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rama, sest rohkem inimesi kirikusse ei 
mahu.

Jeesuslaps sündis Petlemma linna 
lähistel üksikus loomalaudas eemal 
linna melust, sest Jumal ei vaja selleks, 
et tulla inimese juurde, suurt rahvahul-
ka ja pidulikke sündmusi. Ta lihtsalt tu-
leb oma rahuga ja puudutab südant. Et 
aga seda kogeda, vajamegi seda rahu-
list aega. 

Elame suures muutuste ajas. Ja mit-
te sellepärast, et viirus maailmas möl-
lab ja nii paljudel on hirm tuleva pärast, 
vaid ikka seetõttu, et see kõik paneb 
meid pöörama taas oma pilku ajatu-
te väärtuste poole, mille oleme edu ja 
kuulsuse ihaluses kõrvale jätnud. 

Jõulupühade laiem sisu Jeesuslap-
se sünni tähistamise kõrval on ju usk 
headuse ja armastuse võidukäiku. Ise-
gi selles ajas aastas, kus päike vaevu-
vaevu teeb kaare lõunataevas ja õues 
on kõle, on usk hingesoojusesse see, 
mis kannab ka kõige keerulisematest 

J õulurahu oleme aastaid igatsenud 
ja seda väljagi kuulutanud, kuid 
selleni jõudmine on olnud seo-
tud pigem väsimusest nõrkemi-

sega, kui enam tormata ei jaksa, mitte 
aga teadliku hoo maha võtmisega, et 
tõeliselt ja südamest pühadest rõõmu 
tunda. Jõulude suurimaks rõõmuks on 
ju koosolemine kõige armsamate ja 
olulisematega, kes meil elus on. Koos-
olemine oma pere ringis. 

Mis siin salata, kevadel oli suur ül-
latus, et ülestõusmispühi pidime kiri-
kuski pidama nii, et inimesed olid tee-
nistusest osa saamas kaamerasilma 
kaudu. Samas lootsime siis, et jõuluks 
on kõik möödas. Suvi andiski ju loo-
tust, et asjad on tõesti liikumas pare-
muse poole, kuid sügis on näidanud 
kahjuks vastupidist. Ega siis jäägi üle 
muud, kui leida oma senistele jõulu-
toimetuste mustritele asendust uu-
tes viisides, et võiksime siiski osa saa-
da selle kauni püha tõelisest rõõmust.

Jõulupühade tegelik olemus on ju 
siiras ja puhas rõõm sündinud Jeesus-
lapse üle, mis ei vaja suuri pidustusi, 
vaid mida kõige toredam ongi tähis-
tada väikeses pereringis. Loomulikult 
ihkab hing näha kõiki sugulasi, kelle-
ga oleme harjunud jõulude aegu kok-
ku saama, kuid sel aastal peaksime sel-
leski osas julgema seada selgeid piire, 
et vältida haigestumise ohtu. 

Elu on täis imelisi võimalusi, mi-
da me oma tavapärases rütmis tegut-
sedes tarvitada ei oska. Kui aga oleme 
sundseisus, tuleb leida uusi lahendusi 
ning siis olemegi uuendusmeelsed ini-
mesed, kes võivad jätkuvalt rõõmusta-
da. Isegi kirik, mis on aastasadu ühte-
moodi toiminud, pidades pühapäeviti 
ja pühade päevadel jumalateenistusi, 
peab kohanema uue olukorraga. Ki-
rikusse ei ole meil võimalik jõuluõh-
tul lubada rohkemat kui viiendikku 
inimhulgast, kes tavaliselt on olnud 
jõulurõõmust osa saamas. Kuid selle 
lahendavad kaasaegsed võimalused, 
kaamerate ja ekraanide näol, mis too-
vad jõululaulud ja jõululoo koju kätte. 
Ka EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikust 
ja Viimsi Vabakoguduse jõuluteenis-
tustest on toimumas ülekanded Face-
booki ja YoutTube’i kaudu.

Kellel aga südames on suur soov 
kindlasti kirikusse kohale tulla, siis on 
väga vajalik eelnev nime kirja panek. 
Ei soovi ju mitte keegi, et peaks jõulu-
õhtul kiriku ukselt nukralt tagasi pöö-

Jõulupühade tegelik 
olemus on ju siiras ja 
puhas rõõm sündinud 
Jeesuslapse üle, mis 
ei vaja suuri pidustusi, 
vaid mida kõige tore-
dam ongi tähistada 
väikeses pereringis.

elu olukordadest läbi ning kasvatab 
lootust, et kõik, mida määratleme hal-
vana, saab mööda.

Viimsi on üks eriline paik – kuigi 
me elame justkui linnas, on loodus-
ki meile tegelikult nii lähedal, et lau-
sa rumaluseks võiks nimetada loodu-
se pakutavate võimaluste kasutamata 
jätmist. Loomulikult vajab soojalt dii-
vanilt tõusmine ja metsarajale mine-
mine teatavat eneseületust, kuid rahu 
ja hea enesetunne, mille võime lei-
da looduses viibimisest sõltumata il-
mast, on tegelikult üks rahu kasvatami-
se võimalusi. Pärast metsas müttamist 
on parim võtta tassike teed ja hea raa-
mat ning sedasi lubada hingel hingata.

Usun, et jõulurahu saabub meile 
siis, kui jätame kõrvale liigse muret-
semise ning võtame tänulikus meeles 
vastu kõik selle, mida elu meile pakub. 
Jah, kõik ei pruugi meile meeldida, 
kuid siis tasub lasta sellel mööda min-
na ning keskenduda sellele, mis tõelist 
rõõmu valmistab.

Jõuluööl sündis meile Päästja, kes 
oma tegevusega umbes 30 aastat hil-
jem muutis inimkonna jaoks kõik, ava-
des tee lunastusele. Tõestades, et armas-
tus on kõigest üle, ja avades meile või-
maluse jätta kõik mured kõrvale ning 
südames rõõmustada kõige hea üle.

Nende jõulude aegu tuleb meil küll 
armastada kaugelt, kuid armastuse 
olemust ei muuda mitte ükski kaugus. 
Seda piirab vaid hirm, mis takistab us-
kuda armastusse.

Olgu selles jõuluajas meil rohkelt 
rõõmu ja rahu südames ning palju ar-
mastust!

V
iimsi vallavolikogu kinnitas 15. detsembril 
toimunud istungil valla arengukava ja eelarve-
strateegia aastateks 2021–2025.

Kuna eelmisel aastal töötati välja uus arengu-
kava, olid sel aastal muudatused pigem tagasi-

hoidlikud. Siiski täpsustati mitmete eesmärkide sõnastusi, 
lisati uusi tegevusi jms.

Valla eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal. Eel-
arvestrateegias on toodud Viimsi valla eelnenud aasta te-
gelikud, jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia pe-
rioodiks prognoositavad põhitegevuse tulud, põhitegevu-
se kulud, investeeringud koos finantseerimisallikatega ja 
muu oluline info.

Valla kõige tähtsamaks tuluallikaks on üksikisiku tulu-
maks. Tulumaksu kasvuks perioodil 2021–2025 (võrrel-
des 2020. aasta prognoositava laekumisega) on kavanda-
tud 5,5% aastas.

Investeeringute nimekirjas on teede ja tänavate projek-
teerimine, rekonstrueerimine ja renoveerimine, kergliik-
lusteede rajamine, tänavavalgustuse rekonstrueerimine, 
keskkonnakaitse investeeringud, mängu- ja spordivälja-
kute rajamine, Viimsi keskväljak, Tammede park, koolide 
ja lasteaedade investeeringud, Artium ja muudki.

15. detsembri istungil oli esimesel lugemisel ka 2021. 
aasta eelarve.

Vallavalitsus esitas voliko-
gule arutamiseks Viimsi val-
la 2021. aasta eelarve eelnõu 
mahuga 55,7 miljonit eurot. 
Põhitegevuse tulud suure-
nevad 2020. aasta eelarvega 

võrreldes 8,3% 42,8 miljoni euroni. Põhitegevuse kulud on 
39,1 miljonit eurot. Järgmisel aastal plaanib vallavalitsus 
võtta 10,1 miljonit eurot laenu, millest valdav osa kasuta-
takse haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehituseks. Eelar-
ve on kavandatud tasakaalus.

Reageerisime tänavu kiiresti ja paindlikult ka koroona-
kriisi põhjustatud muutustele valla tuludes. Sarnaselt 
oleme järgmise aasta eelarve eelnõu koostanud konserva-
tiivselt. Lähtume võimalusest, et majanduse taastumine 
võib ennustatust aeglasemaks osutuda. Kulude tegemisel 
oleme võtnud aluseks eelmiseks aastaks planeeritud tase-
med ja otsinud kokkuhoiuvõimalusi eelkõige majanda-
miskuludelt.

Koroonaviiruse kõige vahetum ja suurem mõju on valla 
koolidele. Seepärast kavandame lisaraha koolide IT taris-
tusse, et tagada paremad võimalused digiõppe läbiviimi-
seks ja seeläbi hoida õppekvaliteeti. Kui vaadata ka kavan-
datavaid investeeringuid, siis on haridusvaldkond läbiv 
prioriteet. Samas ei ole ära unustatud muid olulisi vald-
kondi.

Põhitegevuse kuludest üle poole moodustavad 22,4 
miljoni euroga hariduskulud, mille eelarve kasvab 3,7%. 
Vaba aja ja kultuuri ning sporditegevuse kulud kasvavad 
2,7%. Viimsi lähiaja suurimaks investeeringuks oleva 
haridus- ja kultuurikeskuse Artium ehituseks on 2021. 
aastal ette nähtud 8,7 miljonit eurot, Randvere kooli juur-
deehituse ja ujula maksumus selgub pärst riigihanke läbi-
viimist. Spordivaldkonnas on suurimaks investeeringuks 
mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmuru uuendamine.

Sotsiaalse kaitse eelarve suureneb tervikuna kokku 
kümnendiku võrra. Kuna vajame juurde puudega inimeste 
tugiisikuid, kasvavad sotsiaalhoolekande kulud tuleval 
aastal 40%. Eakate ühekordne toetus on plaanis tõsta 
praeguselt 90-lt 100-le eurole.

Kommunaalvaldkonnas on teede 
hoolduseks kavandatud 1,2 mil-
jonit eurot, mida on ligi veerandi 
võrra enam kui tänavu. Ühistrans-
pordikorralduse summad suure-
nevad 18%. Tänavavalgustuse 
uuendamiseks ja LED-projektide 
elluviimiseks kulub tuleval aastal 
kokku ligi 0,7 miljonit eurot.

Keskkonnakaitse kulud suure-
nevad 2020. aasta eelarvega võr-
reldes enam kui poolteist 
korda ning enim 
vahendeid läheb 
jäätme- ja sademe-
veekäitluse korral-
damiseks.
Illar Lemetti
vallavanem

J U H T K I R I

Eelarvestrateegiast ja 
2021. aasta eelarvest

2021. aasta eelarve 
eelnõu on mahuga 
55,7 miljonit eurot. Küünlavalgus paitab hinge ja loob jõulumeeleolu. Foto: Pixabay
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E smaspäeval, 7. detsembril, lahkus meie hulgast 
Peedo Lehtla. Enamus inimesi kutsus ja teab te-

da nimega Petka. Ka tal endal ei olnud selle nime vas-
tu midagi. 

Petka läheb ajalukku ühe tuntuima naissaarlasena. 
Ta saabus Naissaarele vahetult pärast okupatsioo-

niarmee lahkumist seoses tööga päästeteenistuses. 
Üsna peagi sidus ta oma elu selle maalapiga püsivalt. 
Kuid kuulsaks Naissaare Petkaks sai ta tänu oma isik-
susele. Ta oli loov, energiline ja sõbralik. Teda huvi-
tas väga ajalugu ja ta oli õnnelik, kui sai oma kodu-
saart külalistele tutvustada. Tema oskus inimesi köita 
oli väljapaistev.

Peedo oli mees, kes hoidis Naissaarel käigus ron-
giliikluse. Ta oli esimene, kes hakkas kohapeal jääd-
vustama saare ajalugu ning asutas muuseumi, kuhu 
kogus huvitavaid fakte ja materjale Naissaare kohta. 
Seda vastavalt võimalustele, mida parajasti pakkus 
aeg ja selles toimuvad protsessid. 

Nagu iga isiku ja eriti isiksuse puhul, oli ka Petka 
tegevuses vastuolusid. Pole kahtlustki, et need tuh-
muvad selle ees, millist rõõmu suutis ta oma saarel 
veedetud aastatega pakkuda tuhandetele tänulike-
le inimestele.

Viimsi vallavalitsus 
Rannarahva muuseum 

Petkat ei ole enam. Petka on Naissaarelt läinud...  
Jaa, selle mõttega peab alles harjuma. Juba siis, 

kui ta vahel harva linna läks, oli Naissaarel midagi 
teisiti. Kõik teadsid, et tema on alati kohal – suvel, 
sügisel, talvel.

Kes ta üldse oli? Oi kui valesti see “oli” kõlab... Kas 
Rähnipesa peremees? Rongijuht? Geniaalne leiutaja, 
kes tegi pesumasinast mootorratta või koguni vedu-
ri? Kiriku kellamees? Imeravitseja? Viinamees? Nais-
temees? Või legend, kes tegi Naissaare suuremaks?

Tema teadis kõiki Naissaare saladusi. Nii istusid 

Järelehüüded Naissaare 
hingele Peedo Lehtlale

Valla taasasutamise 30. juubeli-
sünnipäev ja Viimsi tunnustab 
2020 toimub 20. detsembril 
Sel pühapäeval tähistab Viimsi vald 30. taasasutamise aastapäeva 
ja tunnustab 2020. aasta jooksul oma valdkonnas silma paistnud 
ning suurepäraseid tulemusi saavutanud vallaga seotud inimesi ja 
organisatsioone. 

Arvestades Eesti tänast olukor-
da seoses koroonaviiruse pan-
deemilise levikuga, ei ole võimalik 
pidulikku sündmust tavapärasel 
viisil korraldada. Tänavu leiab tä-
histamine aset kontaktivabalt: pü-
hapäeval, 20. detsembril kell 18 
toimub Viimsi valla juubelisünni-
päeva ja Viimsi tunnustab 2020 

sündmus ilma kohalviibijateta ja publikuta virtuaalgala voogülekande-
na Viimsi raamatukogust. 

Ülekanne on avalik ja jälgitav veebiaadressilt www.facebook.com/
ViimsiVald.
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Petitsioon Rohuneeme ranna 
kaitseks 
Rohuneeme külaseltsi eestvedajad andsid 15. detsembril valla-
vanem Illar Lemettile üle rahvaalgatuse korras kogutud 1205 allkirja 
Rohuneeme ranna kaitseks. 

Petitsiooni vastu võttes tänas vallavanem selle koostajaid ning kõiki 
allkirja andjaid selge seisukoha väljendamise eest ja lubas, et kogu-
konna arvamusega edasises protsessis kindlasti arvestatakse.

VT 

Teated

Koguti 1205 allkirja. Foto: Martin Jaško

Peedo Lehtla 
(20.07.1951 – 7.12.2020)

ühel õhtul mehed Männikul ümber laua, Naissaare 
kaart ees, ja Petka tegi sellele mõned ristid. Just sin-
na, soode äärde, olevat Eesti Vabariik peitnud segas-
tel aegadel mitu tonni kulda. Mehed tahtsid kohe kul-
la metsast ära tuua, aga Petka ütles, et juba on liiga 
pime.

Petka ise on legend, keda meie, naissaarlased, ja 
kõik külalised jääme mäletama. Ja kus iganes Sa tule-
vikus oled Naissaare lugusid rääkimas, soovime Sul-
le jätkuvalt kõike head.

Naissaare elanikud 

Foto: Stanislav M
oshkov / Õ

htuleht /Scanpix

EELARVE Viimsilased hääletasid 
Viimsi esimese kaasava eelarve 
võiduideedeks sisetingimustesse 
rajatava skatepargi ning hooaja-
lise uisuplatsi. Kummagi võidu-
projekti maksumuseks on hinna-
tud 50 000 eurot ning need viiakse 
ellu 2021. aasta jooksul.

197 häält kogunud Viimsi skatepargi 
projekti eesmärk on rajada Rohunee-
me tee 1 hoone II korrusele noortele 
turvaliseks treenimiseks sisetingimus-
tes asuv rula- ja trikirattakeskus. Skate-
pargi idee autorid on Mikael Parman ja 
Jana Lillemets.

Teisele kohale tulnud hooajalise ui-
suplatsi idee sai 114 häält. Anna Ale-
ni poolt tehtud ettepaneku tuumaks 
on pakkuda Viimsis kõigile huviliste-
le nautimiseks hea valgustuse ja mõ-
nusa muusikaga uisuväljakut.

Hääletusel osales 866 viimsilast, 
kellel igaühel oli võimalik anda kolm 
häält erinevate ideede poolt. 866 ini-
mest on 5,4% Viimsi kaasava eelarve 
hääleõiguslike elanike arvust ja seda 
võib pidada tubliks tulemuseks, ar-
vestades, et nii ideede esitamine kui 
ka hääletus toimusid meie vallas esi-

mest korda. Võrdluseks võib tuua Eesti 
kõige pikema kaasava eelarve kogemu-
sega Tartu linna, kus seitse aastat taga-
si osales esmakordsel hääletusel 3,3% 
hääleõiguslikest tartlastest ning üle 5% 
osaluseni jõuti alles neljandal aastal.

Viimsi valla kaasava eelarve ees-
märk on anda kõigile huvilistele või-
malus esitada 50 000 euro ulatuses 
ideid valla elu edendamiseks ja või-
maldada viimsilastel osaleda hääletu-
sel parimate ideede väljaselgitamiseks. 
Tänavu oktoobris alguse saanud prot-

sessi käigus läheb jagamisele kokku 
100 000 eurot (nii 2020 kui 2021 eelar-
veaasta kohta), mis tähendab, et 2021. 
aastal saab ellu viia kaks kuni 50 000-
eurost projekti.

Kaasava eelarve ideede esitamise 
voorus laekus kokku 86 ideed. Valla-
ametnikest ekspertkomisjon hindas 
esitatud ideede vastavust kaasava eel-
arve nõuetele ning hääletamisele jõu-
dis 57 ettepanekut. Kokku anti erineva-
te projektide poolt 1652 häält.

VT

Kaasava eelarve võiduideed 
on rulapark ja uisuplats

Uisuväljak toob Viimsisse rohkem talverõõme. Foto: Fotolia

Eesti Vabadussõja ajalugu 
ilmus e-raamatuna 
Eesti sõjamuuseumi ja kirjastuse Varrak koostöös aasta alguses 
ilmunud kaheköiteline koguteos Eesti Vabadussõja ajaloost on 
nüüd saadaval ka teadusväljaandele omase viitesüsteemiga e-raa-
matuna. 

“Eesti Vabadussõja ajaloo“ 
digiväljaande puhul on veebruaris 
paberkujul ilmunud teose tekstile 
lisatud viited ning raamatu lõpus 
on toodud allikate ja kirjanduse 
loetelu.

Vabadussõja ajaloo koostaja 
ja peatoimetaja ajaloolase Lauri 
Vahtre sõnul on tegemist uuen-
dusliku lahendusega. “Viited jäeti 
paberväljaandest lugejasõbralik-
kuse huvides teadlikult välja, kuid 
kindla kavatsusega need elekt-
roonilisel kujul võimalikult pea 
kõigile kättesaadavaks teha,” 
ütles ta.

Kaheköiteline paberväljaanne on niigi mahukas, kuid e-raamat 
avab soovijale võimaluse mugavalt tutvuda ka teose teaduslike taga-
maadega. Selliselt vastab vabadussõja lõpu 100. aastapäeva tähistav 
suurteos nüüd ka teaduskirjanduse nõuetele.

“Eesti Vabadussõja ajaloo” on koostanud Lauri Vahtre. Tekstid on 
kirjutanud Peeter Kaasik, Lauri Vahtre, Urmas Salo, Ago Pajur, Tõnu 
Tannberg, Hellar Lill, Toomas Hiio, Toe Nõmm ja Taavi Minnik. Viited ja 
kasutatud kirjanduse on toimetanud Toomas Hiio. Raamatu toimetas 
keeleliselt Ede Kõrgvee, korrektuuri luges Eha Kõrge, kujundasid Mare 
Väli ja Mari Kaljuste. Raamat ilmus Eesti Sõjamuuseumi – kindral 
Laidoneri muuseumi toimetiste sarjas.

VT 



PÜHADEAEG Oleme harjunud 
aastavahetust tähistama ilu-
tulestikuga. Üha enam kasuta-
takse aga linnades keskkonna-
sõbralikumaid ja ohutumaid 
ning ka raha kokkuhoidvamaid 
viise, kaunistades linnaruumi 
või kasutades inimeste meele-
lahutuseks näiteks lasershowd. 
Seda põhjusel, et paugutamine 
tekitab nii saastet, valgus- kui ka 
helireostust ning ebamugavusi 
paljudele inimestele ja nende 
neljajalgsetele sõpradele.

Esimesed ilutulestikud leiutati iid-
ses Hiinas 200 eKr. Algelised ilutules-
tikud olid valmistatud kuumutamisel 
plahvatavast bambusest, mis pidi kur-
je vaime eemale peletama. 600–900 
pKr leiutas hiina alkeemik kaaliumnit-
raadi, söe ja väävli segul baseeruva 

Avalikud väljapanekud
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Detailplaneeringud
KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

  Viimsi Vallavalitsus võttis 04.11.2020 vastu korralduse nr 674 “Pärna-
mäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneeringu kehtes-
tamine” ja 02.12.2020 seda muutva korralduse nr 744 “Viimsi Valla-
valitsuse 04.11.2020 korralduse nr 674 “Pärnamäe küla, kinnistu 
Kesk-Kaare tee 75 detailplaneeringu kehtestamine” muutmine”.

Planeeringuala asub Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiir-
konnas Kesk-Kaare tee ääres, hõlmates kinnistu Kesk-Kaare tee 75 
(89001:010:2423, elamumaa, 1440 m²). Krunt on ruudukujuline hoo-
nestuseta elamukrunt, kus kõrghaljastusest on vaid kaks kuuske ja 
neli pihlakat. Krunt piirneb elamumaa sihtotstarbega kinnistutega 
Kesk-Kaare tee 73, Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja maatulun-
dusmaa sihtotstarbega kinnistuga Mäe. Mäe kinnistu detailplanee-
ring kehtestati Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsusega nr 39, millega 
moodustati 19 krunti, neist 14 üksikelamukrunti.

Detailplaneeringuga (edaspidi DP; Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 
07-19) antakse olemasolevale elamukrundile täiendav ehitusõigus. 
DP-ga määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoone ehitami-
seks suurima lubatud ehitisealune pinnaga 288 m². Üksikelamule ja 
abihoonele on lubatud üks korrus, maa-aluseid korruseid ette näh-
tud ei ole. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus olemasolevast maa-
pinnast katuseharja peale on 5,5 m, abihoonel 5 m. Hoonete lubata-
vad katusekalded on vahemikus 0–15°.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.
  Viimsi Vallavalitsus võttis 02.12.2020 vastu korralduse nr 745 

“Metsakasti küla, kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöö-
di tee ja osaliselt Kesaniidu tee detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala suurus on 14 690 m² ja see hõlmab kinnistud Riia-
söödi tee 30 (89001:010:2871, tootmismaa, pindala 4570 m²), Sassi 
(89001:010:2874, üldkasutatav maa, pindala 1907 m²), Lauri (89001:
010:2873, üldkasutatav maa, pindala 1995 m²), Riiasöödi tee (89001:
010:2872, transpordimaa, pindala 1877 m²) ja Kesaniidu tee (89001:
010:2869, transpordimaa, pindala 4341 m²). Planeeringuala on hoo-
nestamata ning piirneb idast ja lõunast elamutega, põhjast metsaala-
ga ning läänest perspektiivse elamualaga. Juurdepääs planeeringu-
alale on olemas Riiasöödi teelt ja Gustav Heinrich Schüdlöffeli teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 02-19) moodustatakse üks 
kaksikelamumaa sihtotstarbega krunt (pindala 2019 m²), kaks loo-
dusliku maa krunti (3261 m² ja 1791 m²) ning kaks tee- ja tänavamaa 
krunti (3408 m² ja 4211 m²). Kaksikelamukrundile määratakse ehi-
tusõigus ühe kaksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks suurima lu-
batud ehitisealuse pinnaga 500 m² (abihoone ehitisealune pind võib 
olla kuni 20 m²). Kaksikelamu suurim lubatud kõrgus olemasolevast 
maapinnast katuseharja peale on 8,5 m (lubatud on kaks maapealset 
korrust ja üks maa-alune korrus). Abihoonete suurim lubatud kõrgus 
on 4,5 m (lubatud on üks maapealne korrus). Lubatud katusekalde 
vahemik on 15–30°. Piirded on kavandatud 1,5 m kõrgused, krundi 
piiramine ei ole kohustuslik. 

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

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

Keskkonna- ja planeerimisosakond

AVALIK VÄLJAPANEK
4.–17.01.2021 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekul 
Leppneeme – Tammneeme maastikukaitseala kaitsekorraldus-
kava 2021–2030  ja Krillimäe maastikukaitseala kaitsekorraldus-
kava 2021–2030.

Kaitsekorralduskavade eesmärk on:
- anda lühike ülevaade kaitstavast alast (edaspidi ala) – selle kaitse-

korrast, kaitse-eesmärkidest, maakasutusest, huvigruppidest ning 
alal läbiviidud uuringutest/töödest;

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

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

- anda ülevaade peamistest väärtusi mõjutavatest teguritest, kirjel-
dada kaitseks vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega;

- määrata põhiväärtuste säilimisele, taastamisele ja tutvustamisele 
suunatud kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise plaan koos tööde 
mahu, koha, ulatuse kirjelduse ja orienteeruva maksumusega;

- luua alusdokument kaitseala kaitsekorralduslike tööde elluviimi-
seks ja rahastamiseks.

Ettepanekuid ja kommentaare kaitsekorralduskavadele saab 
esitada avaliku väljapaneku aja vältel e-posti aadressile timo-
kark@yahoo.com või kirjalikult paberkandjal Viimsi vallavalit-
susse (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 
Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on avatud esmas-
päevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. 

Lisainfo: avalike väljapanekute materjalid on leitavad ka Viimsi valla 
kodulehelt https://www.viimsivald.ee/teenused/keskond/kaitsealad.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

TURVALISED PÜHAD Pühadeaeg on 
käes ning sellest tulenevalt peab 
igaüks meelde tuletama peamised 
ohutusreeglid nii pürotehnika kui 
ka lahtise tule kasutamisel.

Lendu lastud ilutulestik võib olla kau-
nis vaatepilt, kuid alati peab tagama ka 
selle, et see vaatepilt jääkski vaid po-
sitiivseks elamuseks. Pürotehnika ka-
sutamine oskamatutes kätes võib olla 
väga ohtlik ning tekitada korvamatuid 
tagajärgi nii inimestele, loomadele kui 
ka hoonetele. 

Eelmise aasta lõpus said Pärnumaal 
käes plahvatanud vana ilutulestikura-
keti tõttu viga kaks poissi – mõlemad 
said tugevaid käe- ja näotraumasid. 
Samal aastavahetusel sai Narvas ilu-
tulestikuraketiga näovigastusi 12-aas-
tane poiss. Kuid mitte ainult inimesed 
ei saa rakettide tõttu vigastada. Mä-
letame ju kõik eelmise aastavahetuse 
tähistamiseks õhku lastud raketi tõttu 
süttinud Nurmiko aianduskeskuse kas-
vuhoonete kompleksi Harjumaal, mil-
le käigus hävis ühe pere elutöö. Nende 
näidetega aga õnnetuste nimekiri kau-
geltki ei piirdu. 

Kõige ohutum on ilutulestikku 
üldse mitte teha
Loomulikult on kõige ohutum ilutu-
lestikku üldse mitte teha. Nii käitudes 
säästame loomi ja inimesi mürasaastu-
sest ning hoiame ära ilutulestiku tõttu 
tekkida võivaid õnnetusi. Kui aga siiski 
ilma ei saa, tuleb ilutulestikku teha kõi-
ki ohutusnõudeid ja konkreetse toote 
kasutusjuhendit järgides. Ilutulesti-
kurakett tuleb asetada lagedale välja-
le ning see kindalt toestada näiteks lii-
va või lumega. Läheduses ei tohi olla 
inimesi, autosid ega hooneid. Raket-
te ei tohi lasta rõdult, aknast ega käest. 
Kortermaja rõdu või kitsuke hoov ei ole 
kindlasti ilutulestiku tegemise koht. 
Jälgida tuleb raketi lennusuunda, et 

see ei lendaks inimeste poole, katus-
tele või akendesse. Rakette ei tohi min-
gil juhul paigutada otsapidi pudelisse 
– see võib ümber kukkuda ning suuna 
hoopis inimeste poole võtta. Üks kin-
del tõsiasi on, et ükski lendu lastud ra-
kett ei jää kunagi taevasse, vaid tuleb 
sealt alati alla ja võib põhjustada tu-
lekahjusid. Sellele tasub mõelda iga 
kord, kui ilutulestikku lasete.

Ilutulestik osta ainult 
sertifitseeritud müüjalt
Pürotehnikat tuleks osta ainult serti-
fitseeritud müüjalt ning alati kontrolli-
da, et ostetud patarei või rakett ei oleks 
vigastatud. Kui ostetaval pürotehnikal 
on väliseid nähtavaid vigastusi, siis se-
da kindlasti kasutada ei tohi, vaid tu-
leb viia tagasi müügipunkti. Ootama-
tust kohast plahvatama hakkav patarei 
võib vigastada inimesi või süüdata lä-
heduses asuvaid hooneid ning sõidu-
keid. Ilutulestikku tehes peab peale 
süütamist sellest võimalikult kiires-
ti eemalduma. Kui rakett juhuslikult 
ei aktiveeru, ei tohi mitte mingil juhul 
selle kohale kummardudes seda kont-
rollima minna. Soovitatav on raketile 
läheneda alles 15 minutit pärast eba-
õnnestunud süütamist ning võimalu-
sel tuleks see asetada veeanumasse. 

Ka kenasti tööle rakendunud ja end 
tühjaks lasknud patarei oleks mõist-
lik asetada vette või lasta tal täieli-
kult jahtuda, sest igal aastal süttib nii 
mõnigi prügikast kuuma pürotehni-
ka kaasabil. Tuleb kindlasti teha vahet 
signaalraketil ja ilutulestikul – esimest 
tohib kasutada vaid ohuolukorras, mit-
te oma lõbuks. 

Ole ettevaatlik nii pürotehnika 
kui ka lahtise tulega
Statistikale tuginedes juhtub enamik 
pürotehnikaga seotud õnnetusi täis-
kasvanud vägijooki tarbinud meestega, 
kuid viimastel aastatel on sagenenud 
pürotehnikast põhjustatud vigastu-
sed ka laste seas. Seetõttu ärge luba-
ge oma lapsi ja purjus sõpru rakette 
laskma. Lisaks rakettidele ja püroteh-
nikale tuleb pühade ajal ettevaatlikult 
ringi käia ka lahtise tulega – küünlad, 
kaminatuli ning teised lahtise tule alli-
kad tuleks kodunt lahkudes või maga-
ma minnes kustutada ning kontrolli-
da, et pühade ajal täistuuridel töötavad 
elektriseadmed ei tekitaks vooluvõrgus 
ülekoormust. Lisaks, kui pühade ajal 
vanavanemaid külastatakse, võiks üle 
kontrollida nende suitsuandurid ning 
viia ahiküttega majadesse kingituseks 
vinguandur. Ohutus algab sinust!

Pürotehnika – ohtlik nauding

Liina Valner
Põhja päästekeskuse 
kommunikatsioonijuht

Ilutulestikku tehes tuleb esmajoones järgida turvalisuse reegleid. Foto: Pixabay

püssirohu, mida kasutati esimese kee-
milise ilutulestiku loomiseks. 

Tänapäeval valmistatakse ilutules-
tikke jätkuvalt püssirohuga. Paljud ilu-

tulestiku loomiseks kasutatavad toor-
ained on kaevandatud mägedest, mille 
käigus raiutakse metsi ja hävineb elus-
loodust. 

Maapinnale langevad ilutulestiku 
osakesed sisaldavad sageli raketikemi-
kaale ja värvaineid, mis satuvad pin-
nasesse ning veesüsteemidesse. Lisaks 
tekitavad pürotehnilised vahendid üs-
na palju prügi.

Siin on mõned suurepärased või-
malused, mida teha ilutulestiku ase-
mel aastavahetusel: külastage kontser-
ti või võtke ette matk, tähistage tähtede 
all rannas või künkal või jääge näiteks 
suurepärase muusika saatel perekon-
naga vesteldes koju. Aina rohkem kor-
raldatakse linnades valgusshowsid, mi-
da on tore koos vaadata. 

Võite rakettide ostmise asemel an-
netada raha ka varjupaika, tehes head 
nii neljajalgsetele sõpradele kui ka rõõ-
mu iseendale. 

Mida ilutulestiku asemel 
aastavahetusel ette võtta?*

Meriliis Kivimägi
noortevolikogu liige

*Artikli kirjutamisel on tuginetud 
Jenny Coheni artiklile “Fireworks’ 
Vibrant History” 2019.

Aastavahetuse tähistamiseks on palju 
võimalusi. Foto: Fotolia



toetust üksteist kuud aastas, juulis toe-
tust ei maksta. 

Seega peaksid lapsevanemad, kel-
le laps saab järgmisel aastal 1 aasta ja 
6 kuu vanuseks ning kes plaanivad ko-
duse lapse toetust taotleda, registree-
rima end kindlasti enne aastavahetust 
Viimsi elanikeks. Viimsi valla kodu-
se lapse toetus on praegu 250 eurot 
kuus ning tänavu novembrikuus mak-
sis vald toetust 188 lapse eest. Toetuse 
suuruse kehtestab vallavalitsus, arves-
tades valla eelarvelisi võimalusi.

Lapsehoiu toetuse maksmisel hak-
kab uuest aastast kehtima nõue, et mõ-
lemad lapsevanemad (või üksikva-
nem) peavad olema 1. jaanuarist Viim-
si elanikud. Perekond, kes kolib Viimsi 
valda pärast 1. jaanuari, saab toetuse 
esmakordsel taotlemisel kahe vanema 
või üksikvanema ja lapse sissekirjutuse 
korral samuti täistoetuse. Ühe vanema 
sissekirjutuse puhul on toetuse suurus 
endiselt 50% lastehoiu  kohatasust. 

Toetust makstakse lapsevanemale 
tema poolt esitatud lapsehoiuteenuse 
arvete ja maksekorralduste alusel kuni 
260 eurot kuus lapse kohta, kes on vä-
hemalt 1 aasta ja 6 kuu vanune. Täp-
sustatakse, et toetust makstakse kuni 
80% lapsehoiu kohatasust, mitte lisa-
tud toidurahast, ringitegevusest ja teis-
test lisakuludest. 

Uuest aastast alates saab esitada 
vaid ühe kuu vanuseid arveid ja mak-
sekorraldusi. Näiteks jaanuarikuu arve 
ja maksekorralduse sisestab lapseva-
nem ARNO keskkonda veebruari algu-

ses ja toetus makstakse välja veebruari 
lõpuks.  Lapsevanemad, kellel on veel 
esitamata eralastehoiu toetuse taotlu-
sed oktoobri ja novembri eest, peak-
sid seda tegema hiljemalt detsembri-
kuu jooksul.

Eralasteaia toetust maksab vald 
otse eralasteaedadele, kellega on sõl-
mitud sihtfinantseerimise lepingud, 
ning toetuse suurus on kindel summa 
ühe lapse kohta kuus. Uuest aastast 
kehtima hakkav olulisim muudatus 
on samuti seotud nõudega mõlemal 
lapsevanemal (või üksikvanemal) ol-
la toetuse saamise aastal Viimsi ela-
nik 1. jaanuari seisuga. Esmakordselt 
Viimsisse kolinud perekond saab sa-
muti eralasteaia toetust taotleda täis-
mahus. Kui üks lapsevanem, kes ei ole 
üksikvanem, on mujale sisse kirjuta-
tud, on toetus 50% toetuse täissum-
mast. Muudatuse eesmärk on maks-
ta toetust peredele, kes on Viimsi valla 
püsielanikud. 
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Valla keskuses olev Randvere 
tee sai uue LED-valgustuse 
Viimsi LED II projekti raames sai Randvere tee alates Aiandi tee 
ringist kuni Heki ringini uue LED-valgustuse. 

Töid tehti kahes lõigus – Aiandi ringist kuni Rohuneeme ringini vahe-
tati mõlemal pool teed valgustid uute LED-ide vastu välja. Rohuneeme 
ringist kuni Heki tee ringini lisati juurde maste, ülekäigurajad said eraldi 
valgustuse ning eemaldati vanu valgustusrajatisi. Kuna nimetatud lõigul 
on ööpäevane liiklussagedus ligi 14 000 sõidukit, siis pöörati täiendavat 
rõhku valgustuse renoveerimisel ka ohutu keskkonna loomisele.

Liiklejatel on võimalik silmaga eristada, et uus valgustus on laiema 
valgusvihuga ja varem hämarana olnud teekatte osad on nüüd ühtla-
semalt valgustatud. Oleme selles osas ka positiivset tagasisidet saanud.

Uued sõidutee valgustid on värvsustemperatuuriga 4000K, ülekäigu-
radadel värvsustemperatuuriga 5700K. Randvere tee uued valgustid 
on tootnud Philips ning need on võimsusega 82W (varem olid teel 
250W võimsusega kõrgsurve naatrium valgustid). Uued valgustid ühen-
datakse tänavavalgustuse juhtimissüsteemiga CityTouch. Kevadel teos-
tatakse kogu piirkonnas haljastustööd ja ka teekatte märgistustööd. 

Tänavavalgustuse renoveerimistöid teostab OÜ Corle ning neid 
teostatakse KIK-i tänavavalgustuse taristu renoveerimise meetme 
vahenditest.

Lisaks sai peatänav kolmanda advendi järel ka jõuluehteisse. Kokku 
paigaldati Randvere tänavalõigu kummalegi poole teed 44 uut 3D 
LED-postidekoratsiooni, millel säravad ühtekokku 26 400 LED-dioodi. 

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja

Teated

TOETUSED 1. jaanuarist 2021 jõus-
tuvad mitmed muudatused Viimsi 
valla erinevate lastehoiutoetuste 
taotlemisel. Olulisim toetustega 
seotud uuendus puudutab rahvas-
tikuregistris Viimsi valla elanikuks 
registreerimise nõuet 1. jaanuari 
seisuga.

Uuest aastast makstakse koduse lapse 
toetust, lapsehoiutoetust ning eralaste-
aia toetust juhul, kui mõlemad lapse-
vanemad on toetuse taotlemisel kogu 
jooksva kalendriaasta olnud rahvasti-
kuregistri järgi Viimsi elanikud. Muu-
datusega soovib vallavalitsus kindlus-
tada toetuse saajate tulumaksu laeku-
mise vallale ja toetada eelkõige püsi-
elanikke. 

Koduse lapse toetust on edaspidi 
õigus taotleda lapse kohta, kelle mõle-
mad vanemad (või üksikvanem) on 
toetuse saamise aasta 1. jaanuarist 
ja kogu toetuse maksmise perioodil 
Viimsi valla elanikud. 

Toetust makstakse vanematele, 
kelle 1,5–3-aastane laps ei käi laste-
aias või lastehoius. Toetust ei maks-
ta perele, kellele on pakutud, kuid kes 
on loobunud kohast Viimsi munitsi-
paallasteasutuses või vallale hankele-
pingu alusel teenust pakkuvas eralas-
teaias. Uue korra kohaselt makstakse 

1. jaanuarist muutuvad lastehoiu-
toetuste saamise tingimused

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja

Randvere tee enne ... 

... ja pärast LED-valgustuse paigaldamist. Fotod: Taavi Valgmäe

KESKKOND Jäätmete liigiti kogu-
mist on vaja jätkata ka viiruse 
leviku perioodil või eriolukorras. 
Järjest sagedasemaks saavad aga 
küsimused, mida teha kaitse-
maskidega. 

Keskkonnaministeerium soovitab:
- Eelista võimalusel korduskasutata-

vat maski, mis on tihedalt ümber näo. 
Korduskasutatav mask on majandus-
likult soodsam valik ning keskkonna-
le ohutum. Maski desinfitseerimiseks 
ja puhastamiseks jälgi tootja või Ter-
viseameti juhiseid. 

- Juhul, kui ei ole võimalik korduska-
sutatavat maski kasutada (viirusnak-
kuse põdemise korral), viska ühekord-
ne mask segaolmejäätmete prügikasti, 
mis on pealt kaanega suletav, et see ei 
satuks edasi keskkonda. Kui prügikast 
ei ole pealt suletav, siis ole maski prü-
gikasti viskamisega hoolas, et kasuta-
tud mask sealt näiteks tuule kaasabil 
välja ei lenduks.

- Prügikastist välja lenduv mask ku-
jutab keskkonnale ohtu nagu kõik tei-
sed jäätmed. Selleks, et mask ei ku-
jutaks ohtu lindudele ja loomadele, 
tõmba nöörid maski küljest lahti. 

- Ära viska maski loodusesse! Mask 
ei lagune looduses ja muu hulgas si-
saldab see mikroplasti, mis võib jõu-
da pinna- või põhjavette.

- Mitmed riigid on terviseohutuse ta-
gamiseks soovitanud sulgeda ühekord-
ne mask enne äraviskamist eraldi kile-
kotti, eriti avatud prügikasti korral, kui 
on võimalus, et mask satub sealt välis-
keskkonda. Kui otsustad maski eelne-
valt kilekotti panna, siis viska see se-
gaolmejäätmete hulka.

- Ära viska kaitsemaski kanalisat-
siooni – see põhjustab ummistuse!

VT

Mida teha kasutatud kaitse-
maskidega avalikus ruumis?

Lastetoetuste saamise tingimused 
muutuvad jaanuarist. Foto: Pixabay
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Vallavolikogu vaatab tagasi mööduvale aastale ja teeb ühtlasi plaane tulevikuks
Lõppeval aastal jätkasime Viimsi volikogus 

opositsioonis aktiivselt erinevate küsimus-
te tõstatamist. Statistiliselt tähendas see enam 
kui 20 arupärimise, rohkem kui 30 paranduset-
tepaneku ning üle poolesaja küsimuse esitamist. 
Kõnesid ja sõnavõtte tegime kahe peale samu-
ti ligi paarkümmend. Oleme kahtlemata Viimsi 
volikogus kõige aktiivsem poliitiline ühendus. 

Kahekesi on 21-liikmelises volikogus võimu-
liidu teerullipoliitikat praktiliselt võimatu pea-
tada. Võimuliitu saab siiski mõjutada, hoides 
Viimsi valla elanikke operatiivselt kursis voliko-
gus arutlusele tulevate küsimustega ning tehtud 
otsustega. 

Käesoleva 3000-tähemärgilise artikli avalda-
mine Viimsi Teatajas on kolme volikogus töö-
tatud aasta jooksul meile esmakordne taoline 
võimalus. Infot meie tegevusest saab Viimsilas-
te Facebookist ja Viimsi Uudistest. 

Kogukondade Viimsi ettepanekul menetleti 
tänavu esmakordselt Viimsis kaasavat eelarvet. 
Kevadise eriolukorra ajal soovis võimuliit kärpi-
da kulutusi muuhulgas ka kaasava eelarve edasi-

lükkamisega. Esitasime vallajuhtidele selle koh-
ta arupärimisi ja küsimusi. Ning kui vald võttis 
kevadel ligi 5 miljonit eurot laenu, polnud enam 
mingisugust põhjendust kaasavat eelarvet raha-
puudusel ära jätta.   

Tõime kogukonna huvid välja Tammelaa-
ne detailplaneeringu küsimuses. Antud detail-
planeering on tugevalt kaldu ühe volikogu liik-
me perekonna, mitte avalikkuse huvide suunas. 
Nüüd jätkub vaidlus kohtus, kus Tammelaane 
detailplaneeringule vaide esitanud on juba ka-
hes astmes saanud õiguse.

Kuna Ants Erm tegi tubli tööd volikogu revis-
jonikomisjoni juhina, otsustas volikogu võimu-
liit ta lihtsalt maha võtta. Pärast seda pole revis-
jonikomisjonile enam uut esimeest valitud ega 
tööplaani koostatud.

Võitlesime viimse võimaluseni Prangli sada-
makuuri säilitamise nimel. Aga hoolimata roh-
kem kui 700 toetusallkirjast sai valla korraldusel 
maha võetud seegi.

Esitasime hulga parandusettepanekuid Viim-
si põhimäärusesse, näiteks e-valimiste seadus-

Vaadates tagasi aastasse 2020, on see meile 
kõigile olnud täis ootamatusi ja katsumusi 

harjuda uue elukorraldusega kogu Eestis.
Mis puutub otseselt Viimsis toimuvasse, ole-

me siiski hästi hakkama saanud. Tegutseme 
kõigele vaatamata tuleviku nimel ning katsume 
oma lubadustest ja plaanidest kinni pidada. Kui 
mõelda laiemalt tagasi aastale 2020, siis on VL 
Rannarahvas endale võetud kohustused täitnud 
ja võime kinnitada, et ka aastaks 2021 võetu on 
järjel ja teostamisel.

Alati, kui tuleb kellegagi jutuks Viimsi vallas 
toimuv, ei jää märkamata inimeste mure meie 
metsade saatuse pärast. Üldine suhtumine loo-
duskeskkonda võiks meil tulevikus tunduvalt 
paraneda. Elanike juurdekasv sunnib meid loo-
dusega hoolikamalt ringi käima. Ma ei lasku de-
tailidesse, aga oleks hea, kui me kõik mõtleksi-
me rohkem sellele, mis meie ümber toimub ja 
kuidas kergekäeliselt otsuseid tehes tekitatakse 
loodusele korvamatut kahju. 

Noortele soovitan programmi “Märka ümb-
ritsevat” mängutüüpi Navicup äpis, mis on so-
biv koolidele või noortekeskustele, läbi mille 
saab tõsta õpilaste teadlikkust loodusest. Õpila-
ne avastab ja jäädvustab objekte looduses (näi-
teks pildistab metslooma), pärast mida saab ta 
teha objekti kohta taustauuringut ning täien-
dada oma leidu. Mängu korraldaja (nt õpeta-
ja) saab anda objektile punkte vastavalt män-
gu reeglitele (leiu väärtus, foto kvaliteet, lisainfo 
põhjalikkus jne).

Vaadates tagasi eelnevate aastate talvedele, ei 
ole suurest lumerohkusest ja talvemõnudest eri-
ti midagi järele jäänud. Lubja laskumisnõlval on 
lapsed mõnel korral saanud talve nautida ja see 
on ka kõik. Tore, et kaasava eelarve raames tekib 
võimalus rajada noortele lahtine uisuväljak. See 
võimalus lisab veidigi vürtsi talvisele masendu-
sele, mis praegusel raskel perioodil kipub pea-
le tulema.   

Tulevikusuund võiks olla rohkema tähelepa-
nu suunamine küladele, et noortel oleks oma 
küla piires erinevaid tegevusi. Külakeskuste ja 
keskväljakute rajamisele peaks vald igati  kaa-
sa aitama. 

Viimsilastele on väga tähtis, et meile jääb oma 
eakate kodu Rannapere – see on märk, et hooli-
me oma eakatest. Vaadates Rannapere pansio-
naadi toimetulekut tänase päeva seisuga, jätkub 
küllaga häid sõnu kogu personalile, kes on suut-
nud meie eakad hoida tervetena ja viirusest puu-
tumatutena. Soovin neile tugevat tervist ja olgu 
nad kõik hoitud!

Kõigile mõnusat ja rahulikku jõuluaega ja 
kohtumisteni uuel aastal!

Olge terved!

L õppev aasta on Viimsi vallas möödunud 
toimekalt ja kenasti. Koalitsioon on olnud 

Viimsi valla juhtimisel üksmeelne ning viimsi-
laste jaoks on tehtud vajalikke olulisi otsuseid. 
Samuti oleme käivitanud valla jaoks väga oluli-
sed investeeringud. 

Isamaa jaoks on oluline valla tasakaalustatud 
areng. 2020. aastal on tähelepanu saanud kõik 
valla valdkonnad, alates investeeringutest tee-
desse, lõpetades haridusvaldkonna investeerin-
gute käivitamisest. 

Palju on arendatud erinevaid avalikke tee-
nuseid ning volikogu on vastu võtnud paljusid 
toetamise kordasid. Ikka selle ülla eesmärgi ni-

mel, et viimsilastel oleks oma vallas hea ja tur-
valine elada.

Isamaa jaoks on samuti väga oluline valla ha-
riduselu edendamine ja kvaliteetne kodulähe-
dane haridus. Seda nii lasteaedades, koolides 
kui ka huvikoolides. 2020. aastal sai Isamaa val-
lavalitsuses hariduse ja noorsootöö eest vastuta-
va abivallavanema ametikoha. Oleme valla ha-
riduselu edendamisel astunud sel aastal väga 
suuri samme. Huvihariduskeskuse Artium ehi-
tustööd on täies hoos. Lähiajal käivitame Rand-
vere kooli juurdeehituse koos ujula rajamisega. 
Oleme käivitanud hulganisti investeeringuid, 
milles oleme kokku leppinud koalitsioonile-
pingus. 

Suurim investeering läheb lähiaastatel valla 
huvihariduse uude ajastusse viimisesse. Viim-
sisse ehitatakse huvihariduse- ja kultuurikeskus 
Artium, mis pakub muusika-, kunsti-, tehnoloo-
gia- ja loodusalast huviharidust ning kontsertte-
gevust. ARTIUM – see on suurepärane kooslus 
hariduse ja kultuuri kohtumiseks. Loodetavasti 
kasvavad siit meie tulevased kunstnikud, muu-
sikud ja teadlased. 

Isamaa on täiendanud Viimsi koalitsiooni-
lepingut Randvere kooli juurdeehituse lubadu-
sega. Avasime Randvere kooli 2013. aastal ning 
nende aastate jooksul on koolipere on jõudsalt 
kasvanud. Vajadus on tekkinud nii uute tavaõp-
peklasside kui ka hariduslike erivajadustega las-

tamiseks alevivanemate valimistel. Aga võimu-
liidu teerull hääletas need ettepanekud maha.

Seisime valijatele antud lubaduste täitmise 
eest. Et Viimsis säiliks võimalikult rohkem ko-
halikke miljööväärtusi. Et valla juhtimine saaks 
ausam, arusaadavam ja demokraatlikum. Et ot-
suseid tehtaks eeskätt avalikes huvides, mitte 
üksnes võimulolijate semude meeleheaks.

 2021 – tuleb võtta juhtimise vastutus. Tä-
na Viimsi valda juhtiv koalitsioon esindab süs-
teemselt kitsa ringi huve ning eirab sageli kogu-
kondade tahet. Kõik märgid näitavad, et 2021. 
aasta oktoobrist kujuneb Viimsis n-ö refivahe-
tuskuu. Mis tähendab mitte suverehvide vahe-
tamist talviste vastu, vaid kohaliku Reformiera-
konna ja selle satelliitide väljavahetamist Viimsi 
juhtimisel.

Kogukondade Viimsi läheb 2021. aastale vas-
tu senisest kogenenumana ning tugevamana. 
Arvestame, et aasta lõpus tuleb meil koos uue 
koalitsiooni osapooltega hakata Viimsi elu juh-
timise vastutust kandma. Teeme tööd ja anna-
me endast parima.

te omadele. Kooli juurdeehitusse rajame kaas-
aegse ujula, mida saavad lisaks kooliõpilastele 
kasutada spordiklubid ja kogukond. Kvaliteetsed 
kodulähedased haridus- ja sportimisvõimalused 
on väga tähtsad väärtused kogukonna jaoks. As-
tume samme Randvere kooli 9-klassiliseks täis-
tsükli põhikooliks muutmisel. 

Haabneeme kool saab uut aastat alustada 
vastvalminud moodulklassides. Õppetööks on 
valmis 3 24-kohalist klassiruumi ja üks klass 5-le 
õpilasele. 

Võtsime volikogus vastu Viimsi valla uue 
arengukava 2020–2024. Viimsi on kiiresti are-
nev omavalitsus, mis vajab arenguks süsteem-
set teekaarti. Oleme uue valla arengukavas ära 
kaardistanud Viimsi probleemkohad ning pak-
kunud lahendusi. 

Avasime selle aasta sügisel Lubja klindipeal 
vaba aja veetmise ala, mis on loogiline jätk Lub-
ja trepile. Klindiastangu esimese etapi raames 
valmis 2500-ruutmeetrisel alal vahva mänguväl-
jak lastele ja terviseala eakatele. Valminud Lubja 
klindiastangu terviseala I etapp on suurepärane 
koht vaba aja veetmiseks ja sportimiseks. Siin on 
tegevusi kogu perele – lastele, noortele, emade-
le-isadele ja ka vanavanematele. 

2021. aastal viime ellu kokku lepitud koalit-
sioonilepingut ning täidame oma programmi 
Viimsis, mida oleme viimsilastele 2017. aasta 
kohalikel valimistel lubanud.

Jan Trei, Isamaa

Raivo Kaare, 
VL Rannarahvas

Ants Erm, Ivo Rull, VL Kogukondade Viimsi

Raivo Kaare. 
Foto: erakogu

Jan Trei. 
Foto: 
erakogu

Ivo Rull ja 
Ants Erm. Foto: 
Annika Vaikla
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Vallavolikogu vaatab tagasi mööduvale aastale ja teeb ühtlasi plaane tulevikuks

Viimsi vallavolikogu soovib kõikidele viimsilastele rõõmsaid jõule, 
meeleolukat aastavahetust ja tegusat 2021. aastat!

Abivalla-
vanem Annika 
Vaikla ja voli-
kogu liige 
Raimo Tann. 
Foto: Evelin 
Elmest

A asta 2020 tähendab minu jaoks Viimsi kultuu-
ri õitsengu aastat ja noortesse panustamist. 

Viimsi raamatukogu sai sel aastal 100-aasta-
seks. Väärikal juubilaril on, mille üle rõõmu tun-
da, samuti viimsilastel juubilari üle. Mul on siiralt 
hea meel, et Viimsi raamatukogust on saanud uus 
viimsilaste kohtumispaik. Koht, kus nautida kir-
jandust, kultuuri, inimesi ja häid mõtteid. Tun-
nustan siinkohal raamatukoguperet hea töö eest! 
Ehitada ilus maja on üks asi, kuid täita see sisuga, 
mis meid kõiki ühendab ja ülendab, on saavutus 
omaette. Raamatukogu külastatavuse numbrid 
tõestavad, et tegime hea asja. 

Alustasime kultuuri- ja hariduskeskuse Artiu-
mi ehitust. On, mida oodata! Usun, et selle maja 
valmimine ei saa olema mitte ainult viimsilastele 
suursündmuseks, vaid kingituseks tervele Eestile. 

Nelja lapse isa ja üheksa lapselapse vanaisana 
olen püüdnud kõigiti kaasa aidata Viimsi noorte 
vaba aja veetmise võimaluste arendamisse. Mida 
paremat ja mitmekesisemat tegevusvalikut neile 
keskkonnana pakkuda on, seda tublimad lapsed 
meil kasvavad. Septembris avasime uue mängu-
väljaku Lubja klindiastangul, kus saavad mängu-
rõõme nautida nii Viimsi ja Haabneeme keskuse 
kui ka Lubja ja Pärnamäe küla lapsed. Lisaks on 
seal väljakutseid pakkuv ala eakamatele. Ootan 
pikisilmi kogu Lubja klindiastangu projekti val-
mimist – rekreatsiooniala, mis peaks nii väärin-
dama meie loodusväärtust Lubja klinidiastangut 
kui ka elukeskkonda paljude kvaliteetse vaba aja 
veetmise võimalustega.

Elasin südamega kaasa Keerdtrepi noorte sise-
skatepargi rajamise ideele Viimsi valla kaasavas 
eelarves. Toetasin neid oma häälega ja kavatsen 
toetada ka eraisikuliselt, et Viimsi noored saak-
sid ägeda ala, kus turvaliselt ekstreemsporti har-
rastada, ja et saada noored välja Rimi maa-alu-
sest parklast, kus nad seavad oma tegevusega 
ohtu nii endid kui autojuhte. Kutsun üles ka teid, 
head kaaskodanikud, seda projekti toetama. Noo-
red vajavad tuge, et oma unistusi ellu viia. Esi-
mene ramp skatepargis on minu kingitus Viim-
si noortele. 

Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna volikogu ko-
misjoni esimehena on hea tõdeda, et ka sotsiaal-
valdkond on meil täidetud heade ja professio-
naalsete spetsialistidega, kes panustavad oma 
töö hästi tegemisse igapäevaselt. 

Tõnu Troon ja tema meeskond on väärt suurt 
tunnustust hea töö eest ja olen kindel, et isegi nii 
keerulisel ajal, kui täna, võime olla kindlad, et 
meie, viimsilased, oleme hoitud ja kui peaksime 
raskustesse jääma, on abi lähedal. Meie oma Ran-
napere pansionaat on jätkuvalt end tõestanud, et 

sed ruumid saavad endale ka noorte muusika-, 
kunsti- ja teaduskool uues ehitatavas Artiumi 
keskuses. 

Väga hea meel on Viimsi raamatukogu ja noor-
tekeskuse avamise üle uutes ja moodsates ruu-
mides Viimsi aleviku südames. Raamatukogu on 
leidnud uues asukohas endale aastaga üle 4000 
uue lugeja! 

Transpordialasteks suurimateks saavutusteks 
viimastel aastatel Viimsi vallas on lisaks väikse-
matele projektidele kahe suurima transiittee – 
Vehema tee ja Reinu tee – valmimine. Hetkel on 
töös Aiandi tee rekonstrueerimisprojekt – loode-
tavasti algavad rekonstrueerimistööd juba järg-
misel aastal.

Vaieldamatult Eesti Vabariigi iseseisvuse ajal 
Viimsit enim muutvaks teoks saab lugeda  hari-
dus- ja kultuurikeskuse Artiumi valmimist 2022. 
aasta veebruaris. See saab olema ainus Harju-
maal ja ainulaadne kogu Eestis. Tegemist on 
ambitsioonika hoonega nii sisult kui ka vormilt. 
Hoone arhitektuur sai valitud läbi rahvusvaheli-
se arhitektuurikonkursi ning seal mahub ühe ka-
tuse alla muusikakool, kunstikool ja teaduskool. 
Keskusesse on planeeritud 500-kohaline tippteh-
noloogilise varustusega kontserdisaal. Usun, et 

M eid ümbritsev maailm on muutunud kii-
remini kui eales varem. Kui tahame eda-

si liikuda, peame muutustega kohanema. Üheks 
suurimaks paradoksiks on üheltpoolt meile peale 
sunnitud eraldatus ja teisalt olukord, kus lahen-
dusi saame leida ainult koos tegutsedes.

Reformierakond on koostöös koalitsiooni-
partneritega võimul oldud viimase kolme aasta-
ga ellu viinud või käivitanud Viimsi elanike eluolu 
jaoks mitmed suured ja olulised projektid. Suur-
teks märksõnadeks, mis sai lubatud oma valija-
tele kolm aastat tagasi, olid noorte huvihariduse 
parendamine, transiitteede ja liiklussõlmede väl-
jaehitamine ning viimsilastele mitmekülgsete va-
ba aja veetmise võimaluste loomine. 

Usun, et kõikide perede heaolu üheks osaks 
on see, kui noored saavad koolivälisel ajal vali-
da endale tegevuse kodu lähedal võimalikult pal-
jude spordi- ja huvialade vahel. Selleks on 2018. 
aastal ehitatud Karulaugu spordikeskus, kus 
sobivaid treeninguid saavad valida nii lapsed, 
noored kui ka täiskasvanud. Uued ja kaasaaeg-

see keskus kontserdimajana saab pakkuma Viim-
si elanikele väga mitmekülgseid kultuurielamusi 
maailma tippesinejatelt. Hoones tegutsema hak-
kavate huviringide ruumid saavad olema ristka-
sutuses nii Haabneeme kooli kui ka teiste Viim-
si koolidega. 

Suurimaks poliitiliseks saavutuseks Viimsis 
pean laiapõhjalise koalitsiooni edukat toimimist. 
Valla elu juhivad aktiivselt 16 volikogu liiget 21-
st. Viimsi vallavalitsus on töötanud läbipaistvalt ja 
ausalt vaatamata opositsiooni jätkuvatele katse-
tele mainet kahjustada. Pahatahtlikud poliitrün-
nakud kohalikus omavalitsuses inimeste heaolule 
kaasa ei aita, pigem muudavad reaalsed teod ko-
halikku eluolu paremaks. Eesseisval valimisaastal 
saame tõenäoliselt nägema kiuslikke poliitrün-
nakuid, millest ei teki kasu ei Viimsi mainele ega 
elanike heaolule.  

Reformierakonna fraktsiooni liikmed on oma 
igapäevaelus tegusad ja volikogus otsustajad. 
Usun, et kõik me soovime, et Viimsis elaks sal-
liv ning omavahel sidus ja edukas kogukond. Just 
selles usus oleme teinud otsuseid Viimsi elu juh-
timisel ja läheme vastu ka aastale 2021!

Soovin kõigile viimsilastele rahulikku jõuluae-
ga ja edukat uut aastat! Püsige terved!

Märt Vooglaid, 
Reformierakond

Raimo Tann, 
Keskerakond

neil on kodusoojust, mida meie lähedastel, kes 
seal viibivad, on väga vaja. Kiidan maja juhti Me-
rike Melsast, nõukogu ja kogu pansionaadi pe-
ret, sest panisonaat on saanud hakkama oluliste 
projektidega – uus ruum lähedastega kohtumi-
seks, saun, iluruum ja tegelustuba. Samal ajal on 
nad hoidnud endid ja meie lähedasi tervetena. 
Aitäh teile! 

Olgem ausad, üksi ei tee siin ilmas midagi. 
Olen tänulik oma mõttekaaslastele Annika Vaik-
lale, Urve Palole, Oksana Shelesnjovale ja teistele 

Keskerakonna Viimsi osakonna liikmetele – teie-
ga on koos hea mõelda ja tegutseda!

Samuti ei ole vähem oluline koostöö koalit-
sioonipartnerite vahel. Kõik eeltoodu on kõigi 
meie ühine panus ja igapäevane töö. 

2021 toob uued väljakutsed, oleme nendeks 
valmis. Ühtse meeskonnana ei ole mägesid, mi-
da me ei ületaks, anname endast iga päev ainult 
parima Viimsi kogukonna heaks. 

Soovin kõigile viimsilastele palju tervist, üks-
teise hoidmist ja toetamist, nii heas kui halvas!

Märt Vooglaid. 
Foto: erakogu



Tööd alustati eramajas
Külanõukogu peaeesmärgiks sea-
ti valla õiguste taastamine ning 
arengukava koostamine. Erine-
vate ülesannete lahendamiseks 
moodustati komisjone ning lisaks 
arengukavale hakati koostama põ-
himäärust.

Esimene vallavalitsus alus-
tas Rohuneeme teel kalatööstu-
se kõrval eramus, kus jagati nelja 
tuba. Lindemann on väga tänulik 
tollasele sekretärile Sirje Saksale, 
kes oli külanõukogu tööga pikalt 
kokku puutunud ning talle igate-
pidi abiks. Kõige tähtsamaks peab-
ki ta koostööd ja meeskonna toi-
mimist. “Üks inimene ei tee ilmas 
mitte midagi ära, tähtis on mees-
kond,” kõlab tema kreedo täna-
seni. Meid kõiki visati tundmatus 
kohas vette ja ujusime koos välja,” 
lisab ta.

Esimestel ametisoleku päeva-
del pandi juhtgrupiga kokku vaja-
likud materjalid valla õiguste taas-
tamiseks. Head suhted olid tollase 
Harju maavanema Anti Oidsalu-
ga, kes aitas nõu ja jõuga ning tu-
li ülemnõukogu presiidiumisse 
toeks kaasa. Ants-Hembo Linde-
manni sõnul pakuti neile ka aren-
gukava koostamisel abi, kuid see 
lükati tagasi. “Teadsime ise, mida 
meil vaja. Kuigi esimesele arengu-
kavale saime Harju maavalitsuse 
õnnistuse, ei läinud see ülemnõu-
kogus läbi, sest puudu oli eelarve. 
Tollal tuli raha Harju maavalitsu-
sest, külanõukogul puudusid va-
hendid, aga vaatasime siis lakke ja 
vormistasime nõutud dokumen-
di,” kirjeldab Lindemann toonast 
tööprotsessi. Arengukava valmimi-
se eest tahab ta eraldi tänada kol-
me meest: Enn Vanni, Kalju He-
lisalu ja Hillar Pappelit.

20. detsembril 1990 taastati 
Viimsis esimese vallana Harjumaal 
valla õigused. 28. detsembril 1990 
anti pidulikul koosolekul Kirovi 
kohviku punases saalis vallale sel-
lekohane tunnistus, mille üleand-
jaks oli ülemnõukogu presiidiumi 
esimehe Arnold Rüütli esindaja 
Arno Almann. 

Külanõukogust sai vallavalitsus 
ning mõne aja pärast koliti erama-
jast Pirita näidissohvoosi ruumi-
desse. Tasub mainimist, et tööd 
tehti käsitsi ning sidevahenditest 
olid olemas vaid lauatelefonid ja 
faks. Arvutit asendasid trükima-
sinad ning mobiilsidest ei osatud 
unistadagi.
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TÄHTPÄEV Viimsi vald tähistab 20. detsembril 
valla taasasutamise 30. aastapäeva. Sel puhul 
saime kokku ja meenutasime tollaseid aegu 
härrasmeestega, kes 30 aastat tagasi sündmuste 
tulipunktis viibisid. 

Viimsi valla taasasutamist meenutavad Ants-Hembo Lindemann ja Hillar Pappel

K
ohtume Ants-Hembo 
Lindemanni (volikogu 
esimees ja vallavanem 
1989–1993, vallavanem 

1993–1995, Viimsi valla aukodanik) 
ja Hillar Pappeliga (volikogu liige 
1989–1993, volikogu esimees 1993–
1996, Viimsi Teataja esimene pea-
toimetaja) Kelvingi külakeskuses, 
kus asuvad lasteaed ja noortetu-
ba. Ants-Hembo Lindemann, kel-
lest sai 30 aastat tagasi samaaeg-
selt Viimsi esimene vallavanem ja 
volikogu esimees, tegutseb nüüd 
Kelvingi külavanemana. Põline 
viimsilane Hillar Pappel elab jät-
kuvalt Miidurannas ja peab pen-
sionäripõlve. 

Pöördelised sündmused 
valla õiguste taastamiseks
20. detsembril 1990. aastal kirju-
tas ENSV Ülemnõukogu Presiidiu-
mi esimees alla Viimsi valla valla-
õiguste taastamise tunnistusele.

Aasta enne murrangulist sünd-
must toimusid aga Viimsi  Rahva-
saadikute Nõukogu XX koossei-
su valimised. Sel ajal oli kombeks 
valida saadikuid igast külast ning 
ajaloo huvides toome välja kõi-
gi nimed: Haabneeme alevik-
ku esindasid Meelis Kokkuta, Aet 
Lass, Vello Rand, Helga Ruus, Jü-
ri Sarap, Enn Vann, Toomas Vas-
sar; Viimsi alevikku Meinhard Ai-
nuvee, Ants-Hembo Lindemann, 
Paul Nagel, Kalev Peet, Anne Va-
hemäe; Leppneeme küla Ar-
vi Piirsalu; Miiduranna küla Vel-
lo Leis, Hillar Pappel; Muuga küla 
Hillar Sepp; Prangli saart Helgi 
Klasberg; Püünsi küla Lembit Ki-
visikk, Raivo Toomingas; Randve-
re küla Ants Tamp; Rohuneeme 
küla Jaan Kurm, Lembo Võõsa; 
Tammneeme küla Kalle Kroon 
ning Äigrumäe küla Aivar Paju. 

Kuu pärast saadikute valimist 
toimusid külanõukogu esimehe 
valimised ning 24 häälega 25-st va-
liti esimeheks Ants-Hembo Linde-
mann. Aseesimeesteks valiti Enn 
Vann ja Kalev Peet. “Sel ajal valit-
sesid Viimsi poolsaarel kaks õits-
val järjel olevat majandit: Pirita 
näidissovhoos, kus tegeleti peami-
selt lilledega, ning Kirovi näidiska-
lurikolhoos, mis oli terve Eesti vi-
siitkaart. Kumbki neist ei soovinud 
vastasleeri esindajat külanõuko-
gu esimeheks ning hääletasid mi-
nu poolt, mina omakorda endale 
häält ei andnud – hääletasin Vel-
lo Leisi poolt,” selgitab Lindemann 
oma ülekaalu valimistel. Ta lisab, 
et tuli Tallinnast Viimsisse elama 
1980. aastate keskel, olles eelne-
valt töötanud Harju MEK-is ja Põl-
lumajanduskomplektis ning kok-
ku puutunud nii põlumajanduse, 
ehituse kui ka sotsiaalteemadega.

Viimsi Teataja saamislugu
Meie loo teine kangelane Hillar 
Pappel alustas kohaliku lehe toi-
metamist 1990. aasta kevadel, sest 
valdade moodustamise valguses 
oli rahvale vaja infot edastada. Sa-
mal ajal ilmus Viimsis Rahvarinde 
häälekandja Viimsi Teataja, mis 
rahvaliikumisena häälekandjana 
hakkas oma otsi juba kokku tõm-
bama. Pappelile tehti ülesandeks 
hakata vana lehe baasil uut välja 
andma. 

Lehe valmimine oli aga omaet-
te kunst, mida toonane peatoime-
taja lõbusalt meenutab. “Uue aja-
lehe registreerimisel oli tollal vaja 
Glavliti (NSVL-i trükiste järelval-
veametkond – toim) luba. Ka toi-
metaja pidi paika pandama kõr-
gemalt poolt. Mina seda luba ei 
saanud. Lahenduseks oli see, et 
mõnda aega – 1991. aasta aprillini 
– avaldasime oma materjale Rah-
varinde häälekandjas, kuni leht 
hakkas ilmuma vaid Viimsi Teataja 

nime all, ametliku valla ajalehe-
na,” räägib ta. 

Trükkimisvõimalused olid tol 
ajal väga piiratud ning peatoime-
taja viis isiklikult iga kord kotiga 
kõik materjalid ühte Tallinna va-
nalinna keldris asuvasse trükikot-

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

ta. Hiljem tekkis Viimsisse firma 
Printtare, kes tegeles kalakarpide 
kaante prindiga, kuid oli nõus ka 
ajalehte trükkima. “Sisu osas oli 
minu eesmärk saada huvitavaid ja 
aktuaalseid lugusid külade esinda-
jatelt, kes olid külakaupa volikok-
ku valitud, kuid lõpuks kirjutasin 
ikka enamuse lugudest ise, sest 
keegi teine eriti ei viitsinud. Siis-
ki sain materjali ka vallavalitsu-
se inimestelt. Peab veel mainima, 
et tollal polnud lehes ka reklaami 
ning käisin isiklikult lehte mööda 
külasid laiali viimas,” meenutab 
Hillar Pappel. Tema mäletamist 
mööda tekkis vaid korra lehe sisu 
osas erimeelsus vallavanemaga, 
kuid kumbki ei tea enam täpselt, 
mis pinnal. Hillar Pappel toimetas 
lehte kuni vallavolikogu esimeheks 
saamiseni. 

Esimesed eesmärgid
Uue valla juhtidel ja ametnikel 
olid käed tööd täis ning tegemi-
si jagus. Kirovi kalurikolhoos oli 
jõudnud välja ehitada koolimaja, 
lasteaia, haigla, hooldekodu jpm. 

Taasasutatud Viimsi vallavolikogu I koosseisu liikmed 1992. aasta lõpus Viimsi talveaias. Istuvad (vasakult): Mare Kasela, Anne 
Vahemäe, Ants-Hembo Lindemann (vallavolikogu esimees ja vallavanem),  Enn Vann, Aet Lass, Kalev Peet; seisavad (vasakult): 
Meinhard Ainuvee, Lembo Võõsa, Jaan Kurm, Vello Rand, Arvi Piirsalu, Hillar Sepp, Kalju Helisalu (abivallavanem), Paul Nagel, 
Vello Leis (abivallavanem) ja Hillar Pappel. Pildilt puuduvad Urmas Tuulik, Sirje Saks, Helgi Klasberg, Aivar Paju, Raivo Tomingas, 
Lebit Kivisikk, Helga Ruus, Ants Temp, Kalle Kroon, Toomas Vassar, Meelis Kokkuta, Jüri Sarap. Fotod: Aime Estna  

20. detsembril 
1990 taastati 
Viimsis esimese 
vallana Harjumaal 
valla õigused.

Kiirabijaama avamine.

Sildi eemalda-
mine esimeselt 
vallamajalt.



ne ülevõtmine. “Me ei soovinud 
armeepoolset hävitustööd ega va-
ra riisumist, sest näiteks Laidoneri 
muuseum oli ajaloolise tähtsuse-
ga, Lubjaküla mäel oli ohtlik kee-
mialadu ning radioaktiivsed ained. 
Kõige ohtlikum olukord oli vahest 
Miidurannas, kus asus ka Interrin-
de pesa,” on vanahärral meeles.

Kõige südamlikumalt meenu-
tab ta Naissaare ülevõtmist, kus 
esiti oli suhtumine väga vaenu-
lik, sest arusaadavatel põhjustel 
oli sealne Tuulast pärit saarevalvur 
kogu maailmast juba aastaid ära 
lõigatud ja pidas valla esindajaid 
fašistideks. Kõik lõppes rahumeel-
selt ning Naissaare kirik, majad ja 
klubihoone võeti rahulikult ja pu-
rustusteta üle. Ants-Hembo Linde-
mann meenutab ka üht lõbusat 
seika, kui Naissaarele mindi koos 
president Lennart Meriga: “Miini-
lao väravas paluti kõik välgumihk-
lid ja tikutoosid hoiule panna. Mi-
na polnud suitsumees ja näitasin 
tühjad taskud ette. President Meri 
võttis taskust välgumihkli ja pani 
selle sama targalt taskusse tagasi. 
Nõutu tunnimees nõudis reeglite 
täitmist, kuid kaasasolnud Tallinna 
ülemus tegi talle selgeks, et tegu on 
Eesti presidendiga, kel kindlasti 
pole plaanis raketibaasi õhku lasta.”

Sama rahumeelselt toimus Lai-
doneri mõisa ülevõtmine, kus asus 
NSVL-i Balti laevastiku sidekeskus. 
Nende ülemustega jäi kokkulepe, 
et võetakse kaasa vaid seintel ole-
vad kaablid ja kapid. Esmakordsel 
kohtumisel mõisas paluti tulla ot-
se teisele korrusele ja mitte kõrva-
le vaadata. “No kuidas me silmad 
kinni ikka teisele korrusele saime, 
eks ikka nägime, mis seal oli, aga 
kõik aknad ja uksed jäeti ette ning 
eesmärk sai täidetud,” kirjeldab 
toonane vallavanem.

Kõike ühe artikli raames ära 
rääkida ei jõua. Nii Ants-Hembo 
Lindemannil kui ka Hillar Pappelil 
on tollest ajast meenutada veel 
palju. Juba lähemas tulevikus plaa-
nivad härrasmehed koos välja an-
da brošüüri Viimsi valla taastami-
sest. Jääme põnevusega ootama!
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Eelarve lõplikuks kinnitamiseks oli 
vaja üle võtta ka Viimsi ja Prangli 
saare koolimaja. Arengukava nägi 
ette väikekoolide ehitamist Püün-
sisse, Tammneeme ja Viimsi ale-
vikku. Lõplikult kerkis kool vaid 
Püünsisse, mille ehitas firma Wik-
lar. Samuti nägi arengukava ette 
kiirabibrigaadi Viimsisse toomist, 
varem käis see Keilast. 

Ants-Hembo Lindemann koh-
tus vallavanemaks saades ka Kiro-
vi kolhoosi kauaaegse juhi Oskar 
Kuuliga, et teha ühiseid tuleviku-
plaane. “Olin meelitatud, kui ta 
mind endale külla kutsus. Mina 
olin temaga võrreldes poisike ja 
vaatasin alt üles,” meenutab Lin-
demann kohtumist. Tema sõnul oli 
kohtumisel tunda Oskar Kuuli mu-
ret oma elutöö hävinemise pärast. 
Viimsi haigla taheti Kirovi kaluri-
kolhoosi uue esimehe poolt kinni 
panna. Palatitest pidid saama üli-
õpilaste ühiselamu toad. “Viimsis-
se oli just toodud kiirabibrigaad ja 
me ei saanud jätta valda arstiabi-
ta. Kokku sai kutsutud haigla üld-
koosolek. Kõik töötajad olid nõus 
mängu panema sellel ajal kehtinud 
EVP osakud, ka vald toetas osaku-
tega ning puuduoleva raha eraldas 
Harju haigekassa, kes oli huvitatud 
arstiabi säilimisest Viimsis. Haig-
la sai päästetud,” meenutab Ants-
Hembo Lindemann.

Harju maavanem Mati Zernand, toonane vallavanem Ants-Hembo Lindemann, sotsiaal-
minister Marju Lauristin ning ehitusfirma Wiklari (peatöövõtja) peadirektor Priit Vilba.

Kerkis Püünsi kool
Värske vald pälvis tähelepanu ka 
haridusvaldkonnas. 1993. aasta 
1. septembri Rahva Hääle esile-
he lugu kandis pealkirja “Kooli-
maja, mis teeb kadedaks”. See oli 
lugu vastvalminud Püünsi koolist. 
Leht kirjutas: “Püünsi Algkoolis 
alustab kooliteed 35 poissi-tüdru-
kut esimesest kuni neljanda klas-
sini, aja jooksul tahetakse kasva-
da põhikooliks. Hoone ühes tiivas 
on lasteaed, sealsetes pererühma-
des hakkab käima 23 kolme- ku-
ni kuueaastast põnni. Direktor Ar-
di Paul ei arva sugugi, et üks kool 
peab olema ainuüksi kool – pärast-
lõunal uks kinni ja rahu majas.” 

Ants-Hembo Lindemanni sõ-
nul muutsid nad väga palju sellel 
ajal ette nähtud koolide tüüppro-
jekti. “Me ei tahtnud suuri klassi-
ruume, kus on 30–40 õpilast ning 
õpetaja nendega tegeleda ei jõua. 

Soovisime inimlikku lähenemist 
ning ehitatud klassid olid maksi-
maalselt 24-le õpilasele. Projek-
tis oli ette nähtud raudbetoonist 
konstruktsioonid. Nende aseme-
le tellisime puidust fermid,” mee-
nutab ta ehituse kulgu.

Keeruliste aegade kiuste
Sotsiaalteenused olid tollase valla-
vanema üheks prioriteediks ning 

  1993. aastal Viimsi vallas toimunud tähtsamad sündmused: 
  1. aprillil avati Viimsi muuseum,
  2. aprillil toimus Viimsi Haigla asutamine,
  24. aprillil avati Randvere Perekeskus,
  4. juunil avati Viimsi söökla,
  15. juunil avati Muugal Transoili terminal,
  17. juunil avati pagaritööstus Viimsi Pagar.
  1994. aastal asutati EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku kogudus. 

Samal aastal toimus valla lipu pidulik sisseõnnistamine Randvere 
kirikus.

  Valla algaastatel sõlmiti sõprussidemed Rootsi Kuningriigi 
Täby kommuuniga, Soome Vabariigi Porvoo maavallaga ja Norra 
Kuningriigi Sky kommuuniga.

Kirovi kalurikolhoos 
oli jõudnud välja 
ehitada koolimaja, 
lasteaia, haigla, 
hooldekodu jpm.

Kõikide asjaosaliste jaoks oli meeldejääv sündmus, kui esimeselt vallamajalt võeti lipp, et heisata see uuel vallamajal.

1992. aastal Eesti Vabariigis keh-
tinud toidutalongide ajal suutis ta 
leida võimalusi, et väikelaste emad 
saaksid vajaliku piimakoguse ikka 
kätte. Pirita sovhoosi ruumes asu-
nud sööklas pakuti pensionäridele 
sooja toitu. “Eks paljud olid paha-
sed, et raiskan raha, aga see kulu 
ei olnud eelarves väga suur sum-
ma ja paljudel oli pärast rahava-
hetust raske toime tulla,” selgitab 
Lindemann.

Tiksuv pomm Viimsi 
poolsaarel
Vallavanema teise ametiaja prio-
riteetideks olid maareform ning 
nõukogude sõjaväe käes oleva üle 
2000 hektari maa ja objektide ta-
gasisaamine. Viimsi valla territoo-
riumil paiknes 19 suuremat või 
väiksemat väeosa. Viimsi oli üks 
militaarsemaid valdasid Eestis – 
Pranglil oli piirivalve, Naissaarel 
ja Rohuneemes raketibaas, laske-
tiir Kelvingis, suurtükivägi, kütu-
sebaas ja õlimahutid Miidurannas, 
viimases asusid ka nõukogude ar-
mee ja nende perede kasarmud. 

Ants-Hembo Lindemanni sõnul 
oli eesmärk objektide rahumeel-

Kõige ohtlikum 
olukord oli vahest 
Miidurannas, kus 
asus ka Interrinde 
pesa.

Lions klubi 
Viimsi vastu-
võtmine Eesti 
Lions klubide 
liikumisse ja 
lipu õnnista-
mine septemb-
ris 1992.
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Sümboolika

Viimsi valla
infokanalid

Territoorium

Viimsi vapi on kujundanud 
maalikunstnik Tõnis Soop. 
Rahvusvärvides vapp 
sümboliseerib merd ning 
laineharjal sõitvat paati. 
V-kujuline hõbedane 
teravik viitab valla nimele.

Kasutatud materjalid: Viimsi.ee, raamat „Viimsi 90“, keskkonnaagentuur.ee, statistikaamet.ee, 
aksi.ee, prangli.ee, wikipedia.ee, haridussilm.ee, rahvastikuregister
Fotod: Viimsi vald, Kaie Kattai, Keskkonnaagentuur, Helen Õunap

Head viimsilased!
 
Elanikud peavad olema kursis sellega, mis vallas toimub. 
Seetõttu anname jaanuari esimeses Viimsi Teatajas tavapärase 
ja põhjaliku ülevaate sellest, mida vallavalitsus on erinevates 
valdkondades 2020. aasta jooksul teinud.

Paar kuud tagasi tekkis aga idee koostada aastalõpulehte ülevaade 
huvitavatest faktidest ja muust infost, mis iseloomustab elu Viimsis, 
aga ei ole tingimata seotud ühe konkreetse aastaga. Meie avalike 
suhete osakonna inimesed ja paljud teised kolleegid on faktide ja 
info kokkupanekuga tõsist vaeva näinud ning valminud on huvitav 
lugemismaterjal. 

On, mida lugeda jõulude ajal ja hiljemgi, sest järgnevatel lehekülgedel 
antakse lühiülevaade Viimsi valla tekkeloost, loodusest, territooriumist, 
rahvastikust, haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkondadest ning infra-
struktuurist. Saame teada, palju on vallas elanikke, milline on rahvas-
tikupüramiid, kus viimsilased tööl käivad ja kui palju teenivad, millega 
liigelda eelistavad, millised metsad valla territooriumil kasvavad ning 
kas siin leidub haruldasi taime-, looma- ja linnuliike ning erilisi loodus-
objekte. Mida teie arvate, kas meie valla territooriumil asub Baltimaade 
kõige suurem rändrahn või mitte?

Lehest on tore huvitavat infot lugeda, aga oma silm on kuningas. 
Kutsun teid kõiki avastama Viimsi vaatamisväärsusi, sest vaatamist 
väärivat on meil palju! Kas kõik huvipakkuv sai sellesse lehenumbrisse 
kirja? Kaugeltki mitte. Taoliste ülevaadete koostamiseks on materjali 
veel hulgaliselt ning loodetavasti kujuneb nendest ülevaadetest tore 
aastalõputraditsioon.

Head lugemist!
 
Illar Lemetti
Viimsi vallavanem
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Viimsis on 16 saart: Naissaar, 
Prangli, Keri, Kumbli, Aksi, Kräsuli, 
Keri, Seinakari, Tiirlood, Pandju, 
Vullikrunn, Sillikrunn, Sepakari, 
Hanekari, Lookari ja Lahesaar

Viimsis on 8 sadamat: Muuga, Miiduranna, 
Pringi, Rohuneeme, Kelvingi, Leppneeme, 
Kelnase ja Naissaare.

Viimsil on ühine piir Tallinna linna, 
Maardu linna ja Jõelähtme vallaga.

Viimsi valla maa 
omandivormi 
järgi 2019: 

Viimsis on kaks alevikku: Haabneeme ja 
Viimsi ning 20 küla

RAHVAARV
asulate ja külade 
kaupa TÄNA ja 

20 AASTA EEST

Veebileht: 
viimsi.ee

Facebook: 
facebook.com/ViimsiVald
Jälgijaid: 6752
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viimisteataja.ee
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Munitsipaal-
omandis 6,7%

Omandisse 
vormistamata 3,1%

45,8%
Riigiomandis 

44,2%
Eraomandis 

Viimsi rahvas numbrites

Rahandus  

Viimsi elanike arv 
rahvastikuregistri 
andmete järgi 
1. detsembril 2020

Naisi 10 883

Mehi 10 399

21 282

Vanim elanik on 
98-aastane naine ja 
ta elab Pringi külas.
Viimsis elab 83 üle 
90-aastast inimest, 
kellest 67 on naised 
ja 16 mehed.

77 rahvuse 
esindajat 

2% teised rahvused

14% venelased
1% ukrainlased
1% valgevenelased

Viimsilastel on kokku 53 eri riigi kodakondsus. 
Eesti kodanike kõrval on enim Venemaa, 
Soome, Ukraina, Läti ja Leedu kodakondseid. 

Viimsi elanike arv
on 20 aastaga

kasvanud
3,7 korda

Viimasel 
kümnendilon 
iga-aastane 

kasv püsinud 
2-4% vahel. 

2000 a 2020 a

163%
eakad 

115%
7-18 a

92%
kuni 6 a

76%

tööealised
täiskas-
vanud

Vanusrühmade lõikes
proportsionaalne kasv

On väga oluline, et kõik 
siin elavad inimesed 
registreeriks end 
rahvastikuregistris 
Viimsi elanikeks. Sellest 
sõltub valla tulubaas 
ning avalike teenuste 
pakkumine ja valla 
elukeskkonna 
arendamine.

Viimsi poolsaare läänekülje elanike arv 
moodustab 70% kogu valla elanikest.

Vallaelanike suurimad vanusegrupid on 
0–20- ja 25–50-aastased inimesed ehk 
lastega pered. Võrreldes Eesti rahvastikuga 
on meie valla elanikkond noor ja kasvav.

Registreeriti Viimsi vallas 
204 sündi ja 107 surma

Viimsisse asus elama 1478 ja 
kolis mujale 1014 inimest. 

Kõige suurem liikumine on 
Viimsi ja Tallinna vahel. 

Vallasiseselt vahetas 
elukohta 630 inimest.

01.01-30.11.2020:

Summaarne 
sündimuskordaja 
(keskmine eeldatav 
sündide arv 
naise kohta elu 
jooksul) 2019:
Viimsis 2,03, Eestis 
keskmiselt 1,67

Keskmine 
viimsilane 
arvudes Vanus

38 aastat

2020. aasta
10 kuu keskmine 

brutotöötasu 1774 eurot
(Eesti keskmine

1283 eurot)

Igapäevaseid sisseoste 
sooritab viimsilane 

võrdselt nii Tallinnas 
kui Viimsis

17% viimsilastest kasutavad
pargi ja sõida süsteemi 

sageli või aeg-ajalt
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Viimsilaste töörände 
peamised sihtkohad 

(30% kõigist pendelrändajatest)

Viimsilaste töökoht 2020
54% 17% 4%
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Viimsi tegelik 
elanike arv on 
3000-5000 inimese 
võrra suurem ehk 
umbes 25 000 
inimest. 

Põhitegevuse kulude 
osakaal 2021. aasta eelarves:

Üldised valitsemis-
sektori teenused

Avalik kord ja 
julgeolek

Tee-ehitus, 
liikluskorraldus, 
ühistransport

Keskkonna-
kaitse

Elamu- ja 
kommunaal-
majandus

Tervishoid

Vaba aeg, kultuur 
ja religioon

Haridus

Sotsiaalne 
kaitse

57,3%

9,6%

2,9%
3,3%

8,5%

0,3%

0,0%

4,6% 13,4% Põhitegevuse tulude
osakaal 2021. aasta eelarves:

Üksikisiku
tulumaks

70,5%6,0%
0,2%
3,7%

3,0%

16,2%
0,4%

Maamaks

Kohalikud
maksud

Kaupade ja
teenuste müük

Sihtotstarbelised
toetused

Riiklik toetus-
ja tasandusfond

Muud tulud

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Viimsi valla rahvastikupüramiid
1. jaanuar 2020

mehed Viimsis
naised Viimsis
Eestis keskmiselt

1991. aastal oli Viimsi valla eelarve maht ligi 6 miljonit rubla. Eesti Panga 23.03.1991 nn 
sularaha käiberubla noteeringu alusel maksis üks Saksa mark 15,54 rubla, mis teeb valla 
toonase eelarve tinglikuks mahuks 386 000 Saksa marka (185 000 €). 1991. aasta I kvartali 
keskmine kuupalk oli Eestis 458 rubla (~15 €).

82% 
eestlased

1991 aastal oli vallal kavas järgnevad 
investeeringud (ehitamine ja remont):

Viimsi 6-kl kool 
100 000 rubla (3 087 €)

Prangli Kooli õpetajate maja 
100 000 rubla (3 087 €)

Vallamaja
200 000 rubla (6 174 €)

Telefonijaamad ja -liinid
175 000 rubla (5 403 €)

Haabneeme aleviku
vesivarustus ja kanalisatsioon
110 000 rubla (3 396 €)

Pringi pansionaat 
100 000 rubla (3 087 €)

Rohuneeme tee 
100 000 rubla (3 087 €)

Püünsi 6-kl kool ja võimla
700 000 rubla (21 613 €)

2021. aasta eelarve eelnõu 
maht on 55,7 miljonit eurot.

rahvaarv 21282rahvaarv 5719



18. detsember 2020 VIIMSI VALD // 11

Viimsi rahvas numbrites

Rahandus  

Viimsi elanike arv 
rahvastikuregistri 
andmete järgi 
1. detsembril 2020

Naisi 10 883

Mehi 10 399
21 282

Vanim elanik on 
98-aastane naine ja 
ta elab Pringi külas.
Viimsis elab 83 üle 
90-aastast inimest, 
kellest 67 on naised 
ja 16 mehed.

77 rahvuse 
esindajat 

2% teised rahvused

14% venelased
1% ukrainlased
1% valgevenelased

Viimsilastel on kokku 53 eri riigi kodakondsus. 
Eesti kodanike kõrval on enim Venemaa, 
Soome, Ukraina, Läti ja Leedu kodakondseid. 

Viimsi elanike arv
on 20 aastaga

kasvanud
3,7 korda

Viimasel 
kümnendilon 
iga-aastane 

kasv püsinud 
2-4% vahel. 

2000 a 2020 a

163%
eakad 

115%
7-18 a

92%
kuni 6 a

76%

tööealised
täiskas-
vanud

Vanusrühmade lõikes
proportsionaalne kasv

On väga oluline, et kõik 
siin elavad inimesed 
registreeriks end 
rahvastikuregistris 
Viimsi elanikeks. Sellest 
sõltub valla tulubaas 
ning avalike teenuste 
pakkumine ja valla 
elukeskkonna 
arendamine.

Viimsi poolsaare läänekülje elanike arv 
moodustab 70% kogu valla elanikest.

Vallaelanike suurimad vanusegrupid on 
0–20- ja 25–50-aastased inimesed ehk 
lastega pered. Võrreldes Eesti rahvastikuga 
on meie valla elanikkond noor ja kasvav.

Registreeriti Viimsi vallas 
204 sündi ja 107 surma

Viimsisse asus elama 1478 ja 
kolis mujale 1014 inimest. 

Kõige suurem liikumine on 
Viimsi ja Tallinna vahel. 

Vallasiseselt vahetas 
elukohta 630 inimest.

01.01-30.11.2020:

Summaarne 
sündimuskordaja 
(keskmine eeldatav 
sündide arv 
naise kohta elu 
jooksul) 2019:
Viimsis 2,03, Eestis 
keskmiselt 1,67

Keskmine 
viimsilane 
arvudes Vanus

38 aastat

2020. aasta
10 kuu keskmine 

brutotöötasu 1774 eurot
(Eesti keskmine

1283 eurot)

Igapäevaseid sisseoste 
sooritab viimsilane 

võrdselt nii Tallinnas 
kui Viimsis

17% viimsilastest kasutavad
pargi ja sõida süsteemi 

sageli või aeg-ajalt
>5

00
0 

€

Brutosissetulek 2020
18% 12% 21% 36% 9% 3%

<3
00

 €

30
0-

60
0 

€

60
0-

12
00

 €

12
00

-3
00

0 
€

30
00

-5
00

0 
€

73,8% 12,8% 9,6% 3,2%

au
to

ja
lg

si

üh
is

-
tr

an
sp

or
t

ja
lg

ra
ta

s

Peamine liikumisviis
täiskasvanud viimsilasel

Võimaluse korral eelistaks 

48,7% 26,9% 9,6% 9,1%

üh
is

-
tr

an
sp

or
ti

au
to

t

ja
lg

si
lii

kl
em

is
t

ja
lg

ra
ta

st

13,3% 38,5% 43,1% 5,1%

pu
ud

ub

1 
au

to

2 
au

to
t

3 
au

to
t

Autode arv leibkonnas

30% 10% 7%

Ta
lli

nn
a

ke
sk

lin
n

Ü
le

m
is

te

Ta
lli

nn
a 

va
na

lin
n

Viimsilaste töörände 
peamised sihtkohad 

(30% kõigist pendelrändajatest)

Viimsilaste töökoht 2020
54% 17% 4%
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Viimsi tegelik 
elanike arv on 
3000-5000 inimese 
võrra suurem ehk 
umbes 25 000 
inimest. 

Põhitegevuse kulude 
osakaal 2021. aasta eelarves:

Üldised valitsemis-
sektori teenused

Avalik kord ja 
julgeolek

Tee-ehitus, 
liikluskorraldus, 
ühistransport

Keskkonna-
kaitse

Elamu- ja 
kommunaal-
majandus

Tervishoid

Vaba aeg, kultuur 
ja religioon

Haridus

Sotsiaalne 
kaitse

57,3%

9,6%

2,9%
3,3%

8,5%

0,3%

0,0%

4,6% 13,4% Põhitegevuse tulude
osakaal 2021. aasta eelarves:

Üksikisiku
tulumaks

70,5%6,0%
0,2%
3,7%

3,0%

16,2%
0,4%

Maamaks

Kohalikud
maksud

Kaupade ja
teenuste müük

Sihtotstarbelised
toetused

Riiklik toetus-
ja tasandusfond

Muud tulud

85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Viimsi valla rahvastikupüramiid
1. jaanuar 2020

mehed Viimsis
naised Viimsis
Eestis keskmiselt

1991. aastal oli Viimsi valla eelarve maht ligi 6 miljonit rubla. Eesti Panga 23.03.1991 nn 
sularaha käiberubla noteeringu alusel maksis üks Saksa mark 15,54 rubla, mis teeb valla 
toonase eelarve tinglikuks mahuks 386 000 Saksa marka (185 000 €). 1991. aasta I kvartali 
keskmine kuupalk oli Eestis 458 rubla (~15 €).

82% 
eestlased

1991 aastal oli vallal kavas järgnevad 
investeeringud (ehitamine ja remont):

Viimsi 6-kl kool 
100 000 rubla (3 087 €)

Prangli Kooli õpetajate maja 
100 000 rubla (3 087 €)

Vallamaja
200 000 rubla (6 174 €)

Telefonijaamad ja -liinid
175 000 rubla (5 403 €)

Haabneeme aleviku
vesivarustus ja kanalisatsioon
110 000 rubla (3 396 €)

Pringi pansionaat 
100 000 rubla (3 087 €)

Rohuneeme tee 
100 000 rubla (3 087 €)

Püünsi 6-kl kool ja võimla
700 000 rubla (21 613 €)

2021. aasta eelarve eelnõu 
maht on 55,7 miljonit eurot.
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EHITUS, KOMMUNAAL, TRANSPORT

Teed

Ühistransport 

Bussipeatused

Tänavavalgustus 

Sadamad ja 
meretransport

Ehitusnäitajad

Sõitude arv
valla siseliinidel  

+

+
+

238
ehitus-

luba

2019
väljastati

623
ehitus-
teatist

2019
vormistati

Uued paigaldatavad LED-valgustid on hõõg-
lampidest mitu korda säästlikumad, mistõttu 
ei ole tänavavalgustuse püsikulu suurenenud.

Kui Viimsi teevalgustuse renoveerimise projektid Viimsi 
LED I kuni LED III on ellu viidud, siis need vähendavad 
ühtekokku CO2 kogust aastas ligi 550 tonni (elektri-
energia tarbimise vähenemine 510 MW/h). Hetkel on 
eesmärgist täidetud hinnanguliselt 55%. 

Heakord
Avalikku ruumi paigaldatakse 
pinke, mis on tehtud prügist - 
ümbertöödeldud olmeelektroonika 
plastikust valmistatud laudadest.

Haljastus
Avaliku

ruumi haljastust
kastetakse 100% 

sademeveest

Ampleid oli
2020. aastal

337

Üksik-
elamud

Rida-
elamud

Kaksik-
elamud

25 000

10 000
7 000 5 000

56,1%
27 232 m²

29,1%
14 124 m²

14,8%
7 199 m²

Kasutusse lubatud eluruumide 
pind elamu tüübi järgi 2019. aastal:

Tehnovõrgud
2018

2019

keskmine

50,2 km

50 km
59 km

Uute
tehnovõrkude

ehitamise
maht

Valla tee-
valgustuse 

võrgu pikkus 
2020. aastal 

on ligi 
175 km

Sademeveesüsteemide maht 
2020. aastal on ligi 190 km kraave

ja ligi 120 km sademeveetorustikku

Valla 
hoolduses 
on kokku 
306 km teid kergliiklusteid kattega sõiduteid killustikukattega teid saartel olevaid teid

73 km 192 km 21 km 20 km 

Kiiruspiirangud
valla teedel

1/3 valla sõiduteedest on varustatud kergteedega.
92% valla mandriosa teedest on tolmuvabad.

Sõitude
arv

2017
2019

2017
2019

Siseliinide
kilometraaž

206 000

555 000
708 000

276 000

114 174 V5 V2

2020 paigaldati 2 uue 
disainiga ootekoda, mis koosnevad
ootekoja ja rattaparkla moodulitest.

2021 tuleb 2 sellist koda
Artiumi lähedusse

9 siseliini
(V1 – V9)
12 bussi

3 maakonnaliini
(114, 115 ja 174)
kesklinna ja Balti jaama

Tallinna linnaliinide
1A, 38 ja 49 pikendused

E-R väljuvad
linna kaks koolibussi

Viimsis on 114 bussipeatust
keskmiselt iga 1200 m järel

Tartus näiteks 1360 m järel
ja Tallinnas 960 m järel

(kogu teedevõrgu pikkuse kohta) 

2 metall-
paviljoni

7 uue
disainiga

koda
64 klaasist
ootekojaga

41 posti-
peatust

Bussipeatustest
73 on ootekojaga

Valgusteid
2020. aastal:

5761

3 suuremat
sadamat:

Igal aastal ~300 uut
valgustit

2020. aastal valgustati
17 tänavat ja Soosepa
mänguväljak

2020. aastal lõppes 
Naissaare sadama 

renoveerimine

Sadam:
Sadamapidaja:
2019. aastal: 
Laevad:
Navigatsiooniperiood: 
Suurim aluse pikkus: 
Kailiini pikkus: 

AS Saarte Liinid
1413 alust, 6625 külastajat, 80 t kaupa
laevad Katharina, Monica
15. aprill – 15. oktoober
40 m; süvis 3,5 m
258 m; ujuvkailiin 72 m

OÜ Viimsi Haldus
933 alust, 3321 külastajat
1. jaanuar – 31. detsember
reisilaev Wrangö
25 m; süvis 2,5 m
168 m

OÜ Viimsi Haldus
1506 Wrangö reisi, 27 240 reisijat
1. jaanuar – 31. detsember
reisilaev Wrangö
25 m; süvis 2,5 m
277 m

Naissaare sadam Kelnase sadam Leppneeme sadam

Viimsi vallas moodustavad valdava enamuse 
teedest asulasisesed teed, kus on lubatud 
liigelda:

Kiirusega 
kuni 50 km/h 
on piiratud kogu 
teedevõrgust 
kokku 93,1%

Suurima reisijate 
arvuga valla- ja 
maakonnaliinid 

0,7%

10,2%

67,2%
}

Wrangö
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HARIDUS

Koolid

Tunnustus

Viimsi
kool

Haabneeme
kool

Viimsi
gümnaasium

Randvere
kool

Püünsi
kool 

Prangli
kool

5
7

304
32

373
51

461
40

676
80

1213
96

Viimsi vallas on viis 
üldhariduskooli ja 
üks gümnaasium.

Õpetajad
valla põhikoolides 

magistrikraadiga 
õpetajad

64%

Alla 30 aasta
vanused õpetajad

Eesti Viimsi

2x
rohkem

Üle 60-aastased
õpetajad

Eesti Viimsi

1,5x
vähem

Õpetajaid
Õpilasi

Viie aastaga on erahuvikoolide 
arv kahe võrra suurenenud, 
seda spordivaldkonnas. Õppe-
kavade maht ja õppurite arv 
on suurenenud 88% võrra.

600
Viimsi
noort

õpib põhi-
koolides 
väljaspool 
koduvalda

76%
Viimsi valla 
keskkooliealistest 
noortest õpib 
gümnaasiumis

Prognoos näitab, et 
aastaks 2030 on Viimsis:
lasteaialapsi 10% võrra vähem;
põhikooliõpilasi 10% võrra vähem;
gümnaasiumiõpilasi 40% võrra rohkem.

Õpilasmalevad
osalejaid

2015:
92

osalejaid
2020:
146

Õpilasmalevad 
toimuvad alates

1997. aastast
... EESMÄRK:

 luua võimalus
töötamiseks
200 noorele

Lasteaiaealised lapsed
2019/20 

õppeaastal oli 
vallas kokku 1399 

lasteaialast

84% 
õppisid

koduvalla
lasteaedades

16% õppisid 
väljaspool 
koduvalda

770 36 532 95 188

MLA
Viimsi 
Lasteaiad

Püünsi 
lasteaed

Eralaste-
aiad 

Eralaste-
hoiud 

Koduse 
lapse 
toetuse 
saajaid

Huviharidus
18

huvikooli
150

õppekava
õpib ligi

4880 noort
(kuni 26 a)

Huvikoolide õpilased

46%
Tallinna

huvikoolides

45%
Viimsi

huvikoolides

9%
mujal

 
 Huvikoolide erialad

54%
sport

19%
muusika

14%
üldkultuur

8%
5%

tehnika
loodus

VIIMSI
KUNSTIKOOL

138 õpilast
4 õppekava
10 õpetajat

VIIMSI
MUUSIKAKOOL

165 õpilast
44 õppekava
24 õpetajat

Viimsi Noortekeskus 
VIIMSIS RANDVERES PÜÜNSISja ja ja

Keskmiselt
22 sündmust

kuus

2543 noort
aastas võtab

neist osa

Üleriigilise noorte etlejate konkursi 
„Koidulauliku valgel” piirkondlikus voorus 

pälvis Viimsi gümnaasiumi õpilane Liisa Veski 
1. koha ja Lydia Koidula luuletuse eripreemia

Viimsi koole on mitmetes valdkondades 
tunnustatud, siin vaid väike kokkuvõte.

Harjumaa Koolispordiliit
tunnustas Haabneeme kooli

2019. aasta kõige sportlikuma
põhikooli tiitliga

Viimsi kooli ja huvikooli 
Collegium Eruditionis näitetrupp 

pälvis oktoobris kooliteatrite 
festivalil algkooli 

kategoorias grand prix

Randvere kool pälvis Tartu Ülikooli
eetikakeskuse poolt tiitli

“Hea kooli edendaja“

Püünsi kooli õpilased osalesid 2019/20 õppeaastal
15-l olümpiaadil või õpilasvõistlusel. Harjumaa koolide

matemaatikaolümpiaadil „Nuputa“ sai 5.-6. klasside
meeskond1. koha, ajalooolümpiaadil 7. klassi

arvestuses sai Püünsi õpilane 1. koha ja 
matemaatikaolümpiaadil 7. klassi

arvestuses 1.-2. koha

11.–13. septembril 2020 oli Prangli 
koolil  au korraldada VII Saarte 
koolide pärimuspäevad, kus olid 

esindatud Ruhnu, Kihnu, Muhu, Mustjala, 
Leisi, Kaali, Vormsi ja Pärnu – kokku osales 

üle 100 õpilase ja juhendaja

Digikool võimaldab: 
hübriidõpet – osaleda tundides ka siis, kui õpilased on koolist eemal;
kiiremini õpitavat omandada ilma täiendava lisatoeta 
 (kahaneb järeleaitamistundide osakaal);
jagada aineõpetuse tunde koolide vahel;
jagada huvitavaid loenguid ja õppematerjale ja õpetajate tunde koolide üleselt;
toetada nende arengut neile sobivas keskkonnas ja tempos.

04.2020 projekti 
kaardistamine

06.2020 piloodi 
ettevalmistustöö

09.2020
Prangli ja Viimsi kooli 
vahelise pilootprojekti 
käivitamine

09.09.20 esimene 
digikooli tund 

Digikool – 
ainulaadne 
projekt Eestis! 
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SOTSIAAL

Perearstid

Eakad

Suurpered

Töötus Eriolukord

2020.-2021. aastal 
moodustub 
Viimsisse kaks 
esmatasandi tervise-
keskust, mille alla 
koonduvad perearstid 
ja muud eriala- 
spetsialistid.

Valimisse kuulusid eakad, kelle rahvastikuregistrijärgsele 
aadressile ei olnud nooremaid (alla 60-aastaseid) inimesi 
sisse kirjutatud.

Viimsi vallas 
on 12 perearstinimistut. 

Teeninduspiirkonnaks on Viimsi 
vald ja Pirita. 10 perearsti võtavad 

inimesi vastu Viimsi vallas ja 2 
perearsti väljaspool Viimsit. 

1838
17851852

1860

2019
34
pere

2020
+4
pere

hetkel
38
pere

1441
1285

1643

1677
1939

2048

2162
2368

Viimsi perearstid ja 
nimistute suurused 

Liina Topp

Tiina 
Saks

Arved 
Kristjan

Merilin 
Post

Vanda 
Kristjan

Helen Lasn Kati Paal

Tiina Talijärv

Inna 
Viik

Ingmar 
Lindström

Reet Polli

Krista 
Kaarlõp

Hetkel võtab enda 
nimistusse uusi inimesi 

perearst Liina Topp

perearstid 

pereõed 

füsioterapeudid

ämmaemandad 

koduõed

võimalusel ka teised spetsialistid

Tähtpäevatoetust makstakse Viimsi valla 
elanikele ka kuld- või briljantpulmadeks. 

Eakate huvitegevus 
Haabneeme
päevakeskus

+
=

=

Randvere
päevakeskus

Harjumaa tervisetegu 2020
Prangli saarele loodud 
Kiirabipunkt 

Avati Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
(PERH) kiirabikeskuse poolt 

7 kuuga
40 juhtumit
sh mitu
elutähtsat 
väljakutset

Varasematel aastatel on Viimsi vallas olnud 
registreeritud töötute arv 300-350. Tänavu 
seoses eriolukorraga kasvas registreeritud 
töötute arv 760-780 ehk tõus on olnud 
rohkem kui kahekordne.  

Viimsi vald töötab koostöös 
Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga 
välja eakate isolatsiooni 
ennetavat sekkumis-
meetodit. Analüüsitakse 
rahvusvahelisi praktikaid, 
mis aitaksid haigus-
puhangu ajal eakatel 
olla füüsiliselt ja 
vaimselt 
aktiivsed.

Eriolukorra ajal viidi 25-le 
abivajavale ja isolatsiooni 
jäänud eakale regulaarselt 
koju toitu, vajadusel ravimeid 
ja aidati vähekindlustatud 
perekondi komplekteeritud 
toidupakkidega. 

Viimsi 
Pihlakodu
130 kohta

¤¤
Viimsi vallas 
on ca 3000 
vanadus-
pensioni 
saajat

keskmine 
pension on
589 eurot 

(30.09.2020 
seisuga)

62 eurot
SUUREM
kui Eesti 
keskmine

90
eurot

Eakate toetus
1x aastas

50
eurot

Tähtpäeva-
toetus

128
eurot

Ühekordne toetus
pere kohta,
kord aastas

2500
eakat

Kogusummas
225 000 eurot

iga
järgnev
aasta!

Haabneeme päevakeskus

enne

nüüd

273 m2 700 m2

2020. aastal renoveeris 
vallavalitsus Haab-

neeme päevakeskuse 
laienemiseks endise 

raamatukogu ruumid. 

Eriolukorra
eelsel ajal

keskmiselt 
400-450 
külastajat
nädalas

MTÜ Viimsi
Pensionäride

Ühendus
ca 500 liiget

Rannapere Pansionaat
70 teenuskohta
1- ja 2-kohalistes tubades
(seisuga 10.12 on 
kõik kohad täidetud)

Viimsis on kaks hooldekodu

Eakate
ühendused

Seeniorite
Nõukoda
9 liiget

01
.0

4.
20Suurpere on pere, kus kasvab

4 või enam alaealist last.

Eriolukorra
ajal helistati

~1200 eakale
ja küsiti:

Kas neil on endiselt võimalik endale
ravimeid ja toidukaupu muretseda?

2016 2017 2018 2019 2020

200

400

600

16-24 a

25-54 a

50+ a
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LOODUS JA KESKKOND

Viimsi vallas kasvab üle 600 liigi soontaimi, mis 
on rohkem kui 50% Eesti looduslikest liikidest.

Esimese kategooria 
liike on üks – 
põhja-raunjalg. 

Teise kategooria 
kaitsealuseid liike 
on viis: aasnelk, 
mesimurakas, väike 
käopõll, siberi 
piimikas, klibutarn. 

Eestis kasvab umbes 5500 seeneliiki – Naissaarel 
on registreeritud 440 seeneliiki. Viis neist kuuluvad 
Eesti punasesse raamatusse: pruun kübarnarmik, 
lima-tünnik, valge sirmik, must narmik ja pruunikas 
mütsnarmik.

Linnustik on väga mitmekesine. Vallas on läbi aegade 
registreeritud ligikaudu 190 linnuliigi esinemine, 
neist pesitsejaid 139 liigist, mis moodustab Eesti 
haudelinnustikust 62%.

Vallas registreeritud lindudest on kaitsealuseid liike 
55, mis on 50% Eestis kaitse all olevatest lindudest.

Pranglil elab ligi 40 liiki veelinde, hea õnne korral võib 
kevaditi kohata hülgeid.

Prangli omapäraks on see, et seal eraldub maapinnast 
mitmel pool GAASI. Gaasi kogused ei ole nii suured, et 
selle ammutamine oleks majanduslikult tulus, aga 
metsas asuva gaasiaugu kohal on võimalik lihtsalt grillida.

Pranglil esineb tohutu UDU, mis tekib sooja mere 
auramisel ja mida saarlased eristavad tavalisest udust.

Aksi saare omapäraseim säilinud objekt on 
KIVILABÜRINT ehk kohalikus keeles Türgilinn. 
David Wekman ehitas saarele kivilabürindi ning 
laotas selle juurde oma nimetähed D.W. ja aasta-
arvu 1849, mis senini labürindi juures näha on. 

57,3% 
Viimsi 
vallast 
on kaetud 
metsaga
(Eestis
tervikuna
51,4%) 

Mets
Viimsis on 4200 hektarit 
metsamaad, millest 71% 
on riigimets ja 12% metsast 
asub looduskaitse range-
mas vööndis, kus metsa-
majandamist ei toimu.

48%  
kuusik

27% 
männik

16%
kaasik

Taimed

Prangli ja Aksi

Looduses liikujale
Linnud
Loomad

Mõned looduskaitse
all olevad vaatamis-
väärsused Viimsi vallas

12-st Eestis leitud nahkhiireliigist on 
10 liiki registreeritud ka Viimsis.

Loomade arvukus Viimsis:
Põtru umbes 30 
Metskitsi umbes 55 
Palju on ka rebaseid ning väiksemaid 
metsloomi nagu jänesed, kährikud, 
oravad jne.

KABELIKIVI 
Muuga külas 
ümbermõõt = 56 m

PÕLENDIKU KIVI
Naissaare lõunaosas
ümbermõõt = 26 m 

ROHUNEEME RAHN 
Püünsi küla lähedal 
ümbermõõt = 31,4 m 

RIIASÖÖDI TAMM 
kõrgus = 19 m
ümbermõõt = 4,2 m 

LEHTMETSA KIVI 
Naissaarel
ümbermõõt = 30,8 m

Suurte rändrahnude 
poolest on Viimsi 
eriti rikas. 

Hiidrahnusid (üle 25 m)  
on Eestis teada umbes 
90, neist üheksa jäävad 
Viimsi valda.

VIIMSI VALLA 
TERRITOORIUMIL 
ON 2 RIIKLIKKU
KAITSEALA:

Prangli maastikukaitseala 
(hõlmab Prangli saare 
kaguosa ja Aksi saart)  

Naissaare looduspargi 
kaitseala  

VALLA MANDRIOSAS 
ON 6 KOHALIKU TASANDI 
MAASTIKUKAITSEALA

Rohuneeme

Krillimäe 

Leppneeme – Tammneeme 

Mäealuse 

Lubja klindiastangu 

Haabneeme-klindiastangu  

Esitati taotlus KIK-i atmosfääriõhu kaitse programmi, kust saadi rahuldav otsus 
Viimsi valla mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks. 
Mürakaardistamine ja tegevuskava väljatöötamine annab hulgaliselt väärt 
informatsiooni ning loob võimalused keskkonnast tulenevate terviseriskide 
ohjamiseks ja elukvaliteedi parendamiseks.

Alates 1. augustist 2020 taaskäivitus korraldatud jäätmevedu Viimsi valla 
mandriosas.

Alustati Leppneeme – Tammneeme ning Krillimäe maastikukaitsealade kaitsekor-
ralduskavade koostamist, mis on jõudnud lõppjärku ja avalikustatakse lähiajal.

VIIMSI VALD JA KESKKOND AASTAL 2020 

Kaitsealuseid
taimi on Viimsi vallas

registreeritud 26.

Seened

klibutarn

aasnelk

väike käopõll

mesimurakas

si
be

ri 
piim

ikas

Suvisel ajal pesitseb Aksil palju erinevaid 
linde: tiirud, kajakad, pardid. Haruldastest 
lindudest pesitseb seal MERIKOTKAS.

KARULAUGU
terviserada

2,6 km

ROHUNEEME
terviserada

5 km 

NAISSAARE
Militaarrada 10 km
Kultuurirada 12 km
Loodusrada 13 km

19.11.2019 seisuga
päevas keskmiselt 
224 inimest Tädul 

19.11.2020 seisuga
päevas keskmiselt
260 inimest Tädul

LUBJA
KLINDIASTANGU

esimese etapi raames
avati 2020. aasta oktoobris

2500-ruutmeetrisel alal
mänguväljak lastele ja

terviseala eakatele

TÄDU
terviserada ja 

võimlemislinnak 
2,6 km

SOOSEPA RABA
matkarada

1,7 km 
Soosepa raba 

turbakihi paksus 
on kuni 5 meetrit

Metsvint
Pranglil

sanglepik 6%
muu 3% 
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91% vaatajatest 
asuvad Viimsis,
ülejäänud mujal 
Eestis, aga esinda-
tud on ka USA, 
Kanada, Saksamaa 
ja Soome.

2020. AASTA 
STATISTIKA 
25. NOVEMBER SEISUGA

STATISTIKA 
30. NOVEMBRI SEISUGA

EELMISEL
HOOAJAL 
1.09.201931.08.2020

134 x M. Tiks “Krimmi vang”
132 x A. Kivirähk “Rehepapp ehk november”
108 x M. Sander “Litsid”
106 x D. Owens “Kus laulavad langustid”
105 x E. Veem “Leskede klubi”
102 x O. Osolin “Minu esimene elu”
  97 x D. Gabaldon “Võõramaalane”
  95 x E. Uus “Tüdrukune”
  95 x W. Golding “Kärbeste jumal”
  89 x W. Shakespeare

PROJEKT
02.2019

EHITUS
04.2019

ERIOLUKORRA AJAL 
(13.0330.06.2020) 
laenutati kontaktivabalt 
19851 korda

LAENUTATUD RAAMATUTE TOP 10

Hoones on kokku 150 erinevat ruumi 
(õppeklassid, saalid, harjutusruumid, 
garderoobid, tehnikalabor jne).

Ringrõduga suur saal – 500 kohta. Orkestriauk 
mahutab täiskoosseisus sümfooniaorkestri. 
Suure saali lava saab reguleerida kolmel tasapinnal 
ning vajadusel sulandub saali põrandaga.

Rõduga kammersaal – 180 kohta.

Black-box saal – 200 kohta.

Hoonesse kolivad Viimsi muusikakool, 
kunstikool ja teaduskool. Artiumi ruume saavad 
kasutada kultuurikollektiivid ja kõik Viimsi 
koolid. Artiumi tipptasemel sisustusega saalid 
võimaldavad Viimsisse tuua kõrgkultuuri – 
oopereid, operette, teatrietendusi, muusikale, 
kontserte, näituseid ja konverentse. Olemas on 
veebiülekande võimekusega saalid.

13818 9748

3280 4157 

150250 300500

19
(osalejaid 639)

112
(osalejaid 4038)

Kõige kauem on 
tegutsenud segakoor 
Viimsi, mis loodi 
aastal 1982.

registreeritud 
lugejaid 

etendust ja
kontserti

ENNE KOLIMIST

AASTAT

PRAEGU

lapsi 
lugejaid

külastusi 
päevas 
keskmiselt 

erinevaid 
üritusi 
aastas 

TAVAOLUKORRA AJAL 
(13.0330.06.2019) 
laenutati 2542 
võrra vähem

AVATUD

AVAMINE
05.12.2019

EHITUS
10.2020

VALMIMINE
02.2022

MAKSUMUS
14,4 miljonit eurot

TEGUTSENUD
23 aastat

Huviringides käib
825 inimest, kellest:

17
keskmine 
külastajate arv
ühel etendusel

216

saadet on tehtud

vaatajate
arv saate
kohta

13

oli eetris
esimene saade

 ametlik YouTube'i kanal –
ViimsiViVa Festival

07.04.20

4000-7000

huviringi

Täna tegutseb

55

10

Viimsi huvikeskus pälvis 2020. aastal teistkordselt 
Rakvere Teatri külalislahkuse ordeni.

Esimeseks etenduseks oli 4. veebruaril 2011 
Rakvere Teatri „Mina, naine“, kus peaosas 

mängis Ülle Lichtfeldt. Teatrietendused võeti 
väga hästi vastu ja saalid olid kogu aeg välja 

müüdud. Sama aasta lõpus alustati kontsertide 
toomist huvikeskuse lavale. Aasta lõpus külasta-

sid Viimsit Tõnis Mägi ja Kärt Johanson. Seda 
kontserti külastas president Toomas Hendrik 

Ilves koos diplomaatilise korpusega. 

regulaarselt teatrite 
ja kontsertide 
võõrustamisest 
Viimsi huvikeskuses. 

2021. aastal täitub

50 000 m3

Viimsi valla lähiaastate 
suurim investeering

HOONE MAHT

6 770 m2 ÜLDPIND

Peahoone kõrval asuvad kaks nõukogude 
sõjaväe endist kütusemahutit renoveeritakse 
planetaariumiks ja väliõppeklassiks. 

Artiumi terrass ja vabaõhuala on mõeldud 
välikontsertide korraldamiseks.

Eriolukorra tingimustes loodi 
Viimsi oma striimitelevisioon, mis 
sai nimeks Viimsi ViVa Virtuaal-
klubi. See oli Eesti valdade 
hulgas esimene omataoline.

Aprill – mai toimus iganädalane 
saade neljapäeviti kell 20.

Enimvaadatud oli
Valla sünnipäevasaade 

14. mail - 7700 vaatamist

KULTUUR

2020. aasta kevadel algatas Viimsi vallavalitsus 
koostöös Conarte OÜ-ga laululava laienduse 
projekteerimise protsessi. 

Viimsi raamatukogu

Viimsi huvikeskus

ViVa virtuaalklubi 

Prangli laululava
laiendus

Kultuuri- ja hariduskeskus
Viimsi Artium

7 PÄEVA NÄDALAS
E T K N R 1020

L P 1016

• suur saal (100 kohta)
• väike saal lastele (50 kohta)
• rühmaruumid 
   (2x12 kohta, 1x6 kohta)
• 4 individuaal-
   tööboksi
• muusika- ja 
   videostuudiod

RAAMATUKOGUS ON: 

56%44%

täiskasvanud 

lapsed

2021. aasta esimeses 
pooles rajatakse 
laululava laiendus, 
mille käigus 
ehitatakse publiku 
alale varjualune.

2021. aasta juuni-
kuust saab Üle-
saarel Prangli 
laululaval vabaõhu-
sündmusi juba uut- 
moodi nautida.  

2020. aastal 
tähistas 

raamatukogu 
100. juubelit!
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VANA PILT Viimsi vald on aastatega palju muutunud, 
kuid palju on ka äratuntavat. Kuna fotod räägivad sageli 

rohkem kui tuhat sõna, siis kogusime Rannarahva 
muuseumi abiga kokku mõned ülesvõtted minevikust 
ja palusime Viimsi fotoklubil tabada läbi kaamerasilma 

samad paigad tänapäeval. Tulemus on teie ees!  

Viimsi vald 
pildis – enne 

ja nüüd

Viimsi Vabakoguduse palvemaja ehitus 1938. aastal ja palvemaja detsembris 2020. Meresihi tee Kelvingi külas aastatel 1993 ja 2018. 

Maisiniidi kivi Rohuneemes 1930. aastatel ja 2020. aasta novembris. 1968. aastal Viimsi kool, täna Rannarahva muuseum. 

Kirovi talveaed 1982. aastal ja sama maja 
2020. aastal. 

Pranglis Kelnase sadamasillal 1950. aastatel ja 
juulis 2020. 

Kirovi keskusehoone ehk Pentagoni fassaad 1978. aastal ja täna.Kirovi keskuse asula ja lastepark 1980. aastatel ja sama kohta täna.

Püünsi rand Vanani talu juures 1930. aastatel ja sama vaade detsembris 2020.Kirovi keskuse kompleksi kuulunud Kaubakeskus 1980. aastal ja sama hoone tänapäeval. 

2020 fotode autorid: Maisiniidi kivi, Rohuneeme kabel, Prangli sadam: Merilin Piirsalu; 
talveaed: Raigo Tõnisalu; Viimsi Vabakoguduse palvemaja Martin Jaško, kogumik 

“Kelvingi 25”; kõik ülejäänud: Peep Kirbits
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R E A K U U LU T U S E D

Tööpakkumine
Soovime tellida koristusteenust 
2 x kuus. Maja pindala 120 m2, 
asukoht Vesiniidu bussipeatuse 
lähedal. Tõenäoline tööaeg u 
5 tundi. Tel 529 0323, Eeva.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija 
ja pottsepa teenused. Ventsüstee-
mide puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

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

Pikaajalise kogemusega litsent-
seeritud korstnapühkija teenus. 
Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. Tel 552 6281, margus@
korvent.ee.

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

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

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

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

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

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

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

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

Selfpro Ehitus teostab Viimsis üld-
ehitust, sisetöid/siseviimistlust, 
terrasside/aedade ehitust. Tel 5816 
6206, aleks.selfpro@gmail.com.
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994.
Hoonete soojustamine puistevillaga, 
objektiga tutvumine ja konsultat-
sioon tasuta. Puistemees OÜ, tel 
501 6689.

Vihmaveesüsteemide ja katuse 
turvatoodete paigaldus. Rennid 
toodame kohapeal valtsimismasi-
naga – puuduvad liitekohad! 
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, 
info@vihmaveerennid.ee. 
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed santehni-
lised tööd. Reoveemahutite paigal-
dus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni 
ülepumplate väljaehitus. Veemõõdu-
sõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja 
aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 
5656 7690, Enno.
Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus 
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
13 a, kvaliteetne lõpptulemus! 
Tel 525 5851, info@ormikivi.ee, 
www.ormikivi.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Plaatimistööd, saunade ehitus, 
ehitus-remonditööd. Tel 511 0992.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad 
keevitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.

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

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

Face SPA näohooldused. 
Ainulaadsed Green Peel naha 
uuendamise detokshooldused. 
7 immunomoduleerivat programmi 
ainulaadse Green Peel piilingu 
kasutamisega. Allahindlus aasta 
lõpuni -10%. Tel 5349 5777, 
e-post lesja.cosmetik@gmail.com, 
www.facespa.ee.  

Vajad abi mõne töö või problee-
miga? Tahad juurde vaba aega? 
Olgu teema lihtne või keeruline, 
ajakriitiline või aeganõudev… He-
lista ja leiame lahenduse kiiresti ja 
konfidentsiaalselt! Tel 5381 2268.

Teostan kvaliteetset korterite 
üldpuhastust. Oman väga suurt 
kogemust ja iga tagasiside on 
olnud hea. Töötan Viimsis, Mähel, 
Pirital, Meriväljal, Muugal. Tel 5649 
4462, Marika.

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

Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kau-
bik), võib vajada remonti. Kiire te-
hing ja vormistamine. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee.

Soovin osta garaaži ja 1–2-toalist 
korterit Viimsis, seisukord ei oma 
tähtsust. Tel 5648 8544, EST/RUS.

Pensionäridest abielupaar ostab 
korteri Niidu teele. Sobivuse korral 
vastu pakkuda väga ilus kõigi mu-
gavustega 2-toalilne korter Viimsi 
keskuses 7 korteriga uuemas ma-
jas. Ootame kõnet! Tel 565 5816.  

Ostan kasutuseta jäänud garaaži 
Katlamaja teel Viimsis. Tel 5837 
2310.

Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium 180 €/975 kg, kütteklot-
sid 110 €/48 kotti, lepp ja kask kot-
tides. Tel 517 0257.
Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, 
Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, 
ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/
960 kg, Pellet 6/8 mm premium 
195 €/975 kg, kütteklotsid 50 
võrku 40 L/100 €. Transport tasuta! 
Tel 5699 3159.
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoo-
misega. Lepp, sanglepp, metsakuiv 
okaspuu, kask soodsalt. Küsi hin-
da! Kuiv lepp ja sangelepp 54 €/rm. 
Tel 509 9598, pakhalupuu@
gmail.com, www.pakhalupuu.ee.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhu-
tud küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad, tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja!

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

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

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

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

Äkki katkes Sul elulõng, 
hella mälestust me Sinust hoiame 

Eero Eenla
26.04.1973 – 09.12.2020

Sügav kaastunne omastele 
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna 

Viimsi osakonna poolt

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Meistrid
KIPSITÖÖDES

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

  Anne ja Eirik-Andreas Tiikmaal sündis 
12. novembril tütar Elisabeth Tiikmaa.

  Deivi-Päivi Preitofil ja Mahmoud 
Jamil Jahamil sündis 13. novembril tütar 
Sultana Farah Jahami.

  Kadri ja Taavi Lüütsepal sündis 
24. novembril tütar Harriet Lüütsepp.

  Nadežda Kleptsoval ja Denis Klept-
sovil sündis 25. novembril tütar Elizaveta 
Kleptsova.

  Raili Reinsalul ja Heikki Puhkil sündis 
27. novembril tütar Sandra Puhk.

  Kaisa Noormäel ja Mart Roosmetsal 
sündis 30. novembril poeg Georg Roos-
mets.

uued vallakodanikud

Korstnapühkija-meister 
JUHAN RÄNI 

soovib oma endistele, 
praegustele ja tulevastele 

klientidele ilusaid jõule ning 
head vana aasta lõppu! 

Kohtumiseni uuel aastal! 
Tel 522 1082, korstnakratt.ee



ger: 9–13-aastastele lastele. Viimsi 

huvikeskuses. www.huvikeskus.ee.

6.–8. jaanuaril kell 10–16.30 

Viimsi talve linnalaager: 7–13-aas-

tastele lastele. Viimsi huvikeskuses. 

www.huvikeskus.ee.

Meelelahutus ja 
muusika 

31. detsembril kell 20 aastavahe-

tus Black Rose Pubis. Ansambel 

Hellad Velled.

Näitused   

Detsembris Aire Aksiimi näitused 

“Tunnete sügavustes” ja “Emot-

sioonid”. Viimsi huvikeskuses.

Detsembris “Kirovi kalurikolhoos 

70”. Rannarahva muuseumis.

Detsembris Priit Kulu vitriini-

näitus “Pronksiajast läbi rauaaja 

tänapäeva”. Viimsi raamatukogus.

Detsembris kunstiõpetajate suve-

laagri näitus “V/Järv“. Viimsi raa-

matukogus.
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Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

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

Viimsi valla lähiaja kultuurikalender
Jaakobi kirikus. Eelregistreerimine 

e-posti aadressil viimsi@eelk.ee. 

Toimub otseülekanne koguduse 

Facebooki lehel.

24. detsembril kell 18 jõuluõhtu 

jumalateenistus. EELK Prangli 

Laurentsiuse kirikus.

24. detsembril kell 22 jõuluöö 

jumalateenistus. EELK Viimsi Püha 

Jaakobi kirikus. Eelregistreerimine 

e-posti aadressil viimsi@eelk.ee.

25. detsembril kell 11 jõulupüha 

jumalateenistus armulauaga. 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Eelregistreerimine e-posti aadressil 

viimsi@eelk.ee. Toimub otseüle-

kanne koguduse Facebooki lehel.

25. detsembril kell 13 jõulupüha 

jumalateenistus armulauaga Rohu-

neeme kabelis. Eelregistreerimine 

e-posti aadressil viimsi@eelk.ee.

25. detsembril kell 14.30 jõulu-

püha jumalateenistus. EELK Rand-

vere kirikus.

27. detsembril kell 11 jumala-

teenistus armulauaga. EELK Viimsi 

Püha Jaakobi kirikus.

Jumalateenistused

20. detsembril kell 11 jumala-

teenistus armulauaga. EELK Viimsi 

Püha Jaakobi kirikus.

20. detsembril kell 14.30 

4. advendi jumalateenistus. EELK 

Randvere kirikus.

20. detsembril kell 19 4. advendi 

jumalateenistus, lastele pühapäeva-

kool. Viimsi Vabakirikus. Otseüle-

kanne jälgitav YouTube´i kanalil: 

Wkogudus.

22. detsembril kell 19 katoliku 

missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 

kirikus.

24. detsembril kell 14.30 püha 

jõuluõhtu jumalateenistus. EELK 

Randvere kirikus. Ei toimu kõrge 

koroonaohu tõttu.

24. detsembril kell 16 jõulu-

teenistus, muusika Laikrete pere-

bändilt. Viimsi Vabakirikus. Otse-

ülekanne jälgitav YouTubi kanalil: 

Wkogudus. 

24. detsembril kell 17 jõuluõhtu 

jumalateenistus. EELK Viimsi Püha 

27. detsembril kell 12 jumala-

teenistus, lastele pühapäevakool. 

Viimsi Vabakirikus. Otseüle-

kanne jälgitav YouTube´i kanalil: 

Wkogudus.

27. detsembril kell 14.30 jumala-

teenistus armulauaga. EELK Rand-

vere kirikus.

29. detsembril kell 19 katoliku 

missa. EELK Viimsi Püha Jaakobi 

kirikus.

31. detsembril kell 23.30 aasta-

vahetuse palvus armulauaga. 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

3. jaanuaril kell 11 jumala-

teenistus armulauaga. EELK Viimsi 

Püha Jaakobi kirikus.

5. jaanuaril kell 19 katoliku missa. 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

10. jaanuaril kell 11 jumala-

teenistus armulauaga. EELK Viimsi 

Püha Jaakobi kirikus.

Lastele ja noortele

4.–6. jaanuaril kell 15–17.30 

Tüdrukute koolivaheaja linnalaa-

Detsembris Tiina Tammetalu 

maalinäitus “Pühendumise aeg”. 

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

22. detsember – 31. jaanuar 2021 

Peeter Langovitsi fotonäitus 

“Tagasivaade – Pariis 1991.1992”. 

Greesi Desiree Langovitsi foto-

näitus “hipstaROME”. Raamatu-

kogu esimesel korrusel.

Varia

20. detsembril kell 18 Viimsi 

valla 30. taasasutamise aastapäev / 

Viimsi tunnustab 2020. Otseüle-

kanne Viimsi raamatukogust 

www.facebook.com/ViimsiVald.

  Seoses koroonaviiru-
sega võib kultuurikalendris 
toodud ürituste osas ette 
tulla muudatusi. Täpsem 
info on leitav korraldaja 
veebilehelt.

NB!

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
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Kaunid ja kasulikud kingitused
ökobrändidelt
tervislike toodete kodust olenterve.ee 

Tule uudista kohapeal Viims Äritares 
või telli veebist www.olenterve.ee

Rahulikke jõule!

www.olenterve.ee, Paadi tee 3-212, Viimsi
info@olenterve.ee  tel. 6099910

Kauneid jõule & 
terveid hambaid 2021 aastaks!

Aitäh praegustele ja tulevastele patsientidele

usalduse eest!

Teie Viimsi Hambakiinik 
www.viimsihambakliinik.ee
Paadi tee 3-212, Viimsi
Teg.luba nr. L04228

 Kaks klaasi või kahed prillid ühe hinnaga.

Täpsed kampaaniatingimused kauplusest ja www.pereoptika.ee

Kingi endale ja oma lähedasele 
hea nägemine! 

Viimsi Pere Optika 
Viismi Spas, tel  6011570

E-R 10-17

Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK

Viimsis

Naerata!
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TÄHISTA PÜHI 
CAFÉ LYONI HÕRGUTISTEGA!
Telli eelküpsetatud JÕULUROOGADE KOMPLEKT 6-le koju või tööle 
ja naudi võrratut jõuluhane koos pühadekapsa, suupistete ja koogiga 
kodust lahkumata. Esita tellimus 3 päeva varem cafelyon.ee/tellimine
Kingi koostööpartnerile hõrke makroone, jõulutorti või piparkooke!

Viimsi Café Lyon – Paadi tee 3, Haabneeme. viimsi@cafelyon.ee, 622 9217
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Sinu mai� vaimad jõulud!Sinu mai� vaimad jõulud!

5.5959
tavahind 8.99 / kg 15.97

2.399
tavahind 2.99 / kg 19.12

-36%

-20%

-22%

-24%-49%

-27%
Kohvioad 
Arabica 
või Arabica 
Espresso

Paulig
1 kg

Jahutatud 
pardifi lee nahaga
Rannamõisa

kg

Forellimari 

Rannaküla 
200 g

Murakamoos 

Meie Mari

350 g

Valgehallitus-
juust Brie 50%

Käserei

125 g

Vaarikad, mustikad

Härmavili

300 g

Besee

Rõngu Pagar

100 g

7.9999
tavahind 12.49 

11.9999
tavahind 14.99 

10.9999
tavahind 21.90 / kg 54.95

2.1919
tavahind 2.99 / kg 7.30

11.0909
tavahind 1.39 / kg 10.90tavahind 1.39 / kg 10.90

-38% -20%

Pakkumised kehtivad  08.12.2020-07.01.2021 või kuni kaupa jätkub. Piltidel on illustreeriv tähendus.

Igal esmaspäeval üks
Ben&Jerry’s jäätistest -50%

Jälgi reklaami Facebookis!
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Maitseküllane
lihavalik Nõmme ja
Balti Jaama Turul.
Nüüd ka Viimsis,

Nelgi tee 1
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päraselt mitmesugused mõnu-
sad ampsud, näiteks Minna ma-
hedad mustsõstra või astepalju 
marmelaadid, Olde Hansa kuu-
lus käsitöö koorepumat või hoopis 
Gourmet Clubi oivalised suupis-
ted: glögikirsid valges šokolaadis, 
pekaanipähklid piimašokolaadi- 
ja vahvliglasuuris ning tikrid kara-
mellišokolaadi- ja mandliglasuu-
ris. Suu hakkab vett jooksma juba 
neid nimesid lugedes! Kahtlemata 
ei pääse jõulude ajal üle ega üm-
ber ka piparkookidest, aga vahel-
duse mõttes oleks põnev ka muid 
maiuseid pakkuda ning valikut eri-
lisemaks ja rikkalikumaks muuta.

Muidugi ei pea piirduma vaid 
kodumaisega, külalisi võib sel kor-
ral üllatada hoopis Itaalia maitse-
tega. Eugenio’se gastronoomiapoes 
on rohkelt toiduaineid, mis iga laua 
eriliseks muudavad. Näiteks mus-
ta trühvliga palsamiäädika glasuur, 
täidetud ravioolid või traditsiooni-
line Itaalia magus kook panettone. 
Eugenio’se gurmeeletis on saadaval 
ka oivalisi juustusid (värske mozza-
rella!), oliive, pestot, vorste ja pal-

SISUTURUNDUS Aasta lõpus on mõnus lähedaste 
ringis jõule veeta ning kodusel jõululaual peavad 
muidugi olema aukohal ka hapukapsad, verivorstid 
ja seapraad. Midagi võiks seekord aga olla laual 
ka uudset, erilist ja üllatavat. Uurisime Viimsi 
Keskuse toidupoodidest, millega saab pidulauda 
omanäolisemaks muuta. 

S
elveris tasub kindlasti uu-
rida külluslikke gurmee-
riiuleid, kus leidub põne-
vaid ning maitserohkeid 

valikuid. Paljud neist on kodumai-
se päritoluga, mis ju kahtlemata 
plusspunkte lisab. Miks mitte sät-
tida lauale jõhvika-portveini juus-
tumoosi või Tamme talu jõulumoo-
si, mis tavapärastele verivorstidele 
värvi ja särtsu pakuvad. Treppoja 
Sahver on valmistanud aga tulist 
rabarberikastet, teravat tšillikastet 
ja suitsust kirsikastet, et traditsioo-
nilised jõuluroad saaksid kaaslas-
teks uudseid maitsenüansse. Ma-
rinaadidesse ja salatikastmetesse 
passivad hästi Wöseli kodumaised 
õunasiidriäädikas meega ja aroo-
nia-õunasiidriäädikas – just selliste 
väikeste uuendustega saab tavapä-
rastele jõulutoitudele ovatsiooni-
väärilisi värskendusi lisada.

Maiustamiseks sobivad suure-

ju muud. Ja üldse – miks mitte te-
ha jõulude ajal hoopis lähedastega 
koos värske pasta töötuba? Lähe-
dastega koos jagatud aeg on parim 
kink, mida sel aastal üksteisele pak-
kuda saab.

Palju mahedat ja tervislikku toi-
dukraami leiab kindlasti ka Bio-
marketi kauplusest. Kohalike väike-
tootjate leiva,- piima- ja lihatooted 
lisavad peotoitudesse traditsioo-
niliselt suussulavaid maitseid. Pi-
parkooke, küpsiseid ja palju muud 
head on samuti saadaval, mis so-
bivad nii peolauale kui ka külla 
minnes kingituseks. Ökoloogiliselt 
valminud kuivatatud puuviljad ja 
mitmesugused pähklid on suure-

pärased nii tervisliku ampsuna kui 
ka jõulukeeksidesse, neid saab poest 
osta kaaluga endale sobivas koguses.

Alati on mõnusaks snäkiks juust! 
Juustukuningate kaupluses leidub 
nii värvilisi (siniseid, punaseid, ro-
helisi, kirjusid jne) kui ka aromaat-
seid ning lisanditega juustusid, mil-
lest saab kokku panna kauneid suu-
pistevaagnaid. Saada on ka erine-
vas suuruses kinkekomplekte, mi-
da külla minnes mugav kaasa võtta.

Just praegu tasub aeg maha võt-
ta ja uurida poodides neid riiuleid, 
mis tavapäraste argiostude kõrvalt 
seni avastamata on jäänud. 

Seal on peidus nii mõndagi põ-
nevat ja suurepärast, millest peagi 
võivad kujuneda sinu toidulauale 
uued lemmikud.

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

  Viimsi Keskuse Selver 
on avatud E–P 8–23, gastro-
noomialett Eugenio’s, Juustu-
kuningate juustupood ning 
Biomarket E–L 10–21, P 10–19.

Jõulud Viimsi Keskuses

OLEME PÜHADE AJAL AVATUD
N, 24. detsember
I ja II korruse äripinnad 10–18
II korruse toitlustuspinnad 11–18
MyFitness 9–17
Kuulsaal ja Muuuv suletud
Selver 9–19

N, 31. detsember
I ja II korruse äripinnad 10–18
II korruse toitlustuspinnad 11–18
MyFitness 9–17
Kuulsaal ja Muuuv 14–20
Selver 8–20

R, 25. detsember
I ja II korruse äripinnad suletud
II korruse toitlustuspinnad suletud
MyFitness suletud
Kuulsaal 14–00
Muuuv 14–22
Selver 10–22

R, 1. jaanuar 2021
I ja II korruse äripinnad suletud
II korruse toitlustuspinnad suletud
MyFitness suletud
Kuulsaal 14–00
Muuuv 14–22
Selver 12–22

L, 26. detsember
I ja II korruse äripinnad 10–21
II korruse toitlustuspinnad 11–22
MyFitness 9–17
Kuulsaal 10-00
Muuuv 10-22
Selver 10–22

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

KESKUS

Milliste roo-
gadega jõulu-
õhtul üllatada? 
Viimsi Keskuse 
toidupoed 
pakuvad häid 
ideid ja inspi-
ratsiooni. Foto: 
Pexels

Jõuluküpsetis-
tesse sobivad 
pähklid ja 
kuivatud puu-
viljad leiab 
mugavalt Bio-
marketist. Foto: 
Biomarket

Treppoja Sahvri jõululauale sobi-
vad kastmed on aukohal Selveri 
gurmeetoodete riiulis. Foto: Selver

Jõulutoidud värskete maitsenüanssidega


