaarsemaks. Kuni 2020. aasta-
ni osutab rannavalveteenust Arti-
card OÜ, teenuse kulu oli 18 928 
eurot. Ranna hooldusteenuste osas 
sõeluti liiva ja koristati adru (mak-
sumus 15 600 eurot), lisaks  hool-
dati tualette, koristati prahti ja tor-
mikahjusid, hooldati kabiine ja 
võeti suplusvee proove. Ranna 
jooksvad hooldekulud on kokku li-
gi 50 000 eurot. Töös on valgustu-
se rajamine, et ka õhtusel ajal oleks 
võimalik mänguväljakut ja spor-
dirajatisi kasutada, tööde kogu-
maksumuseks kujunes ligi 19 233 
eurot. 

Haljastus
2019. aastal kulus Viimsi vallas hal-
jastustöödele ligi 72 000 eurot. Põ-
hirõhk oli lilleseadetel ja avaliku 
ruumi haljastamisel, kaunistami-
sel. Amplite koguarv oli 322. Juurde 
soetati 5 betoonvaasi. Lillepeenar-
de ja amplite ning taimede 3 aasta-
se kastmishanke võitis OÜ Taimar 
Teenused, kastmisteenuse maksu-
mus 2019. aastal oli 29 873 eurot.

Lillede ja puittaimede soetami-
sele ja istutamisele kulus ligi 30 000 
eurot. Ühtekokku istutati 2019. aas-
tal üle 7000 suvelille, ca 650 püsilil-
le, ca 1000 põõsast ja ca 60 puud. 
Uued istutusalad loodi Hundi tee 
31 parklakompleksis ning Lub-
ja ringristmik sai haljastuslahen-
duse. Peenarde hoolduseks-rohi-
miseks kulus 4300 eurot. Ohtlike 
puude mahavõtmisele ja lõikami-
sele kulus 2019. aastal ligi 6200 eu-
rot. Vallaruumist likvideeriti ligi 140 
ohtlikku puud. 

2020. aastal rajatakse uus hal-
jastuslahendus Randvere – Aian-
di ringristmikule püsilillede baa-

sil. Pargi-ja-reisi-parkla istutusalad 
saavad täiendust ca 200 püsiku/
põõsa näol, Viimsi mõisa pargi alu-
misse ossa on plaanis rajada tul-
bipeenar 4000-5000 lillesibulaga. 
2020. aastal on kavas amplite arv 
tõsta 337-ni. 

Lemmikloomad
Lemmikloomade püüdmise, hoid-
mise ja ravi teenust pakub nii koer-
te kui ka kasside osas MTÜ Loo-
made Hoiupaik. Ühtekokku kulus 
2019. aastal sellele valdkonnale ca 
15 500 eurot (2018. aastal 49 000 
eurot). Aasta jooksul viidi hoiupai-
ka 29 kassi (2018. aastal 121 kassi) 
ja 7 koera (2018. aastal 22 koera), 
kes veetsid hoiupaigas ühtekokku 
375 tasulist päeva. Neist uue oma-
niku said varjupaigast 2 koera ja 14 
kassi, omanikele tagastati 4 koe-
ra ja 1 kass. Võrreldes 2018. aasta-
ga on kasside ja koerte püüdmise, 
hoiustamise ning ravi kulud vähe-
nenud, sest ei tuvastatud suuri ko-
looniaid. Lisaks jätkus iga-aastane 
külades ja alevikes toimuv lemmik-
loomade vaktsineerimise kampaa-
nia, maksumus ligi 1100 eurot. 

Sademevesi
2019. aastal investeeriti sademe-
veesüsteemide arendamisesse 
298 600 eurot. Suuremad objektid 
olid Muugal Kallasmaa teele sade-
meveekanalisatsiooni rajamine ja 
Haabneemes Kolhoosi tee kraavi 
osaline torutamine (Rannaperega 
piirneval lõigul, tööd lõpetatakse 
2020 kevadel). 2019. aastal rajati ka 
Äigrumäe külasse uus ca 250 meet-
ri pikkune kraav, kuivendamaks 
Äigrumäe tee äärseid kinnistuid. 
Lisaks rekonstrueeriti möödunud 
aastal kokku neli olulist teetruupi, 
neist kaks Muuga külas, üks Rand-
vere külas ning üks Püünsi külas. 

2019. aastal viidi lõpuni ka 2018. 
aastal alustatud valla sademevee 
kraavide merrelaskude kindlusta-
mise tööde II etapp. Läinud aastal 
puhastati Viimsi vallas üle 5 km sa-
demeveekraave, sealhulgas puhas-
tati ka kraavivõrku teenindatavaid 
olulisi kraave, mis ei asu valla tee-
maal, nt  Rannavälja tee ja Ranna-
välja põik kinnistute vahelise kraavi 
puhastamine. 2019. aastal alustati 
muuhulgas ka Metsakasti sademe-
vee eelprojekti koostamisega (Kirsi 
– Mureli – Metsakasti põik ja Rand-
vere tee vaheline asum), mille ees-
märk on leida lahendus piirkonna 
sademevee probleemidele. 

Läinud aastal alustati suurema-
huliste LIFE UrbanStorm projekti 
investeeringute ja projekti põhite-
gevustega. Projekti eesmärgiks on 
tõsta valla suutlikkust leevendada 
paduvihmadest tingitud üleujutu-
si. Möödunud kevadel alustati pro-
jekti raames mahukate geodeeti-
liste mõõdistustega, mille raames 
mõõdeti ja kaardistati pea pool val-
la sademeveesüsteemidest. Lisaks 
möödunud aastal ilmajaamade 
hankimine ja rajamine (tööd veel 
pooleli) ning alustati sademevee 
vooluhulga mõõturite hankega, et 
paigaldada seadmed, mis võimal-
davad tulevikus sademeveesüstee-
mide töö seiret ja juhtimist. Ühtla-
si alustati eeltegevusi Viimsi valla 
säästlike sademeveelahenduste ra-
jamiseks (vett läbilaskvad teekat-
ted, vihmapeenrad, vooluhulka-
de aeglustamine jmt). Leidmaks 
täiendavaid rahalisi vahendeid sa-
demevee valdkonna arendamiseks, 
esitas Viimsi vallavalitsus koostöös 
TTÜ ning Soome ja Läti partnerite-
ga projekti sademevee puhastami-
se seadmete hankimiseks Interreg 
meetmesse. Otsus saab teatavaks 
2020. aasta alguses. 

Möödunud aastat iseloomustas 
suurte sademetega sügise esime-
ne pool. Septembris sadas paljude 
aastate keskmisega võrreldes 132% 
normist ja oktoobris 144% normist. 
Vihmarohked sügised ning sade-
mete kasvu prognoos tuleviku klii-
mastsenaariumites muudab ole-

masolevate sademeveesüsteemide 
hoolduse ja arenduse prioriteet-
seks. 2019. aastal läks sademevee-
süsteemide jooksev hooldamine 
maksma ca 100 000 eurot. Likvi-
deeriti avariisid, vastavalt vajadu-
sele tehti töid, et ennetada nende 
tekkimist, puhastati kraave, truu-
pe ja torusid. Sademeveeproblee-
mide tippajaks oli 2019. aastal ok-
toobri viimane nädal.

Saared
Prangli saarel elab rahvastikuregist-
ri andmetel 206 inimest ning Nais-
saarel 16. Saarte kogukondade te-
gevus on muutunud aktiivsemaks 
ja selle üle on hea meel. Kummal-
gi saarel alustati 2019. aastal saarte 
arengukavade koostamisega. 

Jätkus tehnika soetamine Nais-
saare kogukonnale. MTÜ Naissaar-
laste Kogukond sai multifunktsio-
naalse traktori New Holland TD 
5.95 tarbeks Väikesaarte program-
mi arvelt soetatud paak-haagise nii 
kustutusvee vedamiseks kui ka va-
jadusel purgimisel kasutamiseks. 

Augustis avati PRIA Leader prog-
rammist rahastatud (55 814 eurot) 
ja TipTipTap OÜ poolt ehitatud 
Prangli spordiplats. 

Prangli elanikele väljastati 58 ka-
lastuskaarti 354 võrgule, Naissaa-
re elanikud said 7 kalastuskaarti 85 
võrgule.

Sadamad
Projekti 30Miles tegevuste raames 
(Kesk-Läänemere programmi ra-
hastatav projekt) jätkus Kelnase 
ja Leppneeme sadama laiendus-
kontseptsiooni koostamisele eel-
nev keskkonnamõjude hindamine.

Lisaks koostati kummalegi sa-
damale laevaheitmete ja lastijäät-
mete vastuvõtmise ja käitlemise 
kava. Plaanis on käimasoleva BAT-
SeCo-BoaT välisprojekti raames 
soetada Kelnase ja Leppneeme sa-
damasse laevadelt reovee vastuvõt-
mise süsteemid.

Kelnase sadamas laiendati par-
kimisala ja vahetati välja kaide 
prussid, lisaks hooldati navigat-
siooniseadmeid. Kelnase huvisa-

Suvelillede 
vedu laoplatsilt 
lilletornidesse. 
Foto: Allar 
Lehtsalu

2019. aastal kulus Viimsi vallas 
haljastustöödele ligi 72 000 
eurot. Põhirõhk oli lilleseadetel 
ja avaliku ruumi haljastamisel, 
kaunistamisel.
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damat opereeris 2019. aastal MTÜ 
Prangli Saare Talurahvamuuseu-
mi Selts. Sadamat külastas lisaks 
reisilaevale 799 alust 2858 reisija-
ga pardal.

Naissaare sadamas jõuab lõpu-
ni rekonstrueerimise I etapp. Töö-
de maksumus ca 3,3 miljonit eurot, 
sellest 85% on Ühtekuuluvusfondi 
rahastus ja ülejäänud Saarte Liini-
de omaosalus. Tööde valmimisaeg 
oli aasta lõpus, avamisüritus on ka-
vandatud 30.04.2020.

Merendus
2019. aastal opereeris Prangli lae-
valiini uus vedaja, OÜ Tuule Liinid. 
Seoses suurenenud huviga Prang-
li saare vastu tihendati suvist lae-
vagraafikut. Kolmel suvekuul tegi 
parvlaev Wrangö 42 väljumist nä-
dalas, aasta jooksul 1382 reisi, mil-
lega veeti 28 180 reisijat (2018 oli 
25 747 reisijat). Kokku olid liinilae-
va kulud 500 000 eurot. 

Naissaare püsielanike vajadusi 
arvestades hakkas merelaev KALK 
tegema juhuvedusid kuni kaks rei-
si nädalas Naissaare ja Tallinna ka-
lasadama vahel. Kokku tehti aasta 
jooksul 65 edasi-tagasi reisi. Lae-
vaveo kulud olid kokku ligi 17 000 
eurot. 

Prangli Saare Selts sai kätte väike-
saarte programmist projekti “Viim-
si saarte ja mandri vahelise trans-
pordi ja päästevõimekuse suuren-
damine” toetuse arvelt soetatud 
hõljuki, Viimsi vald toetas projekti 
omaosalusega 21 000 eurot.

Välireklaam
Välireklaamide eksponeerimi-
se eest esitati 2019. aasta jooksul 
298 maksudeklaratsiooni (2018 
oli vastav näitaja 329) ja väljas-
tati 128 reklaamiluba. Reklaami-
maksu laekus kokku 59 073 eurot 
(2018. aastal 70 869 eurot). Rek-
laamimaksumäär Viimsi vallas on 
0,46 eurot ühe ruutmeetri kohta 
kalendripäevas (interaktiivse rek-
laami korral 2-kordne määr). Val-
davalt oli 2019. aastal reklaamiloa 
saanud reklaami sisuks kinnisvara 
müük/üür (38%) ja konkreetse too-
te/teenuse tarbimisele suunatud 
reklaam (35%). Reklaamilubadest 
11% moodustasid meelelahutuse-
le/sündmustele suunatud reklaa-
mid, 9% olid sotsiaalse sisuga rek-
laamid (riigiasutused või MTÜ-d, 
valdavalt maksuvabad) ja 7% luba-
dest muu reklaam.

Alates 2019. aastast esitatakse 
taotlusi välireklaami paigaldami-
seks e-menetlusena läbi OPIS-kesk-
konna www.viimsi.opis.ee. Aasta 
möödus keskkonda juurutades. 
Süsteemi arendatakse järk-järgult, 
kavas on lisada funktsioon dekla-

ratsioonide esitamiseks ja maksu 
tasumiseks.

Teehoole
Viimsi valla teehooldajana jätkab 
lepingu alusel 2020. aasta lõpuni 
AS TREV-2 Grupp. 2019. aasta jook-
sul vahetusid mitmed allhooldajad 
ja suurenes tehnika hulk (talihool-
del on valmisolek kuni 24 masinal, 
võrdluseks 2018. aastal oli see 20). 
Talihoolde tööde kvaliteet ja üldine 
tase on võrreldes varasemaga para-
nenud ja töö selle nimel jätkub. Ta-
lihoolde kulud olid 2019. aastal ligi 
370 000 eurot.

Suvel puhastati ja remondi-
ti teekatteid, ehitati freespurukat-
teid, hööveldati, taastati peenraid,  
hooldati veeviimareid, puhastati 
teekraave, remonditi ja paigaldati 
liikluskorraldusvahendeid, eemal-
dati teemaal asuvaid nähtavust pii-
ravaid puid ja oksi jne. Ribapinda-
mise baasmahule 2500 m2 telliti 
lisaks juurde 9300 m2 katete riba-
pindamist – suuremad tööd teh-
ti Aiandi, Hundi, Puisniidu, Ka-
rusamba ja Rannakalda teedel. 
Tolmutõrjet teostati (kaltsiumklo-
riidiga tolmavate teede kastmine) 
suvel neljal korral. Asfaltkatete pra-
gusid parandati patcheriga kokku 
200 tundi. Eelmise aastaga võrrel-
des suurenes niidetavate teemaade 
arv 64 tee võrra (niidetavate teede 
arv kokku 170 tk) ja samuti suure-
nes niidusagedus – seda on kavas 
suurendada ka 2020. aastal. Suvi-
sed teehoolde kulud olid kokku li-
gi 445 000 eurot.

Kavas on jätkata teehoolde seire-
süsteemide arendamist ja uute teh-
niliste lahenduste kasutuselevõttu 
hoolde parandamiseks. 2020. aas-
tal on kavas läbi viia uus teehool-
de hange.

Teede sulgemine
2019. aasta jooksul on tänavate ja 
teede ajutise sulgemise taotlusi esi-
tatud 76 ning lubasid väljastatud 
kokku 75, neist pikendati 12. Tee-
de ajutine sulgemine on loa taot-
lejale tasuline (v.a juhul, kui tegu 
pole vallavalituse tellitava tööga) ja 
aasta jooksul laekus selle eest val-
lale kokku 16 720 eurot maksutulu 
(2018 laekus 6354 eurot).

Teede ehitus
2019. aastal remonditi valla teede 
asfaltbetoonkatet mahus 11 976 m2 

– tööd teostas AS TREF Nord, töö-
de maksumus oli ligi 175 663 eurot.

Teid pindas sel aastal Tallinna 
Teede AS. Kahekordse pindamise 
maht oli 22 182,5 m2  ja ühekord-
se pindamise maht oli 6470 m2 ning 
tööde maksumuseks ligi 117 115 
eurot. Uue, tolmuvaba katte said 

järgnevad teed või teelõigud: Pae-
kaare, Tagakäära, Veehoidla, Mäe, 
Piirikivi, Kuusiku, Leppsilla, Tam-
menurme, Linda, Põldpüü, Põldvu-
ti, Tammneeme põik, Eesnõmme, 
Uuetoa, Metsaserva, Laanelohu, 
Lepalinnu, Lehelinnu, Võsa, Pih-
lapuu, Lännemäe, Laane, Kaevu, 
Kaasiku, Õilme, Kiviaia, Pärnapuu, 
Merekivi, Kärimetsa, Roosimetsa, 
Aiaotsa, Sepamäe ja Soosepa teed 
ja lõigud. 

Kevadel valmisid Hundi tee 31 
asuv parklakompleks ning Rand-
vere ja Lubja ring ja piirkonna tee-
tööd. Töid teostas TREF Nord AS. 
Objekti maksumus oli kokku 1,63 
miljonit eurot.

Haabneeme ranna piirkonnas 
rekonstrueeriti jaanipäevaks Mõi-
saranna tee parkla. Rajati graniit-
killustikuga pinnatud parkimisala. 
Lisandus 45 parkimiskohta. Tööd 
tegi WWR Systems OÜ, ehitustöö-
de maksumuseks oli 27 500 eurot. 

Üheks suureks ehitusobjektiks 
oli Vehema tee II etapi ehitustööd 
(jätkuks 2018. aastal alanud I etapi 
töödele) ning nüüd on Vehema tee 
kogu ulatuses terviklikult rekonst-
rueeritud. II etapi ehitustööde 
maksumuseks koos omanikujäre-
levalve teenusega oli kokku ligi 1,28 
miljonit eurot. Ehituse peatöövõtja 
oli Altos Teed OÜ. Tööde käigus re-
konstrueeriti täielikult Vehema tee 
lõigul Tulbi tee kuni Pärnamäe tee, 
sh rajati Pärnamäe tee ja Vehema 
tee ristmikule esimene valla foor-
ristmik (liiklussageduste muutus-
tega arvestatavate anduritega süs-
teem). Valmisid kergliiklustee ja 
bussipeatused, teevalgustus, raja-
ti drenaaž, sadevete torustikud ja 
mitmed tehnovõrgud.

Augustikuus valmis Pärnamäel 
Lageda tee jalgtee koos tänavaval-
gustusega. Rajati uus jalgtee lõigul 
Vehema teest Soosepa mänguväl-
jakuni ning Kraavi teel paikneva 
lasteaiani. Tööde käigus nihutati 
Jõhvika teel paiknev bussipeatus 

Lageda tee jalgtee äärde ning rajati 
nõuetekohane peatusetasku ja plat-
vorm koos ootekojaga. Töid teostas 
KV Infra OÜ ning tööde maksumu-
seks oli ligi 174 500 eurot.

Tammneeme külas valmis au-
gustis parklasse viiv Linnakumetsa 
tee, mis mõeldud kettagolfi män-
gijate ja metsas sportijate teenin-
damiseks. Teele rajati kahekordne 
pinnatud kate, tee äärde sademevee 
äravooluks kraav ja truubid ning 
Randvere tee ja Linnakumetsa tee 
ristmikule ülekäigukoht. Töid teos-
tas WWR Systems OÜ ning maksu-
museks oli ligi 39 700 eurot.

Aasta suurimaks tee-ehitus-
tööks oli Reinu tee rekonstrueeri-
mine. 2018 sügisel algas Reinu tee 
rekonstrueerimise I etapp (kergliik-
lustee ja valgustus) ning veebruaris 
2019 algasid tööd II etapil (sõidu-
tee ja tehnovõrgud). Mõlema etapi 
tööd teostas YIT Eesti AS ning töö-
de kogumaksumuseks kahe etapi 
osas kujunes ligi 3,125 miljonit eu-
rot – see on senini mahukaim tee-
deehituslik töö valla ajaloos. Oma-
nikujärelevalve teenust osutas OÜ 
P.P Ehitusjärelevalve. Tööde käi-
gus rekonstrueeriti sõidutee ja raja-
ti Reinu tee äärde 3 m ja ligi 3,2 km 
pikkune kergliiklustee, 100 valgus-
tiga teevalgustus ning rekonstruee-
riti 3 km sõiduteed ja renoveeriti/ 
ehitati ca 10 km tehnovõrke. Mahu-
kas töölõik oli sademevee kollekto-
ri projekteerimine ja ehitus lõigul 
Vanapere tee kuni mereni (sh kait-
semuul). Uudse lahendusena said 
Kelvingi küla juures olevad kolm 
ülekäiku varustatud LED-ekraaniga 
ohutusvalgustusega. Kaks äärmist 
ülekäigu vöötrada tehti 3D ülekäi-
guna. Lisaks paigaldati esmakord-
selt Eestis teele 3D kiirusepiirangu 
markeering. 

Lisaks eelpool toodud valla raja-
tud objektidele valmisid arendajate 
poolt Paevälja tee koos jalgteega ja 
Mave Varahaldus OÜ arendusalal 
Haabneemes Rebase tee koos jalg-
teega (ehitaja AS Kiviluks). Vallava-
litsus on tänulik arendajatele, kes 
koostöös vallaga on aidanud luua 
kvaliteetset elukeskkonda.

Aasta jooksul anti välja 12 tee-
ehitusluba (kokku 17 tee ehitami-
seks) ning 13 kasutusluba (kokku 
22 teele). 

Kaevetööd
2019. aastal väljastati 109 kaevelu-
ba (2018. aastal 108 kaeveluba), 
millest 19 loa puhul esitati taotlus 
tööde pikendamiseks. Pikendamis-
taotlus esitati enamasti haljastus-
tööde venimise ja ebasobilike il-
mastikuolude tõttu. Lisaks esitati 
avariikaevetööde taotlusi 52 korral. 
Kogu kaevetööde lubade menet-
lus toimub e-menetlusena läbi in-
fosüsteemi OPIS (viimsi.opis.ee). 
Dokumentide kontroll ja loa and-
mine, tööde paikvaatlus, järeleval-
ve, tööde kontroll ja loa lõpetamise 
järgne vaatlus tõid ühtekokku üle 
600 kaevetööalase toimingu.

Ulatuslikumad kaevetööd olid 
seotud soojustrasside renoveeri-
mistöödega ja optilise kaabli ehi-
tustöödega.

Tänavavalgustus
Eelmise aasta jooksul on Viimsi 
valla teedele, tänavatele ja mängu-
väljakutele lisandunud 312 uut val-
gustit (2018 lisandus 285 valgustit). 
Alates 01.01.2020 teenindatakse 
5636 valgustuspunkti ja 177 liitu-
mis-juhtimiskilpi (lisandub lepin-
gutest tulenevat 9 kilpi, mis asuvad 
korterühistute territooriumil). Valla 
tänavavalgustust hooldab jätkuvalt 
KH Energia-Konsult AS (leping 
2021. aastani). Tänavavalgustuse 
käidu ja remonditöid tehti 400 000 
euro eest – vahetati valgusteid, vanu 
õhukaableid, maksti võrgu- ja elekt-
riteenust (elektrikulu ca 230 000 
eurot), likvideeriti avariisid, remon-
diti rajatisi jne. Aasta lõpus võeti 
vastu valla tänavavalgustuse aren-
gukava 2019–2029. Valla valgus-
tusest on LED-valgustuse osakaal 
2020. aasta alguseks ligi 30%.

2018. aasta  suuremateks inves-
teeringuobjektideks oli Reinu tee 
ehitus, kuhu rajati 88 uut tänava-
valgustuspunkti (lisaks renoveeri-
ti 12 punkti), Vehema tee II etapp 
(paigaldati 12 uut valgustit ja uuen-
dati 29 valgustuspunkti), Kibuvitsa 
tee (15 valgustuspunkti), Tiitsu tee 
(15 valgustuspunkti), Muuga tee 
(19 valgustuspunkti).

Väiksematest töödest rajati val-
gustus järgmisetele objektidele: 
Põldheina tee, Metsakasti tee, Ploo-
mi tee, Männikäbi tee, Kadri tee, 

2019. aastal remonditi valla 
teede asfaltbetoonkatet mahus 
11 976 m2 – tööde maksumus oli 
ligi 175 663 eurot.

Sademevee 
1-meetrise 
läbimõõduga 
kollektori kind-
lustuse raja-
mine meres. 
Foto: Alar Mik
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Valla siseliinidega tehti ca 
276 000 sõitu, mida on ligi 20% 
rohkem, võrreldes 2018. aastaga.

Lännekalda tee, Kabelikivi tee, La-
geda tee, Hundinuia tee, Äigrumäe 
mänguväljak, Muuga mänguväljak, 
Tagakäära tee, Kasteheina tee. Kok-
ku tehti 2019. aastal tänavavalgus-
tusega seotud ehitustöid 18 erine-
val objektil, millele eraldi lisandub 
Haabneeme LED-objekt. 

Hetkel on töös veel mitmed ob-
jektid, mille vaegtööd valmivad 
2020 mais. Mänguväljakutest on 
töös Tammneeme ja Mõisapargi 
mänguväljakute valgustuse raja-
mine, Haabneeme ranna väljaku-
te valgustuse rajamine, Metsakasti 
külaplats-mänguväljakule valgus-
tuse rajamine ning Haabneeme 
koerte mänguväljaku valgustu-
se rajamine. Töös on ka Hundi tee 
valgusite vahetus LED-valgustu-
se vastu, töö maksumus ligi 37 700 
eurot. Suurematest objektidest on 
valgustuse rajamine pooleli Vana-
pere teel, Vanapere põigus, Teha-
se teel, Loovälja teel, Kallasmaa 
teel (Koduranna ja Raudtee vahel) 
ning Halli teel. Väikesematest ob-
jektidest pannakse Pääsukese tee-
le, Merikotka teele, Raja teele, Kra-
ti teele, Pärtle teele ja Lepiku teele 
lisavalgustid. Kokku teostati 2019. 
aastal investeeringuid teevalgus-
tusse (ilma LED-projekti kulude-
ta) ligi 420 000 euro eest.

2020. aastal on kavas jätkata kü-
lavanemate poolt esitatud töödega 
Kasteheina teel, Tammetõru teel, 
Annuse teel, Rajamäe teel, Alajaa-
ma teel, Teekalda teel ja Roonur-
me teel ning Pärnamäele Soosepa 
mänguväljakule valgustus rajada. 
Tööde maksumuseks on arvesta-
tud ca 100 000 eurot. Täiendavalt 
rajatakse valgustus Lilleoru teele, 
Mündi teele ja Tülli teele, kus töö-
de maksumuseks on arvutatud ca 
90 000 eurot.

LED I projekt Haabneemes loeti 
SA Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse poolt 18.09.2019, elluviiduks. 
Projekti kogumaksumuseks oli ligi 
914 000 eurot. Projekti käigus pai-
galdati 402 Philipsi LED-valgustit ja 
rajati 7,8 km maakaableid. Tööde 
käigus võeti kasutusele ka uus val-
gustite juhtimissüsteem CityTouch.

Suure objektina on töös het-
kel LED II projekti alade projek-
teerimine, mis paikneb 18 alal üle 
Viimsi valla. LED II projekti kogu-
maksumus on ligikaudu 960 000 
eurot. Kavandatud on 470 valgus-
ti vahetus, mille arv eeldatavas-
ti kasvab. Osaliselt asendatakse 
ka vanad mastid uutega, osaliselt 
teostatakse aga ainult valgustite 
vahetus. Uusi maste on kavas pai-
galdada 121 (metallist), ülejäänute 
puhul asendatakse üksnes valgus-
tid ja kaablid. Väga suures mahus 
asendatakse ka olemasolevaid me-
tallmastidel valgusteid: Randvere 
teel tulevad LED-valgustid alates 
Aiandi – Randvere ringist kuni He-
ki teeni ning Muuli teel alates Ran-
na teest kuni Miiduranna külaga 
piirneval lõigul.

Randvere teel lõigul Rohunee-
me tee ring kuni Heki tee ring vaa-
datakse üle kogu valgustus (lisa-
mastid sõiduteele) ning täiendavalt 
rajatakse ülekäiguradadele eraldi 
valgustus – eesmärk on Haabnee-
met läbiva teelõigu liikluskeskkond 
ohutumaks muuta.

Viimsi vald on esitanud kolman-
da taotluse tänavavalgustuse re-
noveerimise meetmesse (LED III 
projekt), mille tulemused selgu-
vad käesoleva aasta alguses. Pro-

jekt hõlmaks 13 erinevat piirkon-
da Viimsi ja Haabneeme alevikust 
ning Pringi, Püünsi, Metsakasti ja 
Randvere külast. Projekti kavanda-
tud maht on ligi 974 000 eurot. 

Veoload ja taksoload
Veoauto keelualasse sisenemiseks 
või erivedude teostamiseks väljas-
tati 145 veoluba, mis olid valdavalt 
seotud ehitusmaterjalide veoga. 
Veolubade mugavamaks ja kiire-
maks menetlemiseks käivitus OPIS 
süsteemi koosseisus veolubade 
moodul, mis võimaldab e-teenu-
sena taotleda massipiirangualasse 
sisenemise lube ja eriveolube.

Taksoveoga seonduvaid menet-
lusi teostati 26. Väljastati 5 sõiduki-
kaarti ja 16 teenindajakaarti.

Liiklus ja transport
Suur rõhku pandi möödunud aas-
tal ka liiklusohutuma keskkonna 
kujundamisele.

Liiklusmärke, viitasid ja liiklus-
korraldustöid telliti 26 500 euro 
eest. Ühe suure töölõigu hõlmas 
teeviitade korrastamine – eesmärk 
on kõik ristmikud tähistada tee-
viitadega, et operatiivsõidukitel jt 
oleks lihtne leida aadresse.

Teekatete joonimis- ja märgis-
tustööd teostas YIT Infra Eesti AS, 
kellel lõppes hankeleping aasta lõ-
puga. Tööde maht 2019. aastal oli 
viimaste aastate suurim – markee-
riti ligi 2000 m2 märgistust ning 
maksumuseks kujunes ca 32 500 
eurot. 

Lõppenud aastal soetati lisaks 
2018. aastal hangitule üks täien-
dav liikumisandmeid salvestav kii-
rustabloo. Esimene loendus viidi 
läbi kevadel Nurme põigus Haab-
neemes, sellele järgnes loendus 
Kooli teel Püünsis ja suvel lisan-
dus Soosepa tee. Tabloo aitab ühelt 
poolt liiklust rahustada ja teisalt 
võimaldab andmeid koguda kesk-
miste kiiruste kohta teedel. 

Septembri alguses valmisid 
Aiandi teel ja Randvere kooli juu-
res Schüdlöffeli teel testimiseks 
3D ülekäigurajad. Lisaks markee-
riti kaks 3D ülekäigurada ka Rei-
nu teele Kelvingi külaga piirneva-
le lõigule.

Koostöös siseministeeriumi, po-
litsei- ja piirivalveameti ning maan-
teeametiga katsetati oktoobris uut 
süsteemi liikluse rahustamiseks, 
kui Aiandi teele Pargi tee ja Nelgi 
tee vahelisele lõigule loodi usal-
dustsoon. Mõõtmistulemused näi-
tasid, et ülespandud südametun-
nistusele koputavad sildid panid 
autojuhte hoolikamalt kiirust jälgi-
ma. Eksperiment tõestas, et liikle-
jate viisakas ja lugupidav suhtumi-
ne loob ohutuma liikluskeskkonna.

OÜ Stratumil valmis 2018. aas-
ta liiklusloendusandmete põhjal 
Viimsi liiklussageduste analüüs, 
mis aitab koostada liikluse ja tee-
de valdkondlikke analüüse ja sel-
le alusel teede ehituse või rekonst-
rueerimise plaane. 

Samuti koostab OÜ Stratum 
Viimsi valla transpordi- ja liiku-
vuskorralduse arengukava aasta-
teks 2020–2030 (lühendina TRAK), 
millega kujundatakse valla trans-
pordi valdkonna tulevikusuunad. 
Arengukava valmib 2020 kevadel.

Ühistransport 
Vallasisese ühistranspordi teenu-
se osutajana jätkab hankelepingu 
alusel 2021. aasta lõpuni AS Hansa 
Bussiliinid. Väljakutseks oli valla-

elanikele sobivate sõidugraafikute 
koostamine, kus omavahel oleksid 
hästi koordineeritud vallaliinid, 
Viimsi maakonnaliinid ja Tallinna 
bussiliinid. Lisandusid uued maa-
konnaliinid ja vallaliinide väljumis-
te arv kasvas. Kasvas ka vallaelani-
ke arv, nende erinevad vajadused 
ning soovid seavad ühistranspordi 
planeerijatele suuremad väljakut-
sed. Tuleb leida lahendused, mis 
rahuldaksid võimalikult paljude 
bussisõitjate vajadusi.

Valla siseliinid sõitsid 2019. 
aastal ühtekokku 708 600 liiniki-
lomeetrit, mida on 29% rohkem 
kui aasta varem. Ühissõidukite pi-
letimüügisüsteemi valideerimiste 
andmetel tehti valla siseliinidega li-
gikaudu 276 000 sõitu, mida on ligi 
20% rohkem, võrreldes 2018. aas-
taga. Kõige populaarsemaks bussi-
liiniks on liin V5, mida kasutati ligi-
kaudu 70 000 korda.

Viimsi ühistranspordiühendus 
Tallinna linnaga täienes kahe uue 
maakonnaliiniga, kui 1. juulist avas 
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 
bussiliinid 115 ja 174. Lisaks suu-
renes väljumiste arv ka liinil 114. 
Põhja suuna liiniveohanke tulemu-
sel sõlmiti 8 aastaks leping AS-iga 
SEBE. Maakonnaliinid on käivitu-
nud väga edukalt. Eriti populaarne 
on Harju maakonna bussiliin nr 
114, millega kasutatavus aasta-aas-
talt kasvab ning mille tihendami-
seks on Põhja-Eesti Ühistranspor-
dikeskus taotlenud riigieelarvest 
lisavahendeid. Möödunud aastal 
tehti liinil 114 üle 266 000 sõidu, 
mida on üle 27% enam kui aasta 
varem. Liini 115 kasutati üle 27 800 
korra ning liiniga 174 tehti üle 46 500 
sõidu.

Jätkus ka 2007. aastal alanud ja 
õpilaste seas populaarne koolibus-
si projekt. Sügisel läbiviidud loen-
duste alusel kasutas Viimsi Keskuse 
ja Tammneeme – Balti jaam kooli-
bussi keskmiselt 104 õpilast päe-
vas. Populaarseim oli Viimsi Kes-
kus – Balti jaam koolibuss, mida 
kasutas iga päev keskmiselt 65 õpi-
last. Tammneeme suunalist kooli-
bussi kasutab iga päev keskmiselt 
39 õpilast. 

Kõik valla ootekojad said uue 
kujundusega ühistranspordi info-
stendi. Lisaks jätkati külades vana-
de plekist ootekodade asendamist 
uuemate ootekodadega (5 ooteko-
da). Juurde ehitati 5 uut peatust, re-
noveeriti 9 olemasolevat peatust. 
Kokku on vallas 109 bussipeatust, 
neist 70 on ootekojaga (sh 2 plekk-
seintega). 

Vallakeskuse peatustesse disai-
niti ja rajati uue Viimsile omase piir-
kondliku isikupäraga bussioote-
koda. Möödunud aastal varusta-
ti uute paviljonidega viis peatust 
Haabneemes ning alanud aastal 
on kavas peatuste uuendamisega 
jätkata. Ühistranspordi kulud olid 
2019. aastal ühtekokku üle 962 000 
euro.

Kavas on ka välja töötada reaal-
aja infot kajastav tarkvara ja paigal-
dada peamistesse sõlmpunktides-
se vastavad ekraanid.

Turvalisus
Turvalisuse valdkond hõlmab po-
litsei, valve ja pääste tegevust. Po-
litsei tegevusalast toetati piirkon-
napolitsei ruumide halduskulusid, 
abipolitseinike koolitustegevust ja 
ennetustöö vahendeid summas li-
gi 10 500 eurot. 

Valveteenistuse alt kaeti Viimsi 
valla automaatse numbrituvastus-
süsteemi ning valvekaamerate hool-
dus- ja halduskulusid ligi 18 800 
eurot (2018 aastal 14 900 eurot)  ja 
G4S patrullteenuse kulusid (ca 
7500 eurot). Valvekaamerate ja 
numbrituvastuse hooldusega jät-
kab perioodil 2017–2022 G4S Ees-
ti AS, kes osutab ka patrullteenust 
perioodil 2017–2022. Aasta lõpus 
soetas vald 10 täiendavat valvekaa-
merat (ligi 3300 eurot), mis osali-
selt vahetavad vanemad kaame-
rad välja ja millised paigaldatakse 
2020. aastal. 

Pääste valdkonnas toetati Prang-
li saare seltsi päästeteenistust ja 
vabatahtlikku merepäästet ning 
Naissaare päästeseltsi. Päästeselt-
side toetuste kulud – 67 000 eurot. 
MTÜ Naissaare Päästeselts sai väi-
kesaarte programmi 2019 taotlus-
vooru raames projektile “Naissaare 
Päästeseltsi reageerimisvõimeku-
se tõstmine” 78 300 eurot maasti-
kusõiduki soetamiseks, millest Riigi 
Tugiteenuste Keskus katab 66 600 
eurot, valla omafinantseering sõi-
duki soetamiseks moodustas 11 700 
eurot.

Kalmistud
Viimsi valla hooldada on 5 kalmis-
tut: Randvere, Rohuneeme, Prang-
li, Naissaare ning aurikul Eestirand 
hukkunute kalmistu. Kokku on val-
las umbkaudu 1100 hauaplatsi ligi-
kaudu 1500 maetuga. Matmispai-
kadena on kasutuses Randvere, 
Rohuneeme ja Prangli kalmistud. 
Randvere ja Rohuneeme kalmistu-
tel teostasid hooldustöid kalmistu-
vahid.

2019. aastal jätkati lepingute sõl-
mimist hauaplatsi kasutamiseks 
veebiaadressil www.kalmistud.ee, 
mis toimub 100% e-teenusena.

Rohuneeme kalmistul valmis 
uue kvartali projekt, millega nähak-
se ette 178 uut hauaplatsi.

Randvere kalmistul tehti mitme-
suguseid heakorratöid ja hooldati 
vanu hooldamata haudasid. Kal-
mistute tegevusalast kanti Rohu-
neeme kabeli kulusid 1700 eurot, 
kalmistuvahtide tasusid ligi 4000 
eurot, kalmistute hooldusele ning 
HAUDI infosüsteemile kulus ligi 
2800 eurot.

Soojamajandus ja gaas
Jätkusid Viimsi valla soojamajan-
duse arengukava 2016–2026 tege-
vused. 2019. aasta alguses käivitas 
Adven Eesti AS uue Haabneeme 
hakkepuidu katlamaja. Samuti 
valmis 2019. aastal Haabneeme ja 
Viimsi alevike vaheline 1,2 km pik-
kune magistraalsoojustrass, töid 
teostas AS Magma, maksumus kok-
ku ligi 0,6 miljonit eurot. Uue kat-
lamaja ja ühendusmagistraali val-
mimisega tõusis oluliselt alevike 
vaheline soojusenergiaga varus-
tatuse töökindlus. 2019 suvel alga-
sid soojustrasside renoveerimistöid 
Haabneeme aleviku ja Viimsi ale-
viku keskustes (15 asukohas, reno-
veeriti kokku 2,5 km soojusvõrku), 
investeeringu kogumaksumus ligi 
1,9 miljonit eurot. Töid teostab AS 
TREV-2 Grupp, soojusvõrgu tööd 
viiakse lõpule 2020. aastal, kui re-
konstrueeritakse torustik Alpikanni 
teel ning taastatakse haljatus. Vii-
mastel aastatel on Adven Eesti AS 
mahukaid investeeringuid teinud, 
et alevike soojusvõrk kaasajastada. 
Projekti lõpptulemusena on Haab-
neeme ja Viimsi alevike ühenda-
tud 14,2 km pikkusest soojusvõr-
gust 98% asendatud tänapäevaste 
eelisoleeritud torudega.

2019. aastal jätkati Miiduranna 
ja Haabneeme aleviku gaasiühis-

Reinu tee 
rekonstruee-
rimisel paigal-
dati 3,65 ha 
asfaltkatet. 
Foto: Alar Mik
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tute torustike omandi küsimuste 
lahendamist. Valla poolt teostati 
kõikide maapealsete gaasitorustike 
(võrk 5,7 km)  teostusmõõdistami-
ne. Koostöös Miiduranna külaselt-
siga sai torudele ajutine operaator, 
tarbijatega sõlmiti lepingud, sa-
muti korraldati ohtlike kohtade re-
monttööd ja torustik läbis aasta lõ-
pus auditi.

Vesi ja kanalisatsioon
2019. aastal valmis AS-il Viimsi Ve-
si uus Viimsi valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise ka-
va aastateks 2019–2030. Olulisem 
rõhk arengukavas on piirkondadel, 
kus täna puudub veel võrk, samuti 
teenuse tagamine ja vanade torus-
tike rekonstrueerimine. Lisaks võe-
ti 2019. aastal vastu uus Viimsi valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ka-
sutamise eeskiri. Suurim muudatus 
uues eeskirjas oli seotud kastmis-
veele eraldi mõõtmise ja arvesta-
mise kaotamisega, tagamaks vee-
ressursi keskkonnasäästlikumat 
kasutamist.

Möödunud aastal sai valmis ka 
Viimsi valla veevärgi ühendami-
se I etapp AS Tallinna Vesi võrgu-
ga, mis tagab tulevikus veeressursi 
olemasolu igas olukorras. Veevär-
gi ühendamiseks rajati rõhutõste-
pumpla ning ca 1,2 km veetorus-
tiku. 2019. aastal renoveeris AS 
Viimsi Vesi Roosi – Aiandi tee piir-
konnas ca 350 m ulatuses kanali-
satsioonitorustikku. Antud reno-
veerimisel kasutati kinnist suka 
meetodit, mille tulemusel toimu-
sid piirkonnas minimaalsed kae-
vetööd. Renoveerimise tulemusel 
vähenes märgatavalt piirkonnast 

tulev infiltratsioonivesi, mis koor-
mas pumplaid ja reoveepuhastit. 
Lisaks sai sama projektiga rajatud 
ca 1,3 km uut veetorustikku, tänu 
millele likvideeriti amortiseeru-
nud ja osaliselt läbi majade kulge-
vad vanad veetorud. Kõik renovee-
rimisalasse jäävad kinnistud said 
liitumispunktid kinnistu piirile. Sa-
muti tagab uus veetorustik piirkon-
nale suurema töökindluse ja tule-
tõrjeveevarustuse.

2019. aastal suurenes märgata-
valt AS Viimsi Vesi poolt pakuta-
va teenusega liitunute arv, seda nii 
uusarenduste kui ka olemasoleva-
te eramute baasilt. Usinalt kasutati 
ka Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse poolt jagatavat toetust era-
isikutele, kinnistu ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni väljaehitamiseks 
liitumispunktist hooneni ning ko-
gumismahutite rajamiseks. 

Jätkuvalt tekitab vee-ettevõtja-
le muret suvisel perioodil arves-
tamata tarbitud vesi. Selle põhju-
seks võib olla, et kogu tarbitav vesi 
ei lähe läbi veemõõtja, kuna on teh-
tud väljavõtted varem või kinnistul 
paiknevad veetorustikud on hal-
vas seisus ja lekivad. Lisaks tuleva-
le aastale planeeritud rekonstruee-
rimise- ja ehitustöödele on selliste 
tarbijate väljaselgitamine samuti 
üks prioriteete.

Tehnovõrkude ehitus
2019. aastal jätkusid üle valla Te-
lia Eesti AS-i ülikiire interneti (in-
ternet kuni 1 Gbit/s üles- ja allalaa-
dimiskiirusega) võrgu ehitustööd. 
Valmis said 6,7 km Metsakasti PON 
ja 3,9 km Leppneeme PON võrke. 
Tööd toimuvad Randvere piirkon-

nas, Leppneemes Reinu tee ääres.
Kokku on kasutusloa ja kasu-

tusteatise saanud 59 km uusi teh-
novõrke (2018. aastal 50,2 km), sh 
veetrasse 4,0 km, kanalisatsiooni-
võrke 4,7 km, sademevee- ja dre-
naaživõrke 6,6 km, tänavavalgustu-
se elektriliine 17,3 km, elektriliine 
6,2 km, sideliine 16,5 km, gaasivõr-
ke 1,1 km, soojusvõrke 2,6 km.

Ehitusvaldkond
Ehitusteenustega seotud loame-
netlus toimub 100% e-menetluse-
na ehitisregistri www.ehr.ee kaudu. 
Ehitisregistris on aasta jooksul teh-
tud mitmeid uuendusi, viimane re-
gistri tarkvara täiendamine toimus 
2019. aasta detsembri lõpus.

Üheks oluliseks töölõiguks on 
ehitusprojektide menetlemisel pii-
rinaabrite ja asjast puudutatud isi-
kute kaasamine, millele kaasneb 
erinevatele arvamustele ja vaiete-
le vastamine.

Võrreldes 2018. aastaga on 2019. 
aastal vallavalitsusele esitatava-
te esmaste loataotluste arv jäänud 
samasse suurusjärku. Paraku ei 
ole vähenenud korduvläbivaatuste 
arv, mis on tingitud puudulike pro-
jektmaterjalide esitamisest. Üheks 
põhjuseks on see, et ehitusseadus-
tik lubab esitada mitte ehitusloa 
kohustuslikule ehitisele projekti, 

2019. aastal valmis AS-il 
Viimsi Vesi uus Viimsi valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 
2019–2030.

mis pole koostatud erialaspetsia-
listi poolt. Nii esitatakse meile läbi-
vaatuseks ka käsitsi koostatud joo-
niseid, mis ei vasta nõuetele või on 
ebaselged. Teisena võib välja tuua 
projekteerijate poolt esitatud, kuid 
kiirustades koostatud materjalid. 
Täiendavad selgitamised ja kordu-
valt parandatud materjalide esi-
tamine pikendavad loamenetlust. 
Tihti on need riigilõivuvabad me-
netlused, kuid nende läbivaatami-
ne on ajamahukas. 

Ehitusprojektide puudulikku 
taset näitab ka ehitusloa taotluse-
ga esitatud projektide tagastamine 
menetlusse võtmata. Näiteks 2019. 
aasta jaanuaris tagastati 11, märtsis 
26, aprillis 21, mais 13 ja detsemb-
ris 18 taotlust.

Kokkuvõttes võib öelda, et üksik-
elamute ehitus intensiivistus aasta 
jooksul. Suuremad tootmisobjektid 
olid Haabneeme hakkepuidu katla-
maja ja Muuga sadamasse ehitatud 
puistematerjalide PVC hall suuru-
sega 5990 m2. Avalikest objektidest 
olid Karulaugu spordihoone kõr-
vale valminud tenniseväljakute-
le varjualune, Vimka mäel valmis 
nn paatlaskumise veeatraktsioon 
ja ehitusloa sai Vimka mäele teise 
suusatõstuki projekt (ehitustööd on 
ettevalmistamisel). 

Ehitisregistri kanded
2019. aastal viidi läbi järgnevad 
menetlused / väljastati load:

- seisukoha said 31 ehituspro-
jekti eskiisi (2018 aastal 42);

- hoonetele koostati 47 projek-
teerimistingimust, kaasamisega 
eelnõusid koostati hoonetele 39 ja 
avatud menetlus viidi läbi 8 puhul;

- tehnovõrkudele ja -rajatiste-
le koostati 33 projekteerimistingi-
must (2018. aastal 47)  45 erineva 
objekti kohta;

- ehituslubasid ja ehitusteatisi 
tehnovõrkudele ja -rajatistele vor-
mistati 107 (2018. aastal 99);

- kasutuslubade ja kasutustea-
tiste dokumentatsiooni tehnovõr-
kudele ja -rajatistele vormistati 87 
(2018. aastal 72); 

- puuraukude rajamise ja likvi-
deerimise (sh soojuspuuraukude 
rajamine) loamenetlus viidi läbi 28 
puuraugu kohta (2018. aastal 27);

- 2019. aastal väljastati 238 ehi-
tusluba (2018. aastal 276);

- 2019. aastal vormistati 623 ehi-
tusteatist (2018. aastal 465);

- 2019. aastal registreeriti 137 
ehitise alustamise teatist (2018. 
aastal 228) ja 23 ehitise täieliku 
lammutamise teatist (2018. aas-
tal 44).

Seisuga 01.01.2019 oli ehitisre-
gistris käimasolevaid/üleminevaid 
menetlusi 119 (mis on alustatud 
2017.–2018. aastal). Ehitusvald-
konna ehitusloa- ja ehitisteatiste 
menetluste koondregistrisse kan-
ti 2019. aastal uusi menetlusi juur-
de (ilma korduvmenetlusteta) kok-
ku 868 (2018. aastal 985 menetlust).

Ehitusvaldkonnas laekus 2019. 
aastal riigilõivusid 60 645 eurot, 
(2018. aastal 55 000 eurot) sh: 

- ehituslubade eest 39 200 eurot 
(2018. aastal 42 200 eurot);

- kasutuslubade eest 18 440 eu-
rot (2018. aastal 10 400 eurot);

- projekteerimistingimuste eest 
2450 eurot (2018. aastal 2400 eurot).

Ehitus- ja kommunaal-
osakonna meeskond

Kõik autod, üks ekspert!
• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

TEENINDUS

• Hooldus  • Remont  • Diagnostika• Hooldus  • Remont  • Diagnostika

PUITBRIKETT, KANDILINE RUF,
ÜMAR PREMIUM, PELLET PREMIUM.

TASUTA KOJUVEDU KOOS 
PARIMATE HINDADEGA!

Mob: 533 59 010
Tel: 682 7289
kutteladu@gmail.com
www.kutteladu.ee
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TEATER Külmad talveõhtud saavad soojaks 
rõkkava naeru saatel, vaadates lõbusaid komöö-
diaid ja leides äratundmisrõõmu näitlejate poolt 
kehastatud karakterites. 

Huvikeskuse kirev teatrihooaeg jätkub

S
iinkohal avan teile Viimsi 
huvikeskuse lavakardina ja 
lasen piiluda, mis meie la-
vale jõudmas on.

31. jaanuaril Komöödiateatri 
etendus “Pimekohting”.
Kes ei ihkaks enda kõrvale seda 
ainsat ja õiget! Aga kui elu pole 
sind veel unistuste kaasaga kokku 
viinud, jääb üle riskida pimekoh-
tinguga. Pimekohting on nagu ve-
ne rulett, kus võid kaotada elu, 
või hoopis võidukas bingomäng, 
mis teeb sind hoobilt rikkaks. Iial 
ei tea, kas kokkulepitud kohas ja 
kokkulepitud ajal ootab sind tütar 
või ema. Kui asi kapitaalselt kihva 
keerab, trehvad unistuste printsi 
asemel hoopis oma eksabikaasat. 
Samas võid komistada jackpotile – 
sent surmale võlgu miljonäri näol, 
kelle varandusele saad ilma suure-
ma vaevata käpa peale panna. Kaks 
näitlejat – Marika Korolev ja Hen-
rik Normann – vahetavad käigu-
pealt kostüüme ja parukaid ning 
astuvad üles kaheteistkümnes eri-
nevas rollis.  

11. veebruaril tuleb Viimsisse Kino-
teater Ivo Uukkivi monoetendu-
sega “Vihanemees.com”.
Penelope Skinneri auhinnatud näi-
dend “Vihanemees.com” vaatleb 
lähedalt ja mitte liiga suure aupak-
likkusega ühe tänapäeva mehe lu-
gu. 

“See on hästi aus lugu, korraga
väga naljakas ja kurb,” ütles teksti
kohta Ivo Uukkivi. “Tahaks, et see
jõuaks erinevate inimesteni, sest
tekst võtab hästi kokku need sega-

sed tunded, millega mehed prae-
guses ühiskonnas kokku puutu-
vad.”

28. veebruaril jõuab lavale Viimsi 
Muusikaliteatri uus muusikali-
ne komöödia “Juukselakk”. Lisa-
etendused 1., 4., 6. ja 8. märtsil.
On aasta 1962 – 1950ndad on moest 
läinud, õhus on tunda muutuste 
tuuli. Tracy Turnbladil, kes on suu-
re südamega suur tüdruk, on vaid 
üks kirg – tantsimine. Tema unistus 
täitub päeval, mil ta pääseb televi-
siooni vaadatuimasse tantsusaa-
tesse ja saab üleöö kuulsaks kõigi 
teismeliste seas. Teda kontrollitak-
se ja kiusatakse pidevalt telepro-
dutsendi Velma ja tema populaar-
se, aga tigeda tütre Amberi poolt. 
Ent kas uue tantsu- ja moetrendi 
looja Tracy suudab võita saate õe-
lat valitsevat liidrit, vallutada nägu-
sa Link Larkini südant ja võidelda 
ebaõigluse vastu, ilma et soeng see-
juures sassi ei läheks?

3. märtsil vallutab lavalauad juba 
traditsiooniks saanud Kaunima-
te Aastate Vennaskonna kevad-
kontsert. Sel korral on kontserdi 
pealkiri “Kaunimad lemmiklaulud 
me elus”.
Kas teadsite, et muusika kuulami-
ne vabastab inimeste ajus dopamii-
ni ehk rõõmu tekitavat hormooni? 
Mida rohkem laul meeldib, seda 
suurem on nauding. Sestap põi-
mitakse kontsertkavaks kokku ven-
naskondlaste lemmiklaulud, alates 
varasest noorusajast kuni tänapäe-
vani välja, et pakkuda naudingut ja 
rõõmu ka oma publikule. Kevad-
tuuril saab kuulda, mida laulab 
Andres Dvinjaninov duši all või 
millist viisijuppi ümiseb Toomas 
Lunge autoroolis jpm. Lemmiklau-
lude vahele jagub lustakaid vahe-
palasid, mida esitavad ikka palavalt 

armastatud Hannes Kaljujärv, And-
res Dvinjaninov, Jüri Lumiste, Too-
mas Lunge ja Indrek Kalda. 

10. märtsil on teatrisaal laste pä-
ralt ja sel päeval toimub lausa 3 
Kuressaare Teatri “Naksitrallide” 
etendust: kell 9.30, 11.00 ja 18.00. 
Eno Raua raamat väärib tutvusta-
mist kõigile lastele. Etendus sobib 
vaatamiseks alates 5. eluaastast, 
aga on ka hea mälestus kõigile täis-
ealistele. Millest etendus räägib? 

Kord kohtusid ühe linnakese 
jäätiseputka juures täiesti juhus-
likult kolm imelikku ja omanäo-
list mehikest – Sammalhabe, King-
pool ja Muhv. Tuli välja, et nad kõik 
on ühed kenad naksitrallid. Nad ot-
sustavad kampa lüüa ja Muhvi mu-
gava furgoonautoga üheskoos eda-
si rännata. Laval Markus Habakukk, 
Tanel Ting, Jürgen Gansen.

24. märtsil saabub Viimsisse Va-
na Baskini Teater oma uue ko-
möödiaga “Unerohi”.
35 aastat tagasi oli “Unerohi” Vana-
linnastuudio laval ja osutus nende 
suurima publikumenuga lavastu-
seks. Nüüd tuuakse lavalugu taas 
Vana Baskini Teatri 15. sünnipäe-
val publiku ette, tehes lugupida-
va kummarduse teatri loojale Eino 
Baskinile.

Jacqueline on noor naine, kes on 
oma sõbra poolt hüljatud ja mehe 
poolt tähelepanuta jäetud. Ta võtab 
suurema koguse unerohtu, et min-
gilgi määral välja puhata. Majja si-
seneb autoga teele jäänud Claude, 
et helistada abi saamiseks. Januga 

joob ta tühjaks klaasi unerohuga, 
mille leiab laualt. Selle tulemusena 
uinuvad kaks inimest ühes voodis, 
teadmata teineteise olemasolust. 
Koju saabub Jacqueline’i abikaa-
sa Robert…

Osades: Hanna Allsaar, Meelis 
Põdersoo (VAT Teater) ja Jaanus 
Nuutre.

9. aprilli päeva esimeses pooles 
ootame külla lasteaia- ja kooli-
lapsi, sest lavale jõuab  “LOTTE ja 
KLAUSI MUUSIKATUND“. Lisa-
etendus peredele toimub 11. aprillil.
Mis juhtub, kui koeratüdruk Lotte 
leiab onu Klausi reisikohvrist iga-
suguseid huvitavaid vidinaid? Tu-
leb välja, et rännukoer Klaus, kes 
on maakerale kaks korda tiiru pea-
le teinud, on oma reisidelt kaasa 
toonud vahvaid muusikainstru-
mente. Uudishimulik Lotte tahab 
loomulikult teada, missuguseid 
helisid saab neist instrumentidest 
välja võluda.

“Lotte ja Klausi muusikatund” 
osatäitjad on Gerli Padar ja Too-
mas Laur.

Tunnis tutvustavad Lotte ja onu 
Klaus vahvaid pille ning esitata-
vad tuntud laule Lotte muusikali-
dest. Kontsert on inspireeritud Jan-
no Põldma ja Heiki Ernitsa loodud 
Lotte lugudest ja esitatavad laulud 
on Priit Pajusaare ning Leelo Tung-
la sulest.

14. aprillil jõuab meie lavale Ko-
möödiateatri etendus “Elu on pa-
rim meelelahutus”.
Andrus Vaariku kirjutatud, lavasta-
tud ja esitatud mononäidend võtab 
lähema vaatluse alla inimelu väär-
tused. Lavastuse teeb omapäraseks 
interaktiivsus – publikul on võima-
lik näitlejaga kaasa rääkida, disku-
teerida ja esitada küsimusi. 

Andrus Vaarik ütleb, et soovib 
publikuga ehedamat ja siiramat 
kontakti: “Mul pole tegelikult mida-
gi karta, need teemad on mulle vä-
ga südamelähedased ja miks mit-
te sellest avameelselt ja valehäbita 
rääkida,” ütleb ta. Lavastuse põhi-

liste teemade osas toob Vaarik väl-
ja näiteks elu kordumatuse ja uni-
kaalsuse. “Me oleme siin maailmas 
ju esimest korda. Me oleme siin ai-
nult korraks ja me ei tea ise ka, mi-
da ja kuidas teha. Ma olen esimest 
korda eestlane, esimest korda olen 
ma isa…Ma pole harjutada saanud. 
Ma kirjutan oma elu ühe jutiga 
puhtandina valmis,” räägib Vaarik. 
“Aga see ei tähenda, et see ei võiks 
lõbus olla! Elu on parim meelela-
hutus! Peale surma jõuab mossita-
da küll,” lisab ta.

5. mail saame näha Karlova Teatri 
monoetendust “Vanuse viisküm-
mend varjundit”.
Vananemisega kaasnevaid iseära-
susi lahkab armastatud näitleja ja 
lavastaja Andres Dvinjaninov, kes 
on lavalaudu vallutanud ja publi-
kut hullutanud pea nelikümmend 
aastat. Nüüd, oma 65., vabandust, 
56. eluaasta lävel räägib ta eelarva-
mustevabalt ja teravmeelselt unus-
tamisest, tervisest, abielust, plas-
tilisest kirurgiast, pidutsemisest, 
treeninghüsteeriast, söömisharju-
mustest ja paljust muust.

Igaühe elus jõuab varem või hil-
jem kätte see hetk, kui ilmub esi-
mene hall juuksekarv. See võib 
tunduda tragöödiana, või siis hoo-
pis inimliku komöödiana, kui hoo-
limata alatasa kadunud prillidest 
õnnestub mitte kaotada huumori-
meelt. Tere tulemast ebapopulaar-
teaduslikku uuringuprogrammi, sil-
miavavasse ja raputavalt naljakasse 
komöödiasse, saamaks teada, kas 
su “parim enne” on möödas!

 PS! Uskuge, esimese halli juuk-
sekarva leidmine ei ole tingimata 
maailma lõpp!

Sammalhabe 
(Markus Haba-
kukk), King-
pool (Tanel 
Ting) ja Muhv 
(Jürgen Gansen) 
panevad asjad 
alati liikuma. 
Foto: Maanus 
Masing

Heidi Kirsimäe
Viimsi huvikeskuse 
turundus- ja partner-
suhetejuht

  Etenduste piletid on müü-
gil Piletilevis, Piletimaailmas 
ja kolmapäeviti kell 10–18 
Viimsi huvikeskuse kontoris. 
Loe lisaks etenduste kohta 
huvikeskuse kodulehelt 
www.huvikeskus.ee.
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Viimsi huvikeskus ootab huviringidesse
LASTELE JA NOORTELE

 Ly Lumiste laulustuudio 
6–12 kuused beebid  E 10.15–
11.00
1–2-aastased E 11.15–12.00
Juhendaja Ly Lumiste 
Info ja registreerimine: 
lylaulustuudio@gmail.com

 Maire Eliste muusikakooli 
laulustuudio
1–3-aastased T 11.00–11.30
3–4-aastased K 17.15–17.45
4–6-aastased E ja K 18.00–
18.45
Info ja registreerimine: 
www.mariel.ee 

 Maire Eliste muusikakooli 
pillikool
1. klass solfedžo E 14.00–14.45
2. klass solfedžo E 14.45–15.30
3. klass solfedžo E 15.30–16.15
5. klass solfedžo E 16.15–17.00
Kitarri ja ukuleele õpetus 
koolilastele teisipäeva õhtuti, 
aeg kokkuleppel.
Info ja registreerimine: 
www.mariel.ee 
  Beebide ja väikelaste 
võimlemine 
3–12-kuused beebid P 9.30–
10.30
1–3-aastased P 10.30–11.30
3–5-aastased P 11.30–12.30
Treener Vello Vaher 
Info ja registreerimine: 
vello.vaher@gmail.com 

 Beebide ja väikelaste 
võimlemine
2–6-kuused beebid  E 12.30–
13.15    
6–12-kuused beebid  E 11.30–
12.15    
1-aastased E 9.30–10.15    
2–3-aastased E 10.30–11.20    
Treener Reet Post 
Info ja registreerimine: 
reet@okobeebi.ee

 Stretching
7–16-aastased E 18.15–19.15
Treener Hanna-Liis Karp  
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 Laste rütmika ja tants
3–5-aastased K 17.45–18.30        
6–10-aastased K 18.30–19.15  
Treener Piret Kõõra 

Info ja registreerimine: 
piret@heatujustuudio.ee 

 Kaie Kõrbi balletistuudio
4–5-aastased algajad E 17.00–
18.00 
4–5-aastased T ja N 17.30–
18.30 
5–6-aastased T ja N 16.30–
17.30 
8–10-aastased T ja N 15.30–
16.30
9–11-aastased valikrühm 
E 16.00–17.00
Treener Tatjana Voronina
Info: www.balletistuudio.ee

 Tantsuline iluvõimlemine 
3–4-aastased tüdrukud E ja N 
17.00–17.45 
5–9-aastased tüdrukud E 
17.45–18.30 
Treener Lilian Veetamm
Info ja registreerimine 
lilian@prodance.ee 

 Showtants
6–10-aastastele E 16.00–16.55
6–10-aastastele R 15.30–16.25 
Treenerid Grisse Koppel ja 
Lilian Veetamm
Info ja registreerimine: 
info@prodance.ee 

 JJ-street hip-hop 
7–12-aastased E 15.15–16.15 ja 
K 15.30–16.30
12–16-aastased E 17.15–18.15 
ja K 17.30–18.30
Treener Gerly Tuur
Info ja registreerimine: 
gerly@jjstreet.ee 

 JJ-street house  
12–16-aastased E 16.15–17.15 
ja K 16.30–17.30 
Treener Gerly Tuur
Info ja registreerimine: 
gerly@jjstreet.ee

 Street dance
7–18-aastased T 17.00–
18.00
Treener Dana Lorên Warres  
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 Nukukunstiring
1.–4. klass K 15.00–15.50 
Juhendajad Eveli Apri ja Airi 
Voitk
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 Disain ja õmblemine
Alates 10. eluaastast K 16.00–
16.50        
Juhendajad Eveli Apri ja 
Airi Voitk
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 Keraamika- ja maalistuu-
dio
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 Moejoonistamise ABC 
12–16-aastastele noortele T 
16.30–18.00
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: kadri.
veisner@gmail.com 

 Värviline moejoonistamise 
jätkukursus
Noortele ja täiskasvanutele 
T 18.00–19.30 (10. märts – 
28. aprill)
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 Akvarellimaal algajatele
Noortele ja täiskasvanutele 
T 18.00–20.00 (5.–19. mai) 
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com 

 Robootika
1. klassi lapsed E 14.00–15.30
2. klassi lapsed E 15.30–17.00
Registreerimine: liia.tam-
mes@gmail.com
Lisainfo: robokaru.ee 

 Bumble inglise keele ja 
kultuuri huviring
4–6-aastased T 18.00–18.40 
Info ja registreerimine: 
gerda@bumble.ee

TÄISKASVANUTELE
 Pilates

E ja K 12.00–13.00
Treener Signe Kampus
Info ja registreerimine: 
signekamp@gmail.com
T 18.30–19.30 
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com

N 18.45–20.00 
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee 

 Seenioride tervise-
võimlemine
K 9.00–10.00
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee 

 Lihastreening
K  18.45–19.45
P  12.30–13.30
Treener Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine: 
juta.rahkema@gmail.com

 Shindo
T 19.30–20.30
N 13.00–14.00
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: aive.
martson@gmail.com 

 Qigong
K 19.30–20.30
Treener Riina Hein
Info ja registreerimine: 
hein.riina@gmail.com 

 Klassikaline jooga
E 19.30–20.45
Treener Annika Hüüdma
Info ja registreerimine: 
annikahyydma@gmail.com

 Seltskonnatants
Algajad N 18.30–19.30
Edasijõudnud N 19.30–20.30 
Treener Alar Kaasik 
Info ja registreerimine: 
info@seltskonnatants.ee

 Naiste ballett
T ja N 11.30–13.00 
R 19.00–20.30 
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: 
tiina.rebane@gmail.com

 Arrakis tantsustuudio 
idamaised tantsud
T 18.45–20.15
N 20.00–21.30 
Info ja registreerimine: 
info@arrakis.ee 

 Viimsi tantsuklubi
R 19.00–21.00 (kord kuus)
Juhendaja Kairi Lehtpuu
Info ja registreerimine: 
kairi@peep.net.ee

 Fotograafia ABC 
(uus kursus alustab 21. jaa-
nuaril)
T 19.00–20.30 
Juhendaja Kristjan Rosin
Info ja registreerimine: 
viimsifoto@gmail.com

 Fotograafia eritehnikad 
T 19.00-20.30 (7. aprill – 
9. juuni) 
Juhendaja Kristjan Rosin
Info ja registreerimine: 
viimsifoto@gmail.com

 Inglise keel
Algajad, taasalustavad, 
keskaste, edasijõudnud, 
individuaaltunnid
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: 
reelisaluveer@gmail.com

 Hispaania keel
K 17.30–18.45
K 18.45–20.15
Info ja registreerimine: 
a.s.wesman@gmail.com

 Keraamika ja maalistuudio
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15 
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 Eakate käsitööring
K 11.00–13.00 (2 korda uus)
Juhendaja Ljuba Keskküla
Info ja registreerimine: 
tel 5816 7516

 Õmblusring
N 18.00–19.30 
Juhendaja Häli Veskaru
Info ja registreerimine: 
hveskaru@gmail.com

 Moejoonistamise ABC 
T 18.00–19.30 
Juhendaja Kadri Veisner
Info ja registreerimine: 
kadri.veisner@gmail.com

 Alexanderi tehnika kursus
N 18.00–20.00 (23. jaanuar – 
12. märts)
Juhendaja Eva Püssa
Info ja registreerimine: 
eva.pyssa@gmail.com 

 Viimsi Muusikaliteater
T 18.00 ja P 13.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR
 Segakoor Viimsi

K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Marko Laving
Info: tel 511 1128

 Kergemuusikakoor 
ViiKerKoor
E  18.30
Dirigent Indrek Umberg
Koorivanem Paul Kalle
Info: indrek.umberg@concert.ee

 Segarahvatantsurühm 
Valla-alune
Viimsi päevakeskuse saalis 
(Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
E ja K 19.30–21.00
Juhendaja Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee

 Viimsi huvikeskuse 
noortekapell
N 18.00
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

 Rahvamuusikaansambel 
Pirita
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 5770 5644

 Randvere pasunakoor
E 18.30–21.30
Juhendaja Kristjan Jurss
Info: jkristjan@gmail.com

PILLIÕPE
 Kitarriõppe individuaal- ja 

rühmatunnid
Koolilastele ja täiskasvanu-
tele. Ajad kokkuleppel.
Õpetajad Toomas Laur ja Juss 
Kaarepere
Info ja registreerimine: 
tomlaur@gmail.com ja 
jusskaarepere@gmail.com

 Silver Ulviku löökpilliring 
Koolilastele (üle nädala) 
K 16.30–17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

 Muusika loomise ring 
Koolilastele (üle nädala) 
K 16.30–17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

INGLISE KEELE HUVIRING 4.-6.A 
VIIMSI HUVIKESKUSES

 

TUTVUME IGAPÄEVASE SÕNAVARAGA
MÄNGIME PALJU KEELEÕPPEMÄNGE
LAULAME INGLISE KEELSEID LAULE
KORRA KUUS MAITSEME BRITI TOITE
TEEME MINIKINO TUNDE

 

 

Info ja registreerimine tasuta näidistundi
www.bumble.ee 

           info@bumble.ee

Kohtume teisipäeviti kell 18:00
 

HIND 27€/KUU, 
TULUMAKSU TAGASTUSEGA HUVIRING

MARIKA 
KOROLEV
HENRIK 
NORMANN

Pimekohting

Autor: Ivo Parbus, 
Lavastaja: Rednar Annus
Kunstnik: Riina Andresen 

Grimm: Hille Leiten, 
Mare Bachman 

2 näitlejat 
12 rolli!

VIIMSI HUVIKESKUS
31.01 kell 19

Müük: Piletilevi, Piletimaailm, kohapeal

Külas on ajakirjanik ja raamatute 

"Raivo Järvi. Kõike muud kui KUKUPAI",  

"Tule meie juurde - lapse saamise lugu"

ning "Oleg Sapožnin - lõputu rahutuur"

autor

Piret Kooli

23. JAANUARIL KELL "8.00

VIIMSI RAAMATUKOGUS

Ootame osalema!
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Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
9. veebruaril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus. 
9. veebruaril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.

Kontserdid ja 
teatrietendused

31. jaanuaril kell 19 Komöödia-
teatri etendus “Pimekohting” 
Viimsi huvikeskuses.
Teatrietendusi vt ka lk 16.

Meelelahutus ja 
muusika

17. jaanuaril kell 21 ansambel 
VTS Projekt Black Rose Pubis.
18. jaanuaril kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose Pubis.
22. jaanuaril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
24. jaanuaril kell 21 ansambel 
Pixels Black Rose Pubis.
25. jaanuaril kell 21 DJ Margus 
Kaukes Black Rose Pubis.
29. jaanuaril kell 18 Mati Kärmik 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
31. jaanuaril kell 21 ansambel 
Full House Black Rose Pubis.
1. veebruaril kell 21 VJ Lenny 
LaVida Black Rose Pubis.
5. veebruaril kell 18 Ivari Hansen 
Tallinn Viimsi SPA restoranis.
7. veebruaril kell 21 ansambel 
Absolute Black Rose Pubis.
8. veebruaril kell 21 Black Rose’s 
Latin Night ansambel Plan Caliente 

Jumalateenistused

19. jaanuaril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga, teenib Ants 
Leedjärv. EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
19. jaanuaril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
19. jaanuaril kell 12 jumalatee-
nistus ja lastele pühapäevakool 
Viimsi Vabakirikus.
21. jaanuaril kell 19 katoliku mis-
sa, pühitseb isa Thomasz Materna 
(eesti keeles). EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus.
26. jaanuaril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
26. jaanuaril kell 14.30 jumala-
teenistus armulauaga EELK Rand-
vere kirikus.
28. jaanuaril kell 19 katoliku 
missa, missat pühitseb eesti keeles 
isa Thomasz Materna. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
1. veebruaril kell 12 küünlapäeva-
missa Naissaare Püha Maarja 
kabelis.
2. veebruaril kell 11 jumalatee-
nistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.
2. veebruaril kell 13 jumalatee-
nistus armulauaga Rohuneeme 
kabelis.
2. veebruaril kell 14.30 jumala-
teenistus EELK Randvere kirikus.
4. veebruaril kell 19 katoliku missa, 
missat pühitseb isa Thomasz 
Materna (eesti keeles). EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus.

ja DJ Margus Kaukes Black Rose 
Pubis.

Näitused 

Kuni 31. jaanuarini Lola Tehveri 
maalinäitus “Dimorfism” Viimsi 
huvikeskuses.
Kuni 10. veebruarini Reiu Tüüri 
isikunäitus “12 Runo Vihmaveele” 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
Kuni 15. märtsini Henn Roode 
maalid “Meri ja rannarahvas”, 
eskiisid ja joonistused Rannarahva 
muuseumis. 

Sport 

17. jaanuaril kell 19 Saku I liiga. 
KK Viimsi/Noto vs Tamsalu Los 
Toros/Taltech Karulaugu spordi-
keskuse korvpalliareenil.
17.–19. jaanuaril kell 9 poiste Balti 
Korvpalliliiga U 15 vanuseklassi 
turniir. Lisainfo: www.kkviimsi.ee. 
Karulaugu spordikeskuse korvpalli-
areenil.
23. jaanuaril kell 19 EMV käsi-
pallis I liiga, Viimsi/Tööriista
market – Tartu Ülikool. Viimsi 
kooli spordikeskuses.
24. jaanuaril kell 12 paarismängu 
ajatennis “Viimsi unetus”. Osavõtu-
tasu 25 €. Registreerimine kuni 
23.01 info@viimsitennis.ee. Viimsi 
tennisekeskuses.
25. jaanuaril kell 9–21 Golden 
Club fitnessklubi lahtiste uste 
päev. Tasuta rühmatreeningud, 
kehakoostise mõõtmine, treenin-

Eakatele

17. jaanuaril kell 12 TÜ väärikate 
ülikool. Esineb Hendrik Relve teemal 
“Eesti looduse eripärad maailma 
taustal”. Viimsi huvikeskuses.
19. ja 26. jaanuaril, 2. ja 9. veeb-
ruaril kell 11 eakate ühiskõnd. 
Kõnnikepid kaasa! Korraldaja: 
VPÜ, Raimo Tann, tel 517 2941. 
Kogunemine Põhjakonna trepi 
juures.
23. jaanuaril kell 15 jaanuarikuu 
pidu, Püünsi kooli õpilaste kontsert 
Randvere päevakeskuses.
25. jaanuaril väljasõit etendusele 
“100-aastane, kes hüppas aknast 
välja ja kadus”. Buss väljub kell 9.30 
Haabneeme busside lõpp-peatusest 
suunaga Tammneeme – Randvere 
– Mähe – Pärnamäe. Korraldaja: 
VPÜ, Aime Salmistu, tel 518 8125. 
Viljandi teatris Ugala.

Varia

17. jaanuaril kell 19 kuuskede 
põletamine Haabneeme alevikus, 
Tammepõllu tee ääres.
19. jaanuaril kell 15 kuuskede 
põletamine Pärnamäe külas, 
Vehema ja Lageda tee vahelisel 
platsil.
19. jaanuaril kell 16 kuuskede 
põletamine Metsakasti külaplatsil.
2. veebruar kell 11 Tartu rahu 
100. aastapäev. Pirita ja Viimsi 
veteranide ühisüritus Metsakal-
mistul ja Eesti sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis.

gud ja võistlus jõusaalis, soodus-
hinnaga paketid liitumiseks klu-
biga! Golden Club fitnessklubis 
Karulaugu spordikeskuses.
6. veebruaril kell 19 EMV käsi-
pallis I liiga, Viimsi/Tööriistamar-
ket – Oskar. Viimsi kooli spordi-
keskuses.
7. veebruaril kell19 reedesed 
üksikmängud. Osavõtutasu 25 €. 
Registreerimine kuni 06.02 
info@viimsitennis.ee. Viimsi 
tennisekeskuses.
7.–9. veebruaril kell 11 EMV käsi-
pallis “C” klass. Viimsi kooli spor-
dikeskuses.
9. veebruaril kell 12 Viimsi 
meistrivõistlused judos F, E, D 
klassis. Korraldaja: spordiklubi 
Ookami. Kalevi Spordihallis. 

Õpi- ja jututoad

18. jaanuaril kell 12 punutiste 
töötuba Viimsi huvikeskuses.
18. jaanuaril kell 13.00 naha 
koolitus + workshop Viimsi huvi-
keskuses.
22. jaanuaril kell 18 mõtteline 
galerii Viimsi raamatukogu kuns-
tiriiulitelt. Lektor kunstiajaloolane 
Helli Sisask. Viimsi raamatukogus.
23. jaanuaril kell 18 külas ajakirjanik 
Piret Kooli. Viimsi raamatukogus.
25. jaanuaril kell 13 naha koolitus 
+ workshop Viimsi huvikeskuses.
27. jaanuar kell 12.15 külla tuleb 
laste- ja noortekirjanik Reeli 
Reinaus. Kohtumine 7. klassidele. 
Viimsi raamatukogus.



VIIMSI KINO Parima draama-
filmi ja režissööri Kuldgloobu-
sega pärjatud ja hulgale Osca-
ritele nomineeritud film “1917” 
on jõudnud kinodesse. 

“1917”
Tuntud James Bondi filmiseeria la-
vastaja Sam Mendesi käe alt jõuab 
kinoekraanile film I maailmasõjast. 
Loo keskmes on Briti noormees, 
kes saab ülesande viia kiires kor-
ras hoiatussõnum rindeüksuste-
le, keda ähvardab lõksu sattumine. 
16 000 hinge, kelle hulgas ka noor-
mehe vend, annavad loo peatege-
lasele kuhjaga motivatsiooni, et 
sõjakoledustest läbi tungida. Suu-
repärase näitlejatöö teevad oh-
vitseride rollis Benedict Cumber-
batch, Colin Firth jpt. Kriitikud on 
filmi kiitnud selle väga ajalootruu 
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Miiduranna 
küla kohvi-
puru kogumise 
konteiner.

Fred Mühls 
kohvipuru 
kotiga, mil-
lesse mahub 
ühe päeva 
kogus. Fotod: 
Viktoria Tuulas

ni logistikani on projekti panusta-
nud Taru Viimsi ettevõtja  Viktoria 
Tuulas, kes sõna otseses mõttes üle 
terve Viimsi kohvipuru tonnide vii-
si oma koju tassis. Seda FIAT 500 ja 
new beetle kabrioletiga nii öösel kui 
ka päeval. 

“Paljud viimsikad tõid kohvipu-
ru ka linna ettevõtetest Miiduran-
na küla konteinerisse. Saime kir-
ju linnas asuvatelt ettevõttelt, kas 
me oleksime nõus korraldama ko-
gutud kohvipuru transporti. Tõsi, 
proovisime püsida Viimsi piirides 
ning julgustasime leidma ettevõ-
tetest vabatahtlikke, kes kohvipu-
ru Mustamäele Pauligi kontorisse 
toimetavad. Kui novembri keskpai-
gas koolides, kohvikutes ja Viimsi 
Circle K täisteenindusjaamas koh-
vipuru kogumine tõsise hoo sisse 
sai, mattus kodune kogumispunkt 
sõna otseses mõttes kohvikottide 
alla ning autoga garaaži enam as-
ja ei olnud. Õnneks saime Pauligilt 
transpordiabi. Eraldi tahaks siin-
kohal tänada Veljo Tammsalut, kes 
meile nõu ja jõuga appi tuli!

Vaatamata tavapärase elu- ja 
töörütmi muutusele olen õnnelik, 
et sain panustada Roberti algata-
tud ettevõtmisesse. Koolidele aita-
sid konteinerid muretseda Viimsi 
vallavalitsus ja Viimsis tegutsev et-
tevõtja Himshwet Gaurav. 2,5 ton-
ni kogutud kohvipuru on tõend sel-
lest, et inimesed päriselt hoolivad 
ja selliseid inimesi on Viimsis pal-
ju.”

Kõik suured muutused algavad 
meist endist ja väikestest asjadest!

Fred Mühls, Viimsi Circle K-st: 
“Minule isiklikult väga see kam-
paania meeldis ning soojendas sü-
dant. Ma arvan, et sama seisukohta 
toetavad ka kõik minu kaastööta-
jad Viimsi Circle K-s. Meie tööko-
has oli kogumine väga lihtne. Ku-
na paljud ostavad kohvi, siis tekib 
ka palju kohvipuru, mida sai ilus-
ti kilekotti koguda.

Kui vähegi võimalust on, siis 
oleks tore seda kampaaniat jätka-
ta ja see energia teistele edasi suu-
nata, et ikka head teha, keskkonda 
hoida ja jäätmeid vähendada.”

KOHVIPURU KOGUMINE Keskkonna-aasta 
Viimsis sai hoo sisse juba 2019. aasta sügisel 
kolmekuulise kohvipuru kogumise projekti näol. 
Viimsi koolide, ettevõtete ning elanike toel koguti 
Haiba lastekodu elektrivarude katteks 2500 kilo-
grammi kohvipuru.

Viimsikad toetasid Haiba lastekodu

Väike muutus, suur asi
Oktoobri lõpus õnnestus Viimsi 
koolis õpetaja Peeter Sipelga eest-
vedamisel kohvipuru kogumine 
käima lükata: “Kohvipuru kogumi-
se aktsioon haakus väga hästi Viim-
si koolis septembrikuus teadlaste 
öö raames alguse saanud kestliku 
arengu eesmärkidega. Juba väikes-
te muudatustega oma igapäevaelus 
saame korda saata suuri asju. See 
aktsioon pani noori mõtlema tead-
likumale tarbimisele ja et kohvi tee-
kond ei pea lõppema tassis, vaid 
sellest on võimalik saada bioener-
giat. Rõõm oli tõdeda, et paljud pe-
red hakkasid pöörama rohkem tä-
helepanu jäätmete sorteerimisele 
ja kooli toodi kilode kaupa kohvi-
puru, millega andsime oma panu-
se biojäätmete taaskasutusse rohe-
energia saamise eesmärgil.”

Haabneeme kooli õpilasena oli 
mul kindel plaan ka enda kool pro-
jekti kaasata. Kool tuli, esiti küll väi-
kese skepsisega, kaasa. Koos koo-
li arendusjuhi Tuuli Roostfeldtiga 
tekkis idee korraldada klassideva-
heline kohvipuru kogumise võist-
lus, kus kohvi teekonna näitel saaks 
lõimida erinevaid õppeaineid, pöö-
rata õpilaste tähelepanu jäätme-
käitlusele ning muuta õppimine 
huvitavamaks.  

Asendamatuteks abilisteks nel-
jal kohvipuru kogumise päeval 
koolis said kolm õpilasesinduse 
liiget: Õnne Anton, Sandra Kris-
tin Paju ning Rasmus Popell. Kuigi 
nende päevade hommikul valitses 
kooli garderoobis hullumaja ning 
poole tunni jooksul voolas innuka-
te lapsevanemate abiga uksest sis-
se sadu kilosid kohvipuru, siis taga-
si vaadates oli see kõik kahtlemata 
seda füüsilist ja vaimset pingutust 
väärt.

Viimsi gümnaasiumis oli kohvi-
puru kogumise eestvedajaks Viim-
si noortevolikogu esimees Martina 
Kukk: “Minus tekitas sooja tunde 
see, et inimesed päriselt hoolisid ja 
tulid mu ettepanekuga kohvipuru 
korjata kohe kaasa. Vahva oli kuul-
da vahetunnis kedagi ütlemas, et 
oota, ma pean kohvipuru ära viima. 
Kogu ettevõtmine tekitas koolipe-
rega palju ühtsema tunde ja tões-
tas, et piisab väikesest pingutusest, 
et midagi head üheskoos ära teha.”

Üheks suurimaks kogujaks kuju-
nes ka rohekooli tiitlit auga vääriv 
Randvere kool asjaajaja Kaire Ri-
kolase eestvedamisel: ”Kohvipu-
ru kogumise projektile tekkis kohe 
huvilisi. Fakt, et ühest kilost kohvi-
purust saab toota 250 liitrit biogaa-
si ja tonnist kohvipurust 500 kilo-
vatt-tundi elektrit, tuli nii lastele kui 
ka õpetajatele suure positiivse ülla-
tusena. Teavitasime projektist õpe-
tajaid iganädalasel koosviibimisel 
ning õpilasi läbi Randvere kooli 
klassivanemate kogu ja klassijuha-
tajate. Igal nädalal tegime ka kok-
kuvõtte, kui palju on kohvipuru ko-
gutud. Klasside vahel kujunes välja 
omamoodi mõõduvõtt, kus võitjaks 
tulid Randvere kooli 3. klassid, kes 
kogusid kohvipuru aukartust ärata-
valt palju ehk koguni 80 kilo! Neile 
järgnesid 5. klassid 50, 4. klassid 44, 
2. klassid  41, 1. klassid 37 ja 6. klas-
sid 24 kiloga ning väikesed klassid 
kogusid 3,4 kilo! Kõiki klasse tun-
nustasime kooli tänukirjaga.”

Kaasa lõid ka firmad
Projekti kitsaskohaks osutus koh-
vipuru transport. Alates ideest ku-

J aanuari esimestel päevadel 
läks Viimsist teele viimane 
saadetis – 170,5 kg kohvipu-
ru, mis nüüdseks on jõudnud 

Vinni biogaasijaama Lääne-Vi-
rumaal. Kahest ja poolest tonnist 
kohvipurust tekib anaeroobse la-
gundamise teel biogaasijaamas 
ligikaudu 625 000 liitrit biogaasi. 
Sellise koguse biogaasi põletami-
sel on võimalik toota tervelt 1250 
kilovatt-tundi elektrienergiat. Sel-
le tulemuseni viis keerukas, aega-
nõudev, kuid kahtlemata parimaid 
emotsioone pakkuv teekond.

Minu pere hakkas kohvipuru 
projekti tarbeks koguma juba eel-
mise aasta augusti lõpus, kui kõik 
oli alles idee faasis. Kõige esime-
sed entusiastlikud kohvipuru kogu-
jad olid minu vanavanemad. Vana-
ema  kraapis kohvikannu sisu, mis 
tavapäraselt lillepeenrasse roosi-
de alla rändas, väikesesse karpi ja 
pani pliidi kõrvale kuivama. Mul-
le kui kohvivõhikule tundus, et mis 
see “puru” korjamine ka ära ei ole, 
kuni päevani, mil ema otsustas töö 
juurest hakata umbes kümne kilo 
kaupa kohvipuru koju vedama. Vä-
hem kui kahe kuuga oli meie maja 
kohvipuru anumaid täis. Kütteruu-
mi ust avades täitus terve esik vän-
ge kohvilõhnaga. Õnneks oli minu 
pere kogu protsessi vältel väga kan-
natlik – peatus ju 3 kuu kestel meie 
värava taga arvukalt võõraid auto-
sid. Isal tuli veel põnev idee kasu-
tada kohvipuru transpordiks ära 
tühja koeratoidukotti ning koos 
toimetasime oktoobri lõpus esi-
mesed kotid Mustamäele Pauligi 
esindusse. 

Robert Pappel
Haabneeme kooli õpilane

Film esimesest maailmasõjast korjab auhindu  

käsituse eest, mille tulemusel on 
filmivaataja viidud ajas justkui 103 
aastat tagasi, toonaste sõjakoledus-
te arutusse keskmesse.

“Maskeeritud spioonid”
Uue aastat alustas lõbus anima-
film maailma superspioonist Lance 

Sterlingust, kes tublile varikangela-
sele omaselt ikka ja jälle maailma 
kurjast on päästnud. Uusi välja-
kutseid Märt Avandi hääle saanud 
mehele pakub aga kolleegi tehtud 
viimane spiooniuuendus, mille-
ga filmi peategelasest saab – tuvi. 
Koos peavad nüüd filmitegelased 

Norbert Kaareste
Viimsi kino turundusjuht

Dean-Charles 
Chapman  
ja George 
MacKay filmis 
“1917”. Foto: 
tootja

mõõtu võtma küberneetilise pa-
halasega ning seda kõike ikka tuvi 
nahas. Film saavutas eellinastustel 
kriitikute kiituse eeskujuliku ani-
matsiooni ning lõbusa linaloo eest. 

“Doktor Dolittle”
Kui Eddie Murphy juhtimisel il-
mus ekraanidele 1920-ndatest pä-
rit lasteraamatute tegelane Doktor 
Dolittle, oli filmisaaga fookus nal-
jal ja situatsioonikoomikal. Sel kor-
ral on Hollywood lähenenud loo-
le märksa kaalukamalt, tuues filmi 
peategelaseks Robert Downey Jr. 
Mees teeb taaskord hiilgava filmi-
rolli ekstsentrikust leskmehena, 
kes vajab väikest imet ja elurõõmu 
täis seiklust, et leida taas usk pare-
masse homsesse. Kõrgekaliibrilis-
se näitlejaansamblisse kuuluvad li-
saks Downey Jr-le veel ka Michael 
Sheen, Tom Holland, Antonio Ban-
deras, samuti viimane Bondi-paha-
lane Rami Malek. Film linastub ka 
eestikeelsena ja nii on filmis seikle-

vad loomad meile äratuntava hää-
lega – linaloole andsid eestikeelse 
kõla Anu Lamp, Märt Avandi jpt.

“Pahad poisid 3”
“Pahad poisid” oli 1995. aastal il-
mudes värske sõõm õhku märuli-
filmide seas, tuues Will Smithi ja 
Martin Lawrence’i näol mõnusa 
uue vaibi “Surmarelva” jt sarnaste 
süžeedega filmide järel. Kümnend 
hiljem ilmunud järjelugu kahekor-
distas kassatulu ja pani stuudiod 
kohe mõtlema ka kolmanda filmi 
peale, ent Will Smithist sai selle aja 
jooksul üks maailma enimarmasta-
tumaid ja ka enimteenivaid näitle-
jaid, mistõttu ilmselt kulude kartu-
ses seisis projekt kaua riiulis.

Tundub, et tasudes saadi siiski 
kokkuleppele, sest aasta 2020 toob 
kinoekraanidele “Pahad poisid ko-
gu eluks” ehk filmisaaga kolmanda 
osa. Peaosas ikka vanameistrid Smith 
ja Lawrence, ning kurjategijatel po-
le vingete meeste eest pääsu. 
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 8. jaanuaril toimus Haabneeme koolis 
Viimsi mälumängusarja kolmas voor ning 47 
punktiga võitis esikoha Tammneeme (Indrek 
Herman, Andres Jaanus, Ülar Maapalu ja 
Raivo Vare). 

Võitjale järgnesid 44 punktiga Mähe (Kris-
ta Prohhorov, Lauri Randma, Urmas Johan-
di ja Erik Vest) ja 42 punktiga Viimsi Haldus 
(Andrus Villemson, August Kiisk, Mati Jukk, 
Harri Lensen).

Sarja kokkuvõttes säilitas liidrikoha kaks 
esimest mängu võitnud, kuid kolmandas 
mängus ebaõnnestunud Tempo (Taivo Rist, 
Martti Suurorg ja Renee Stamberg). Kolme 
mänguga on Tempo kogunud 126 punkti. Mähe 
on kogunud 122, Muuga 115, Tammneeme 113 
ning Meri 112 punkti. 

Kokku osales kolmandas voorus 34 võist-
konda. Neljas mäng toimub 5. veebruaril.

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

Sarja kolmanda mängu võitis Tammneeme
mälumäng

KÕNDIMINE Kõndimine on meie 
loomulik liikumisviis, mis 
täidab mitmeid praktilisi rolle. 
Regulaarne jalutuskäik tuleb 
kasuks nii kehale kui ka vai-
mule – see treenib lihaseid, 
alandab stressi ning tugevdab 
immuunsüsteemi, vähendades 
paljude haiguste riski. 

Hoia keha ja vaim tervena
Kõndimine on üks kõige lihtsa-
maid füüsilisi tegevusi. See madala 
aktiivsuse, kuid kõrge kasuteguri-
ga tegevus on inimeste hulgas, kes 
soovivad püsida vormis ning ter-
ved, väga populaarne. Enam kui 

Tee üks jalutuskäik ja su keha tänab sind  
kaks kolmandikku inimestest käi-
vad vähemalt kolm korda näda-
las kõndimas. See on jõukohane 
kõigile ning on oma lihtsuse tõttu 
hinnatud spordiala. Vaja läheb vaid 
ilmale vastavat riietust ning muga-
vaid jalanõusid. Värske õhu kätte 
kõndima saab minna vaatamata 
aastaajale ning peaaegu iga ilmaga. 

Kõndimine sarnaneb suurel 
määral jooksmisega. Näiteks vä-
hendab mõõdukas või intensiivne 
kõndimine südamehaiguste riski, 
alandab diabeedi riski, vähendab 
kõrget vererõhku ning alandab ko-
lesterooli sarnaselt mõõdukas tem-
pos jooksmisele. 

Hea tuju on garanteeritud
Üks korralik jalutuskäik päevas ga-
ranteerib hea enesetunde, aitab 

mõtteid puhastada ning tõstab tu-
ju. Kuidas annab jalutamine mei-
le hea tuju? Üheltpoolt seetõttu, 
et terved ja aktiivsed inimesed ki-
puvad olema õnnelikumad, aga ka 
seepärast, et vilgas jalutuskäik an-
nab võimaluse aja maha võtta ning 

mõtiskleda. Mõõdukas kõndimine 
vähendab stressi ja hoiab üleval 
endorfiinide ehk õnnehormooni-
de taset. Lisaks parandab jalutami-
ne verevarustust kehas.

Anne-Mari Visnapuu
Viimsi Teataja toimetaja

Parem mõttetöö
Kõndimine aitab kaasa ka ajute-
gevusele, muutes seda paremaks. 
Kas on tulnud ette olukordi, mil 
oled pidanud tegema keerulise te-
lefonikõne? Kas istusid laua taga 
või tõusid püsti ning kõndisid sa-
mal ajal ringi? Selle taga on kindel 
põhjus, miks mitmed suurepära-
sed mõttetargad nagu näiteks Ste-
ve Jobs olid pikkade jalutuskäikude 
fännid. Kõndimine kustutab suu-
re osa varasemate stressirohkete 
sündmuste negatiivsetest tagajär-
gedest, rahustades meelt. Lisaks ai-
tab see paremini keskenduda, pa-
randades omakorda mälutegevust. 

Kui sa veel ei ole katsetanud re-
gulaarset kõndimist, peaksid seda 
kindlasti tegema. Proovi järele ja sa 
ei kahetse!

  Kõndimine mõjub hästi 
silmade heaolule, sest laseb 
neil liigsest pingutusest pu-
hata, hoides silmad samal 
ajal ka töös ja andes neile 
sobiva koguse pingutust.

  Kõndimine ei ole kuigi 
palju vähem mõjuvam süda-
metöö tugevdamiseks ning 
südamehaiguste vastu võit-
lemiseks kui jooksmine.

  Kõndimine parandab 
meeleolu.

  Kõndimine vähendab 
väsimustunnet.

  Kõndimine vähendab 
ärevuse sümptomeid.

VIIMSI LIIGUB Alanud aastal korraldab Viimsi Sport 
taaskord aasta läbi tasuta treeninguid erinevatel 
spordialadel. Lisaks avaneb mitmeid võimalusi end 
kodustel võistlustel proovile panna. 

Liigume koos tervema Viimsi nimel

M
illist tagasisidet said 
Viimsi Spordi akti-
vistid eelneval aastal 
korraldatud üritus-

telt ning mida toob klubile 2020. 
aasta, rääkis lähemalt Viimsi Spor-
di treeningute eestvedaja ja juhatu-
se liige Viljar Haav.

Kuidas möödus Viimsi Spordile 
2019. aasta?
Oleme tänaseks tegutsenud ju-
ba kolm aastat ning inimeste huvi 
meie ühiste treeningute vastu aina 
kasvab. Kui me alustasime maan-
teerattatreeningutega, siis tänaseks 
on lisandunud nii ühised suusa-, 
jooksu-, kepikõnni- kui ka rullsuu-
satreeningud, mida kõike ka 2019.
aastal läbi viisime. Lisaks oleme 
korraldanud ringtreeninguid nii oma 
keharaskustega kui ka TRX rihma-
dega. Kõik meie värskes õhus toi-
muvad treeningud on kõigile jõu-
kohased ja osalejatele tasuta.  

Lisaks treeningutele sai korral-
datud ka erinevaid võistlusi oma 
koduvallas. Päris uute ja huvitavate 
võistlustena leidsid aset murdmaa-
suusa mäkketõusuvõistlus Vimka 
mäel ning jooksu- ja rullsuusa-
võistlus Tädu terviserajal ja Rand-
vere kergliiklusteel.

Esmakordselt toimus ka Rand-
vere Rattakross, mis kujutas endast 
metsasõitu, kus rajale mindi 30-se-
kundiliste vahedega. Põnev ja mit-
mekülgne rada kulges Randvere 
metsateedel ning pakkus oma va-
helduva maastiku ja takistuste tõt-
tu igale osalejale midagi meelde-
jäävat.

Loodame, et sel aastal lumi tae-
vasse ei jää ja laseb meil korraldada 
ka esimese Tädu öömaratoni klas-
sikatehnikas.

Missugune oli tagasiside?
Rõõmu teeb see, et meie treenin-
gutest võtsid osa väga paljud eri-
nevad inimesed. Mitmed osalejad, 
kes alles 2019. aastal meie treenin-
gutega ühinesid, soetasid endale 
ka treeninguteks vajalikud vahen-
did. Näiteks hakkas spordiala nii-
võrd meeldima, et soetati nii tava-

lisi kõnnikeppe kui ka BungyPump 
kõnnikeppe. 

Oli hea näha, et pärast nn amet-
like treeningute lõppemist jätkasid 
paljud inimesed iseseisvaid tree-
ninguid. Pärast meie kevadisi jook-
sutrenne võttis nii mõnigi inimene 
esmakordselt osa ka jooksuvõist-
luselt. Sama saab öelda ka maan-
teerattatreeningute kohta, kus nii 
mõnigi rattatreeningul osaleja pa-
ni hiljem end edukalt proovile ka 
võistlustel. On hea näha, et oleme 
oma treeningutega suutnud naka-
tada spordipisikuga juba paljusid 
viimsikaid, kes tahavad treenida ja 
võistelda nii Eestis kui ka välismaal.

Palju positiivset tagasisidet leid-
sid ka uued ja huvitavad võistlused. 
Aasta alguses toimunud mäkke-
tõusuvõistlus murdmaasuuskadel 
ning varakevadel toimunud rat-
takross meelitasid osalema mitte 
ainult viimsikaid, vaid kohale tul-

di ka mujalt Eestist. Saime võistlu-
se kohta väga palju positiivset taga-
sisidet, mistõttu innustab see meid 
korraldama Randvere Rattakrossi 
ka käesoleva aastal. 

Mis on lähiajal tulemas?
Sellel nädalal algasid ujumistree-
ningud Viimsi koolis, mis kestavad 
8 nädalat. Kepikõnnitreeningud 
Karulaugu terviserajal jätkuvad ku-
ni ilm lubab. Suusatreeningud al-
gajatele algavad aga lume olemas-
olul kolmapäeviti Tädu terviserajal 
kogenud suusaõpetaja Kaarel Zil-
meri juhendamisel. Jooksutrennid 
toimuvad sarnaselt eelmisele aas-
tale 6 nädalat enne Viimsi Jooksu 
Karulaugu terviserajal ning palju-
de lemmikud maanteeratta ühis-
trennid algavad kevadel.

Kuidas üritate suurendada ini-
meste huvi liikumise vastu?
Püüame pakkuda inimestele tasuta 
võimalusi, tutvumaks erinevate lii-
kumisharrastustega ning leidmaks 
enda jaoks see kõige meeldivam ja 
sobivam treening.

Miks peaks võtma osa järgmisest 
treeningust?
See, kes soovib ja tahab olla aktiiv-
ne, et sellega nii enda vaimset kui 
ka füüsilist enesetunnet paremaks 
muuta, võiks tulla ja liikuda ning 
treenida meiega koos – üheskoos 

trenni teha on lõbusam ning aeg ja 
kilomeetrid mööduvad kiiresti. 

Kellele on trennid ja võistlused 
mõeldud?
Meie treeningud on mõeldud nei-
le, kes soovivad liikuda ja paranda-
da seeläbi oma enesetunnet. Võist-
lustele on teretulnud kõik, kellel 
on vähegi soovi end proovile pan-
na ning võrrelda oma võimeid tree-
ningkaaslastega. Treeningutel osa-
lemiseks ei pea omama varasemaid 
treeningkilomeetreid ega ideaalset 
vormi – see kõik tuleb koos tehes 
kiiremini, kui arvatagi oskate.

Liituda saab nii hooaegade algu-
ses kui ka hooaja keskel. Järjepide-
valt on võimalus osaleda kõikides 
treeningutes, kuid soovi korral ka 
vaid üksikutel. Treeningutest võtab 
osa väga erinevas vanuses ja treeni-
tusastmes inimesi. 

Kui kellelgi on huvi panustada 
koduvalla klubi arengusse, siis 
kuidas peaks käituma? 
Need, kes soovivad meie tegemi-
si toetada ja aidata ürituste korral-
damisel, on oodatud astuma meie 
klubi liikmeteks, saates sooviaval-
duse aadressile info@viimsisport.ee. 
Liikmetele lisandub ka liikme-
maks, mille panustame treeningute 
ja võistluste korraldamisse. Klubi-
liikmete eeliseks on klubi värvides 
riiete soetamine soodushinnaga. 

Tule ja liigu 
koos vahva 
seltskonnaga! 
Foto: Dmitri 
Lobanov

Kõndimne kui madala aktiivsuse, 
kuid kõrge kasuteguriga tegevus 
on inimeste hulgas, kes soovivad 
püsida vormis ning terved, väga 
populaarne.

Fakt

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Seekord oli võidukas võistkond Tammneeme: 
Indrek Herman, Andres Jaanus, Ülar Maapalu 
ja Raivo Vare. Foto: Marje Plaan
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Merivälja Pansion otsib oma 
töökasse kollektiivi

HOOLDAJAT
Töö toimub graafiku alusel vahetustega 12/24 
tundi. Töötada saab ka osalise koormusega. 
Täiendavate küsimuste ja huvi korral palun 
võtta ühendust telefonil 609 2605.

Reedel, 17. jaanuaril kell 19 Haabneeme alevikus,
Tammepõllu tee ääres, Tammede pargi alal.
Jõulukuused saab tuua Tammepõllu tee äärde
heinamaale, ajutisele lõkkeasemele.
Lisainfo: Ermo Hüüdma 527 5296
 
Pühapäeval, 19. jaanuaril kell 15.00 Pärnamäe külas. 
Kuused palume tuua Vehema ja Lageda tee vahelisele
platsile. 
Lisainfo: Siiri Visnapuu 501 2517
 
Pühapäeval, 19. jaanuaril kell 16.00 Metsakasti külas. 
Kuused saab varem platsile valmis viia, sättides need
kelgumäe ja lasteatraktsioonide vahelisele alale
lõkkeplatsi läheduses. 
Lisainfo: metsakastikyla@gmail.com
 
 
 

Kuhu viia jõulukuused Viimsis?
Kuuselõkked toimuvad:

R E A K U U L U T U S E D

Tööpakkumine
Otsin kogemusega lapsehoidjat 
1,3-aastasele poisile Püünsis.  al-
jona.sarap@gmail.com, tel 5845 
4909. 
Kohvikusse, Aiandi tee 21 vajatak-
se nõudepesijat (tööpäeviti 4 tun-
di). Tel 508 8141.
Otsime oma sõbralikku meeskon-
da tootmistöölist/tislerit, töökoht 
Viimsis, Rodoor OÜ, Makrilli tee 2, 
tel 5800 2317, e-post taavi@
rodoor.ee.

Õpe
Koolieelikute lugema ja kirjutama 
õpetamine. Individuaaltunnid luge-
mis- ja kirjutamisraskustega õpilas-
tele. Tel 505 9605.
Tugevda oma tervist, pane elu 
voogama, tulles Hiina tervisevõim-
lemise Qigongi tundi  Elujõusaali 
kolmapäeviti k 11 või 19.45 Sobib 
igas vanuses ja kehalises vormis 
inimesele. Tel 510 3886, Heidi.
Tule tantsukursusele ja õpime 
paaristantsu kaasaegse pop-
muusika saatel. Täiendame oma 
oskusi tantsudega rumba, jive, 
samba, fokstrott, valss. Tantsu-
õpetajaks legendaarne Veldo 
Timm. Viimsi spaas pühapäeviti 
19.01–08.03.2020 kell 18.30–
20.00. Tasuta lastehoid spaa laste-
keskuses. Pärast tundi võimalik 
minna poole hinnaga spaa sauna-
desse ja ujuma. Uuri lähemalt: 
Aruka.Klubi@gmail.com.

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee.
Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. Tel 5564 7029.
Langetame ja hooldame puid 
ning freesime kände just Teie piir-
konnas. Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

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

Teostame vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitustöid, kõiki maja-
siseseid santehnilisi töid. Laadur 
ratastraktori teenus, veoauto 
(multilift) teenused, lammutus- ja 
koristustööd. Vanametalli tasuta 
äraviimine. Tel 507 4178.
Teostan ehitus- ja remonditöid, 
nii sise- kui ka välistöid, ka pise-
maid remonditöid. Küsi pakkumist!  
Tel 5696 5277.
Plaatimistööd, saunade ehitus, 
ehitus- ja remonditööd. Tel 511 
0992.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.
Õhksoojuspumba paigaldus ja 
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga 
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo 
tel 5656 2191.

Muud teenused
Kogemustega elukutseline õmb-
leja teostab Viimsis Aiandi teel 
parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4.–11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi kat-
seteks ja põhikooli lõpueksamiks. 
Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 
5340 0165, Mare.
Pakume raamatupidamisteenust 
väiksematele ja keskmise suuru-
sega ettevõtetele, MTÜ-dele 
ning KÜ-dele. Einapar OÜ, tel 
5330 0895, 5343 4389, e-post 
info@arvepidamine.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 puitbrikett 150 €/960 kg, 
kuivad kütteklotsid 110 €/48 kotti, 
pellet premium, kuiv lepp ja kask 
kottides. Tel 5692 4924.
Müüa puitbrikett alusel 960 kg 
(kask) 175 €. Pellet 8 mm (premium 
hele) 220 €. Turbabrikett 84 tk alu-
sel 160 €. Kaminapuu 30 cm lepp 
3 €, kask 3.50 € 40 l võrkkotis. 
Kivisüsi 25 kg kott, 1 t 250 €. Vedu 
tasuta! Tel 5373 3626. 
Otsin Viimsis üürimiseks 1-toalist 
korterit. Kui saad aidata, helista tel 
5343 9029.

Detailplaneeringud
Avalikud väljapanekud
31.01–17.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–
12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi 
vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmised 
detailplaneeringud (edaspidi DP):

 Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuule-
kivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, 
Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uus-
talumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise 
ja Uus-Andrese DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
18.12.2019 korraldusega nr 784). 

Planeeringuala suurus on ca 27 ha ja see paikneb 
Pringi külas väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa 
kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal. Planeeringu-
alal kasvab mets, hoonestust ei ole. 

DP koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksik-
elamumaa, teemaa ja loodusliku maa kruntide moodus-
tamine, üksikelamumaa kruntidele ehitusõiguse määra-
mine, sidusa teedevõrgustiku, sealhulgas Vardi tee 
pikenduse rajamine (Vardi tee ja Reinu tee ühendamine) 
ja rohekoridoride moodustamine.

Alale planeeritakse 60 elamumaa krunti (suurused 
vahemikus 3300–4730 m2), 12 transpordimaa krunti 
(suurused vahemikus 735–10 934 m2) ja üks üldkasuta-
tava maa sihtotstarbega krunt (suurus 26 932 m2). Igale 
elamukrundile antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja 
ühe abihoone ehitamiseks. Olemasolevat elamuala lää-
nes ja planeeritavat elamuala eraldab suur keskmiselt 
28–50 m laiune üldmaa krunt, millele on planeeritud 
terviserada, mänguväljak ja kaks tiiki. See krunt antakse 
üle vallale. Lisaks antakse vallale üle DP-ga moodustata-
vad transpordimaa krundid.

DP-ga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis 
planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa haja-
asustusviisil. Planeeringuga kavandatav maakasutus 
vastab teemaplaneeringule “Miljööväärtuslikud alad ja 
rohevõrgustik”.

 
 Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 79 DP 

(vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 23.12.2019 korral-
dusega nr 791).

Planeeringuala hõlmab Pärnamäe külas väljakujune-
nud elamupiirkonnas asuva Kesk-Kaare tee 79 kinnistu 
(katastritunnus 89001:010:2425, suurus 1341 m2, maa-
kasutuse sihtotstarve elamumaa 100%). Krunt on ruu-
dukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus 
puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast ela-
mukruntidega Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja 
Kesk-Kaare tee 85. Juurdepääs krundile toimub Kesk-
Kaare teelt.

DP-ga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus 
ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi 
asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, 
kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruu-
milise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva kesk-
konnaga. DP-ga kavandatakse kuni kahe maapealse ja 

ühe maa-aluse korrusega kuni 7,5 m kõrguse ühe üksik-
elamu ning ühe 1-korruselise kuni 4 m kõrguse abihoone 
püstitamist ehitisealuse pinnaga kuni 260 m2.

DP vastab üldplaneeringukohasele maakasutuse 
juhtotstarbele, mis planeeritavas asukohas on väikeela-
mute maa. DP lähtub teemaplaneeringus “Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põ-
himõtted” määratud nõuetest, samuti vastab DP teema-
planeeringule “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgus-
tik”. Planeeritav ala asub tiheasustusalal, kus ehitamise 
aluseks on üldplaneeringu kohaselt kehtiv DP. 

 Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistute Tihiko, 
Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustika-
metsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna DP (algatatud 
Viimsi Vallavolikogu 17.01.2017 otsusega nr 6) 
eskiislahendus. 

Planeeringuala asub Prangli saare lõunarannikul 
Mölgi sadama ehk Prangli lõunasadama läheduses 
ja selle ligikaudne suurus on 14,5 ha, millest antud 
DP-ga tehakse ettepanek kehtestada esimese etapina 
(kahest) maa-ala suurusega u 2,8 ha. Planeeritavale 
maa-alale jääb neli maatulundusmaa sihtotstarbega 
kinnistut osaliselt – Tihiko (89001:002:0405), Uue-Vana-
toa (89001:002:0336), Vanatoa (89001:002:0333) ja 
Metsarahva-Uuetoa (89001:002:0363) – ning kaks maa-
tulundusmaa sihtotstarbega kinnistut tervenisti – 
Mustikametsa (89001:002:0616) ja Liiserimetsa (89001:
002:0365). Planeeringuala on suures osas hoonestamata. 
Hoonestatud on kinnistu Liiserimetsa. Planeeringualast 
põhja ja itta jääb mets, lõunas on meri ja läänes-edelas 
suvituspiirkond sadamaga. Planeeritav ala paikneb 
osaliselt ehituskeeluvööndis ja Prangli hoiualal ning 
piirneb idast Prangli maastikukaitsealaga.

DP-ga kavandatav maakasutus on Prangli saare üld-
planeeringut muutev. Prangli saare üldplaneeringu 
järgi on planeeringuala põhjaosas paiknevad heina- ja 
karjamaad sobilikud hajapiirkonnas elamuehituse aren-
damiseks. DP-ga kavandatavad elamumaad on ette 
nähtud üldplaneeringu järgsele kaitsealusele maale 
(kaitsemets), kuna planeeringuala põhjaosas paiknevad 
endised heinamaad on kohati liigniisked ning asustuse 
kavandamisel lähtutakse olemasoleva teedevõrgu ja 
hoonestuse lähedusest. Planeeringuala paikneb terve-
nisti maatulundusmaa sihtotstarbega maal, kus uute 
suvilamaa kruntide moodustamisel tuleb maakasutuse 
sihtotstarve muuta elamumaaks. 

Planeeringu lahendus näeb ette seitse elamumaa 
sihtotstarbega krunti, millest üks liidetakse elamumaa 
sihtotstarbega kinnistuga Taga-Mölgitoa (89001:002:
0238) ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Ka-
vandatud on kuus elamumaa sihtotstarbega krunti, mil-
lele on määratud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise 
suvila ja kuni kahe ühekorruselise abihoone ehitamiseks.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on võima-
lik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel: www.viimsivald.
ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

Tule VEINile!
 VEIN (Viimsi Ettevõtlike Inimeste Network) sündis 

möödunud aastal 9.–10. oktoobril. Sellel üritusel oli 
Viimsi ettevõtlikel inimestel võimalik tutvuda teiste 
kohalike ettevõtjatega, omavahel mõtteid vahetada 
ja ning samal ajal jälgida Nordic Business Forumit ehk 
praktiliselt osa saada maailmaklassi ärifoorumist 
kodust lahkumata. 

VEIN ühendab kõiki Viimsiga seotud ettevõtlikke 
inimesi, sõltumata nende töökohast või sellest, kus 

ettevõtlus

ettevõte asub. VEINi eesmärk on saada omavahel 
paremini tuttavaks ja positiivses sünergias aidata kaasa 
põhjaranniku kõige ägedama elu- ja ettevõtluskesk-
konna tekkele.

Kui Sinagi soovid VEINi rahvaga ühineda, oled ooda-
tud 10. märtsil kell 19 restorani Coccodrillo.

Rohkem infot: tere@taruviimsi.com.
Viktoria Tuulas

Taru Viimsi koostöökontori juht

  Viimsi Pensionäride Ühendus asub Kesk tee 1, II korrus, 
Haabneeme. Lahtiolekuajad: teisipäev, kolmapäev ja nelja-
päev kell 11–13. Telefon (lahtioleku ajal): 682 5639, e-post 
viimsiseeniorid@gmail.com.

Arnold Kimber
VPÜ juhatuse esimees

VPÜ uues kohas
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KÜSIMUSED
RICHARD.VIIES@PPPROJEKT.EE
+372 5083438

EHITISE 
AUDIT!

WWW.PPPROJEKT.EE

TELLI MEILT

MÜÜGIEELNE AUDIT, EHITISE KORRALINE AUDIT, 
KASUTUSEELNE AUDIT, POOLELIOLEVA EHITISE AUDIT, 

MÕÕDISTUSPROJEKT

MUDILASTE, LASTE JA 
NOORTE UJUMISTREENINGUD

VIIMSI SPA UJULAS

www.nordswim.ee

Võtame ka hooaja keskel vastu uusi õpilasi 
 alates 3-ndast eluaastast. 

nordswim viimsi swim club
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Kodu 
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda

projektibüroo.ee
SAADA HINNAPÄRING

nr 1 
kasutuslubade
taotleja Eestis*
* 2019 aasta jooksul 
väljastati Projektibüroo 
abil üle 250 kasutusloa

Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK

Viimsis

Naerata!
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TULE 
ALETAMA

www.spatallinn.ee/spa18 / spa18@spatallinn.ee / +372 5615 0910

Veebruari lõpuni on E-N 
SPA18+ pääsme ostmisel 
sissepääs ajapiiranguta 
ning lastehoid tasuta.  
 


