
Covid-19 vastu 
vaktsineerimine
Erahaigla Fertilitas juhtaja dr Ivo 
Saarma leiab, et vaktsineerimine ja 
reeglitest kinnipidamine on viiruse 
leviku peatamiseks ainuõige 
lahendus.  Loe lk 4
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Tiraaž 10 860

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

Mitmekülgne 
Viimsi kool
Viimsis on käimas haridus-
aasta ja pikima ajalooga 
koolina on eriline aasta ka 
rikkaliku minevikuga Viimsi 
koolil. Loe lk 12

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Külas Äigrumäe 
külavanemal
Küladeringkäik jõudis järjega 
Äigrumäele, kus külavanem Priit 
Rebane rääkis, mis külas hiljuti 
tehtud on ja mida võiks veel ette 
võtta. Loe lk 10–11

Piirangute ajal on hea midagi oma kätega teha, näiteks ehitada pesakasti. Loe lk 9 >>>>>



töökohast. Ei maksa karta, et kirjatöö-
kogemused puuduvad. Ka jalgrattaga 
ei oska keegi kohe pärast sündimist 
sõita. Oskused tulevad pikkamööda 
ning kirjutatakse iseenda jaoks. Kir-
jutatut ei pea ju ilmtingimata kellelegi 
teisele näitama. See võib ollagi sahtlis 
või riiulil raamatute vahel, kuni keegi 
ükskord sealt leiab… 

Üheks ajalooharrastajate meeliste-
gevuseks on sugupuu joonistamine. Al-
gul tuletatakse meelde kõik, mida ise 
teatakse, ning pannakse see kirja. Siis 
võib juba hakata eakamaid sugulasi kü-
sitlema. Vanaemad ja vanaisad on sa-
geli rõõmsad, et keegi noorem on nõus 
nende meenutusi kuulama. Hoolimata 
sellest, et praegusel ajal tuleb lähikon-
taktidega ettevaatlik olla, ei saa vanu 
inimesi ju nagunii täiesti omapead jät-
ta. Nad vajavad muud abi ka. Mälestusi 
on hea võtta diktofonile, et neid hiljem 
rahulikult üle kuulata. Kui eakas inime-
ne on jutukas, siis on parem teda kuu-
lata katkestamata, et mõttelõnga mitte 
häirida. Vähem jutukat saab oma küsi-
mustega suunata. Kui küsitletav hakkab 
väsima, siis on mõtet sel korral hoopis 
pooleli jätta ning jätkata mõnel teisel 
päeval. Vahepeal võib vanainimesel 

K
evad ei ole veel talvest lõplikult võitu saanud, 
aga varsti see kindlasti juhtub. Kevade märke 
on juba küllaga: esimesed rändlinnud on kohal, 
lilled on ninaotsad mullast välja pistnud, päe-
vad on pikemad ja pilvitu taeva korral võime 

nautida päikese soojust.
Varem või hiljem saame jagu ka koroonaviirusest. Kui 

eelmise aasta märtsis eriolukord välja kuulutati ja riik nii-
öelda lukku pandi, siis oli väga suur teadmatus kõigis elu-
valdkondades. Kuigi olukorda iseloomustavad näitajad on 
praegu kordades hullemad, oleme nüüd kogemuse võrra 
rikkamad ja vaktsineerimine on hoogu sisse saamas. Väga 
ettevaatlikud peame loomulikult jätkuvalt olema kõik.

Kõige suurem tarkus, mida järgida, on igasuguste 
mittevajalike füüsiliste kontaktide vältimine lähiajal või 
vältimatute kontaktide puhul ettevaatusabinõude järgi-
mine.

Igaüks saab alustada iseendast. Küsime endilt, kas ole-
me ise täitnud kõige elementaarsemaid nakatumise välti-
mise reegleid? Kas tuletame vajadusel teistele meelde, et 
nad seda teeksid?

Kuidas on lood vaktsineerimisega? Olukord on meie 
vallas üldjoontes selline nagu mujalgi Eestis. Kui vaktsiini 
jaguks, oleks vajaliku kaitse saanud inimesi kindlasti roh-
kem. Praegu aga võime rahul olla sellega, et vaktsinee-
rimine on toimunud või toimumas pansionaadis, kooli-
des, lasteaedades ja ka sotsiaaltöötajate hulgas ning üle 
80-aastastel on see võimalus samuti olnud. Näiteks Ran-
napere pansionaadis on kahe süstiga vaktsineeritud 94% 
elanikest ja 96% personalist. 11. märtsi seisuga oli Viimsi 
778-st haridusvaldkonna eesliini töötajast vaktsineeritud 
333, nendest 235 töötavad koolides ja 98 lasteaedades.

Kui avaneb võimalus vakt-
sineerimiseks, siis on igaühe 
isiklik otsus, kas seda kasu-
tada või mitte, aga kõhkluste 
korral lugege palun tänases 
lehes olevat intervjuud dr Ivo 
Saarmaga. Mina lasen ennast 
kindlasti vaktsineerida.

Selleks, et nakkus ei leviks 
lasteaedades, tegi vallavalit-
sus volikogule ettepaneku va-

bastada kuuks ajaks lasteaiatasust need lapsed, kes selle 
aja jooksul lasteaeda ei kasuta. Volikogu võttis vastava ot-
suse vastu teisipäevasel volikogu istungil. Samas jäävad 
lasteaiad avatuks nendele, kellel laste hoidmiseks muud 
võimalused puuduvad.

Väga oluline on vältida nakatumist meie väikesaarte 
elanikel, sest abi kohalejõudmine sinna võtab rohkem 
aega. Saare sulgemiseks omavalitsusel siiski võimalused 
puuduvad ja ka eriolukorra ajal me selleks riigilt luba ei 
saanud. Kui saareelanikud seda soovivad, on ühe abi-
nõuna võimalik vähendada lubatud reisijate arvu laeval.

Kuidas saavad hakkama koolid? Distantsõppega kaas-
nevatest probleemidest on palju räägitud ja meiegi koolid 
ei ole nendest pääsenud. Siiski võime olla rahul sellega, et 
erinevate digiõppelahenduste rakendamisel oleme olnud 
eestvedajad ja ka sel aastal jätkame vajalike investeerin-
gute elluviimisega.

Palju on viimasel ajal räägitud praeguse olukorra mõjust 
inimeste vaimsele tervisele. Mõju on kindlasti olemas ja 
seetõttu on oluline pöörata tähelepanu nii iseenda kui ka 
lähedaste olukorrale. Mõnel juhul aitab juba see, kui saab 
oma muredest teise inimesega rääkida, aga kindlasti on 
abi ka sellistest meeldivatest tegevustest, nagu liikumine, 
koos perega aja veetmine, hobidega 
tegelemine, uute oskuste omanda-
mine jms. Erinevaid soovitusi 
võimalike tegevuste osas leiab 
ka käesolevast lehest. Mida 
teha, kui olukord on raske ja 
vajate abi? Esiteks, abi tuleks 
kindlasti küsida, muidu ei osata 
teid aidata. Paljudes küsimustes 
saavad aidata vallavalitsuse 
sotsiaalosakond ja teised struk-
tuuriüksused. Vajaliku info 
ja kontaktandmed 
leiate valla kodu-
lehelt ning muu-
dest infokanali-
test. 

Illar Lemetti
vallavanem
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, 
Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsiteataja.ee @viimsivald 

Kes minevikku ei mäleta, 
see elab tulevikuta 
AJALUGU Nii kirjutas luuletaja Juhan Liiv enam kui sada aastat tagasi. See mõte on praegu ehk 
aktuaalsemgi kui kunagi varem. Ammutame ju iseenda ja ka teiste kogemustest tarkust iga-
päevatoimetustega hakkamasaamisel. Kuigi mõned tuntud teadlased on väitnud, et ajaloo õppe-
tunde ei ole olemas, sest ikka ja jälle pidavat inimesed kordama vanu, ammu tehtud vigu. 

Toimetaja: Merilin Piirsalu, tel 5686 0007 e-post merilin.piirsalu@viimsivv.ee
Reklaamitoimetaja: Marje Plaan, tel 602 8866, e-post: marje.plaan@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 9. aprillil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 31. märts kell 16.

K
äisin paar aastat tagasi 
Püünsi koolis 7. klassile asen-
dusõpetajana ajalootundi 
andmas. Rääkisin lastele sel-

lest, kui tore on uurida oma perekon-
na ja kodukoha lugu. Alustuseks kü-
sisin: “Kas te teate, mis on ajalugu?” 
Pakuti erinevaid vastuseid, kuid kõi-
ge vahvam oli ühe õpilase pakutud 
variant: “Ajalugu on vanad asjad.” See 
vastus oli üsna täpne – kui pidada va-
nade asjade all silmas mitte ainult ese-
meid, vaid ka hooneid, rajatisi, doku-
mente, fotosid, helisalvestisi, filmilinte 
ja palju muud. 

Teadusmaailmas on kasutusel mit-
meid erinevaid ajaloo mõiste käsitlusi. 
Pakun siinkohal veel ühe. Kõike seda, 
mis on varem toimunud, nimetatakse 
minevikuks. Sageli öeldakse olnu koh-
ta – ah, see on juba ajalugu. Aga päris 
nii see ei ole, sest ajalooks saab mine-
vik alles siis, kui me sellest räägime ja 
kirjutame. Hea ajalooülevaade sisal-
dab lisaks asetleidnud sündmuste kir-
jeldamisele ka jutustaja või kirjutaja 
omapoolset hinnangut olnule. Sageli 
näevad erinevad inimesed samu sünd-
musi erineva nurga alt. 

Tihtipeale mõeldakse, et milleks 
tegeleda minevikumeenutustega, kui 
igapäevaelu mured täidavad kogu aja 
ja sellest jääb puudugi. Päris noor-
tel on seljataga vaid lühike elu ning ei 
olegi õigupoolest eriti midagi meenu-
tada. Seevastu ees tundub olevat põ-
nev ja lõputu tulevik. Plaane on palju. 
Keskealistel on samuti silme ees suur 
hulk veel tegemata toimetusi, kuid on 
juba ka, mida mäletada. Eakad on ela-
nud pika ja sündmusterohke elu ning 
meenutada on hästi palju, kuigi kind-
lasti on ka neil plaane edaspidiseks.   

Praeguses olukorras on paljud ini-
mesed sunnitud olema töölt eemal – 
ei, mitte kodukontoris, vaid päriselt il-
ma tööta. Esimene nädal on võib-olla 
üsna mõnus, sest varem edasi lükatud 
kodutoimingud saab lõpule viia. Aga 
siis hakkab tasapisi hinge pugema äre-
vus, sest kusagile eriti minna ka ei ole. 
Siis võiks võtta ette arvuti või hoopis 
paberilehe ja sõrmede vahele pasta-
ka. Igaühel on midagi meenutada, ol-
gu noor või vana. Võib kirjutada oma 
vanaemast või vanaisast, keda enam ei 
ole, aga veel hästi mäletatakse. Ehk tu-
leb midagi meelde kooliajast või kait-
seväeteenistusest. Või oma esimesest 

Üheks ajalooharras-
tajate meelistege-
vuseks on sugupuu 
joonistamine.

jälle midagi meelde tulla. 
Olen sageli inimeste käest kuul-

nud sellist ütlemist: “Miks ma ometi-
gi noorpõlves memme või taati kuu-
lata ei tahtnud, nüüd ei oska ühe või 
teise sündmuse kohta keegi enam mit-
te midagi rääkida.” Aga võtke ja vaada-
ke meie hulgast juba ammu lahkunud 
inimese paberid veelkord üle – ehk on 
ta oma järeltulijatele siiski midagi vä-
ga olulist avastamiseks jätnud.

Väga mahukad suguvõsaloo and-
mete allikad on kirikuraamatud. Nen-
de vaatamiseks ei pea juba rohkem 
kui viisteist aastat minema arhiivi ega 
ammugi mitte kirikusse. Piisab, kui lei-
da internetist Rahvusarhiivi koduleht 
www.ra.ee ning seal on lisaks vanade-
le digiteeritud raamatutele ja muude-
le dokumentidele olemas juhised nii 
suguvõsaloo, talu- ja külaajaloo kui ka 
muude teemade uurimiseks. Interne-
tiavarustest leiab palju muudki õpet-
likku. Eriti hästi veab nendel, kellel 
õnnestub teada saada, et nende su-
gupuud on keegi millalgi juba koos-
tanud. Siis tasub võimalusel selle te-
gijaga ühendust võtta. Ning alati on 
kasulik saada näpunäiteid mõnelt ko-
genud uurijalt.       

Mida suguvõsa- ja kodukohaloo uu-
rimine ja teadmine võib inimesele an-
da? Kõigepealt muidugi sisutihedat te-
gevust. Mõned hingehädade tohtrid on 
arvanud, et see võib lisada keerulistes 
olukordades kindlustunnet ning oma 
identiteedi paremat mõistmist. Nii 
saab inimene teada, kust kohast on 
pärit tema juured. Me tahame ju tea-
da, kuhu me kuulume.

J U H T K I R I

Head viimsilased!

Jaan Tagaväli
Viimsi koduloolane

Mida teha, kui 
olukord on raske ja 
vajate abi? Esiteks, 
abi tuleks kindlasti 
küsida, muidu ei 
osata teid aidata.

Väljavõte Randvere kirikukoguduse sündinute ja ristitute nimekirjast 1921. 
Kirikuraamat 1921–1927. Allikas: Rahvusarhiiv
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Lõppenud on Haabneeme 
aleviku ja lähiala üldplaneeringu 
eskiislahenduse avalik välja-
panek
Avalikustamisel tutvustasime planeeringu esialgset versiooni, 
mille edasiseks sisustamiseks ootasime inimeste aktiivset osavõttu 
ja ettepanekuid. 

Avalikustamise jooksul laekus pisut üle kolmekümne kirja, nende 
hulgas oli sisult kattuvaid, aga ka neid, mille olid allkirjastanud kümned 
kodanikud ühiselt. Seega jättis oma osalemisest jälje ligikaudu sada-
kond inimest. Täname kõiki, kes leidsid aja ja võimaluse aleviku ruumi-
lise arengu kujundamisel kaasa rääkida!

Heameel on tõdeda, et esitati hulgaliselt sisukaid ettepanekuid. 
Paljudel ettepanekutel on sarnane fookusteema ja eesmärgid, kuid 
osade maa-alade arengupõhimõtete suhtes laekus ka risti vastukäi-
vaid seisukohti. Esitati ka alternatiivne terviklahendus, milles ei kesken-
duta kitsalt konkreetsele maatükile või piirkonnale, vaid käsitletakse 
kogu planeeringuala kui tervikut, erinedes kontseptuaalselt avalikusta-
tud eskiisist.

Kuigi seisukohti oli väga palju ja erinevaid, võib väga üldistatult 
välja tuua, et inimeste peamine mure seisneb uute eluasemekohtade 
lisandumises ja sellega kaasneda võivates probleemides veevarus-
tuse tagamisel ja liikluskoormuse kasvul, aga ka rohealade vähene-
mises. Samuti rõhutati vajadust tuua enam rohelust juba olemasoleva-
tesse kvartalistesse ning teedega piirnevatele aladele, eraldades jalg-
teed autoliiklusest. Ka rannaala suhtes avaldati arvamust, et ranna 
ehituskeeluvööndi vähendamist ei peaks taotlema ega rajama randa 
promenaadi. Kõik ettepanekud oleme koondanud tabelina valla kodu-
lehele, kus saab nendega tutvuda.

Mis saab edasi? Kõik ettepanekud töötatakse lähiajal läbi, seejärel 
annab vald nende kohta kirjaliku seisukoha. Avalikustamisele järgneb 
avalik arutelu, kuid selle saame korraldada siis, kui viirusepuhang on 
möödas ning inimeste kogunemine ohutu. Sedavõrd olulise planee-
ringu puhul on kontaktne suhtlemine möödapääsmatu, et asja aruta-
mine saaks olla sujuv ja sisukas ning sealjuures kõigile soovijatele 
kättesaadav.

Jätkame ühiselt tööd ja planeerime Haabneeme kõigile meeldivaks 
koduks!

VT 

Teated

uued vallakodanikud

  Marianne Vunkil ja Henry-Jörgen Rautitsil sündis 
25. jaanuaril tütar Nora Rautits.

  Manlia ja Sander Puril sündis 8. veebruaril tütar 
Arabel Puri.

  Elis Lembergil ja Karl-Kevin Kalmusel sündis 
11. veebruaril tütar Elisabella Kalmus.

  Sigrid Lootusel ja Stanislav Vasseninil sündis 
11. veebruaril tütar Mathilde Vassenin.

  Ann ja Martin Kasel sündis 12. veebruaril poeg 
Gregor Kask.

  Anna ja Vladislav Malkovil sündis 19. veebruaril poeg 
Matvej Malkov.

  Krista Ottol ja Arno Vega Lehepuul sündis 
25. veebruaril poeg Aaron Vega Lehepuu.

  Siiri Tabril ja Ain-Villu Parvetil sündis 1. märtsil poeg 
Patrick William Parvet.

  Viktoria ja Ivo Rajal sündis 9. märtsil tütar 
Ronja Raja.

Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos põhikooli riikli-
kul õppekaval 1.-6. klassis ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 
1.-9. klassis õppivad õpilased. 

Ootame 2021/22 õppeaastal oma meeskonda uusi töötajaid:

TAVAKLASSI KLASSIÕPETAJA 
ERIKLASSI KLASSIÕPETAJA

Mõlemale ametikohale kandideerimiseks on vajalik magistrikraadi ja 
õpetaja kutse olemasolu, lisaks kutsumus kasvatada ja õpetada lapsi.
CV ja magistrikraadi (diplom koos akadeemilise õiendiga) ning õpe-
taja kutset tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 
19. aprillil e-posti aadressile kadri@randverekool.edu.ee.

Õppimine teeb õnnelikuks!

Haabneeme planeerigu osas on plaanis läbi viia avalik arutelu. 
Foto: Oliver Liidemann

UURING Läinud ja käesolev aasta 
on fookusesse toonud valla paku-
tavad avalikud teenused. Käimas 
on projekt “Viimsi Vallavalitsuse 
teenusportfelli ja rakendatavate 
infosüsteemide eel- ja ärianalüüs”, 
mille raames viidi muuhulgas 
läbi teenustega rahulolu-uuring. 
Uuring koosnes veebiküsitlusest 
ning fookusgrupi intervjuudest, 
mille tulemusi siinkohal teiega 
jagame.

Mida me teada saime? 
Veebiküsitluses jagas tagasisidet 412 
inimest. Küsitlusele vastajad said muu-
hulgas hinnata: 

• Kui lihtne on teenuse kohta infot 
leida – see tagasiside annab sisendit nii 
info jagamise kanalite kui ka näiteks ko-
dulehelt info leidmise keerukuse osas. 

• Kui selge oli teenuse protsess – 
näitab, kas oleme piisavalt arusaada-
valt kirjeldanud teenuse etappe ning 
jagame teekonnal piisavalt infot. 

• Kui mugav on teenust kasuta-
da – annab selged juhised automa-
tiseerimisvajaduse ja kodulehe ka-
sutamismugavuse osas (näiteks 
mobiilivaates). 

• Kui kiire on teenuse osutamine – 
näitab vallaelanike ootusi oma mure-
dele lahenduse leidmisel. 

• Kui meeldiv on suhtlus vallaga – 
annab head tagasisidet meie kliendi-
teeninduse suunal. 

 
Rõõm on tõdeda, et enamikke tee-

nuseid hinnati keskmiselt kõrgemalt. 
20 teenuse skoor oli üle keskmise ning 
madalama hinnangu said vaid kolm 
teenust. Küsitlusele vastanutest ena-
mik olid 30–54-aastased lastega pe-
red. Seega, enim saime tagasisidet just 
nende persoonide ehk tüüpkasutaja-
te kontekstis, kes üldiselt Viimsis üks 
enamlevinumaid on. Seda kinnitab ka 
asjaolu, et vastanute enimkasutatud 

teenused olid haridus- ja rahvastiku-
registri teenused.  

Kõrgelt hinnati sünni ja elukoha re-
gistreerimise teenust, kuid rahvastiku-
registriga seotud infopäringute osas on 
mugavuse osas veel arenguruumi. Ka 
kõiki haridusvaldkonna teenuseid hin-
nati keskmiselt kõrgemalt. Tähelepa-
nu vajab kindlasti aga lasteaia järjekor-
da registreerimise protsessi selgemaks 
muutmine, millega on juba ka algust 
tehtud.

Ehitusega seotud teenused, mida 
keskmiselt madalamalt hinnati, on ju-
ba oma olemuselt keerukamad – hoo-
nele projekteerimistingimuste taot-
lemine, ehitusloa taotlemine, detail-
planeeringu algatamine. Probleemse-
mateks kohtadeks peetakse eelkõige 
teenuse osutamise kiirust ning info 
kättesaadavust ja selgust. 

Näiteks info leidmise lihtsust detail-
planeeringu kohta hinnati kaks korda 
madalamaks kui info leidmist raieloa 
taotlemise kohta. See on põhjus, miks 
oleme võtmas teenuste disainimisel 
fookusesse detailplaneeringu prot-
sessi kirjeldamise meie peamistes in-
fokanalistes. 

Ka sotsiaalteenustega rahulolu on 
üle keskmise. Ühekordne toetus eaka-
tele ja matusetoetus pälvisid lausa tee-
nuste üleselt kõrgeima hinnangu. Kuid 
ka siin on kohti, millele peaksime roh-
kem tähelepanu pöörama. Näiteks sot-
siaalnõustamine ning erivajadustega 
laste tugiteenused. 

Külavanemad tõid välja, et külaela-
nikud on väga rahul Viimsi poolt pa-
kutavate kommunaalteenustega, kuid 
leidsid, et Viimsi ei kasuta ära oma 
seost merega ning merega seotud tee-
nuseid on vähe. Hea mõttekoht! Sa-

mas, ettevõtjate seisukohast on Viimsis 
hästi sellega, et juurde on tulnud äri-
maju, kuid vallalt oodatakse suuremat 
kaasamist. Kohalikke ettevõtteid edas-
pidi veelgi rohkem kaasata on kindlas-
ti ka plaanis.

Läbivaks probleemiks nii fookus-
gruppides kui ka küsitluses oli info leid-
mise keerukus või vajaliku info puudu-
mine. Enamik inimesi (39% vastanuist) 
saab peamiselt info vallas toimuva koh-
ta valla kodulehelt, mis tähendab, et 
oluline on sealolev info paremini aru-
saadavaks teha. Kõige rohkem tuntakse 
puudust infost just toetuste kohta. Li-
saks ka bussigraafikute muutuste osas 
ning huvitegevuse võimalustest. Nen-
del teemadel otsime kindlasti võima-
lusi paremaks infoedastuseks. 

Kuidas edasi? 
Rahulolu-uuringu, vallavalitsuse poolt 
tehtava kaardistamise ning protsesside 
analüüsi põhjal on välja valitud kuus 
olulisemat teenust, mida läbi teenuse 
disaini parendama asutakse. Kasutaja-
teekondi ning kitsaskohti uuritakse sü-
vitsi, pannakse paika parendusettepa-
nekud ning alustatakse juurutamisega. 

Valitud teenuste hulgas on lasteaia 
järjekorda registreerimine ja lapse-
hoiuga seotud toetused (koduse lapse 
toetus, eralasteaia toetus, lapsehoiu-
toetus), tugiisikuteenus, hoonele pro-
jekteerimistingimuste taotlemine, ehi-
tusloa taotlemine ja detailplaneeringu 
algatamine ning menetlemine. 

Hetkel tegeleb meeskond lasteaia ja 
-hoiu teenuste parendusettepaneku-
te juurutamisega. Käimas on ka teiste 
teenuste kasutajateekondade kitsas-
kohtade kaardistamine ning järgemöö-
da töötame selle nimel, et kõigi teenus-
te osas pakkuda veelgi mugavaimaid 
lahendusi.

Milline on viimsilaste rahulolu 
valla pakutavate teenustega?

Sandra Metsis
arendusosakonna peaspetsialist

  Uuringuga saab detail-
semalt tutvuda veebiaadressil 
www.viimsivald.ee/viimsi/valla-
valitsus/uuringud.

Rõõm on tõdeda, et 
enamikke teenuseid 
hinnati keskmiselt 
kõrgemalt.

Enamikke valla teenuseid hindavad viimsilased keskmisest kõrgemalt. Illustratsioon: Adobe Stock



19. märts 20214  // TERVIS

duks kiiresti. Väga halb on, kui mõ-
ni doos lihtsalt nurgas seisab või 
raisku läheb,” ütleb ta. 

Vaktsiini pole põhjust karta
Dr Saarma rõhutab, et kõik Eestis 
kasutusel olevad vaktsiinid on tur-
valised. “Ei ole vahet, millise toot-
ja vaktsiiniga end Covid-19 viiruse 
eest kaitsta. Kõik vaktsiinid, mille 
Euroopa ravimiamet on heaks kiit-
nud, on samavõrra usaldusväär-
sed. Enne, kui kasutamiseks luba 
antakse, tehakse vaktsiinidele vä-
ga detailne ja põhjalik kontroll,” 
kinnitab ta. 

Tal on ka siiralt kahju, et mee-
dias räägitakse väga palju kõrval-
nähtudest ja jäetakse mulje, et 
Astra Zeneca vaktsiin on kuidagi 
ohtlikum kui mõni muu. “Kui vaa-
data statistikat, siis juhtumite arv, 
kus on tekkinud rasked kõrvalnä-
hud, ei ole suurem kui mõne teise 
vaktsiini puhul. Selliseid ravimeid 
või vaktsiine, millel ei ole ühtegi 
kõrvalnähtu, ei ole olemas. Alati 
võib inimesel eksisteerida indivi-
duaalne tundlikkus mõne ravimi 
suhtes. Viimasel ajal on Astra Ze-
neca  vaktsiiniga seoses esile too-
dud tromboosiriski, aga numbrid 
räägivad teist keelt – kui vaadata 
suurt statistikat, siis trombooside 
esinemissagedus vaktsineeritute 
hulgas ei ole suurem kui tavalises 

COVID-19 Viimsis asuv erahaigla Fertilitas on juba 
mõnda aega tegelenud Covid-19 vaktsineerimisega 
ning plaanib lähikuudel tegevust selles osas veelgi 
laiendada. Kliiniku juhataja dr Ivo Saarma rõhutab, 
et võimalikult suure hulga inimeste vaktsineerimine 
on viiruse leviku peatamiseks ainuõige lahendus.

Dr Ivo Saarma: peame mobiliseerima kogu 
jõu, et enamus inimesi end vaktsineeriks

“K
ui perearstid kut-
suvad praegu vakt-
sineerima sihtrüh-
ma kuuluvaid eri 

vanusegruppe, siis meie oleme se-
ni Covid-19 vastase kaitsesüsti tei-
nud kõikidele Viimsi koolide ja las-
teaedade töötajatele. Tegeleme ka 
sotsiaaltöötajate vaktsineerimise-
ga ning lähitulevikus lisanduvad 
muude ametite esindajad, näiteks 
politseinikud, päästjad jne,” ütleb 
dr Saarma.

Alates aprillist on aga Fertilitasel 
plaanis oma tegevust vaktsineeri-
mise suunal oluliselt laiendada ja 
riigile rohkem abi pakkuda. “Prae-
gu on vaktsineerimisega seoses ette 
tulnud mitmeid tõrkeid – soovitud 
kogused on jäänud saamata, nime-
kirjas olevad inimesed ei ilmu ko-
hale, aga loodame, et lähikuudel 
olukord stabiliseerub. Hetkel ela-
me teadmises, et maikuus võiks olla 
kõik olulised riskigrupid vaktsinee-
ritud ning see eeldab, et kohti, kuhu 
vaktsineerima saab tulla, oleks või-
malikult palju,” selgitab dr Saarma. 
“Aprillist hakkame Viimsi Fertilitase 
Kaluri tee 5 asuvas kliinikus pakku-
ma vaktsineerimise võimalust lau-
päeval ja pühapäeval. Võimalus nä-
dalalõpul vaktsineerima tulla võiks 
olla väga atraktiivne ning sobida 
nendele, kelle jaoks see tööpäe-
vadel on keerulisem. Samuti ava-
me Viimsis vaktsineerimispunkti, 
kuhu saab kaitsesüsti tegema tul-
la vähemalt kahel argipäeval, aga 
täpne koht on hetkel veel lahtine. 
Läbirääkimised sobiva koha leid-
miseks vallavalitsusega praegu käi-
vad,” lisab ta.

Vaktsineerimine on väga 
oluline
Vaktsineerima ei saa tulla siiski iga-
üks, vaid ikkagi need, kes kuuluvad 
riigi poolt koostatud nimekirjades-
se. Inimene, kes on vaktsineerimi-
se sihtgrupis ja kelleni jõuab jär-
jekord, saab haigekassalt vastava 
teavituse. Digiregistratuuri kaudu 
saab igaüks, kellele kutse on saa-
detud, end sobivasse kohta vakt-
sineerima registreerida. Fertilitase 
vaktsineerimispuntkid ongi Viim-
si perearstikeskusete kõrval viimsi-
lastele täiendav võimalus oma vakt-
siinisüst kodu lähedal mugavalt ja 
kiirelt kätte saada, seda ka nädala-
vahetusel.

Dr Saarma paneb südamele, et 
kui vaktsineerimiskutse saadetak-
se, siis tuleks kindlasti lasta endale 
süst ära teha. “Mida rohkem inime-
si vaktsineeritud saab, seda rutem 
sellest viirusest läbi läheme. Kõik 
oleme ju huvitatud, et kriis möö-

populatsioonis. Kui tahame viiru-
sest lahti saada, siis ei tohi põhjen-
damatult hirmu külvata. Peame 
mobiliseerima kogu jõu, et enamus 
inimesi end vaktsineeriks, ja lõpe-
tama kahtlastel saitidel avaldatud 
juttude võimendamise,” on dr Saar-
ma resoluutne. 

“See viirus tapab. Kui varem ar-
vati, et Covid-19 tapab ainult ris-
kigruppe ja lapsed põevad väga 
kergelt, siis nüüd võime öelda, et 
nii see pole. Näiteks lapsed võivad 
küll kergelt põdeda, aga rasked tü-
sistused võivad ilmneda alles mitu 
nädalat hiljem. Lõpetame rumala 
jutu erinevatest vandenõuteooria-
test ja sellest, et vaktsiin on ohtlik. 
Viirus ise on kordades ohtlikum,” 
rõhutab ta. 

Viirus käitub 
prognoosimatult
Õnnelikud on need, kes ei ole ise 
või kelle ükski lähedane ei ole Co-
vid-19 viiruse tõttu haiglaravi vaja-
nud või elu kaotanud, aga sellise 
kogemuse puudumine ei tähenda, 
et viirust pole olemas või see po-
leks ohtlik. 

Meditsiinitöötajana on dr Saar-
ma lähedalt näinud, et haigus on 
täiesti ebaharilik. “Kõige hullem 
ongi see, et viirus on muutuv ja see-
tõttu prognoosimatu, külvates pal-
ju segadust. Tean riskigruppi kuu-
luvat kaasuvate haigustega inimest, 
kes põdes viiruse läbi väga kergelt, 
kuid samal ajal noor ja seni terve 

inimene sai tõsised tüsistused,” 
toob ta välja. 

Samuti on tema sõnul juhuseid, 
kus haigust põetakse küll kergelt, 
aga sellest jääb pikaaegne väsi-
mus, kurnatus ja meeleolu langus, 
mistõttu organism muutub teistele 
haigustele vastuvõtlikumaks. “Co-
vid-19 viirusest taastumine võib ol-
la väga pika vinnaga ning see võtab 
väga palju aega. See teebki haigu-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

se ohtlikuks. Kui me suudaksime 
riskigrupid täpselt eraldada, oleks 
edaspidi lihtne need isoleerida või 
neid paremini kaitsta, aga siin po-
le väga selget arusaama, kuna viiru-
sega seoses on palju seletamatut.”

Meditsiinitöötaja ei saa 
riskida
Dr Saarma ise on mõistagi vaktsi-
neeritud. “Minu jaoks on see ab-
soluutselt selge, et teatud eriala 
inimestel ei ole õigust vaktsiinist 
keelduda. See ei tähenda, et ke-
dagi saaks vaktsineerima sundi-
da, aga kui meditsiinitöötaja ei la-
se end vaktsineerida, siis peaks ta 
kaaluma, kas ta ikka saab jätkata 
seda tööd oma patsiente ohtu sea-
des. See on samamoodi nagu sõ-
duritega – sõdur ei saa minna mis-
sioonile ja siis teatada, et ma olen 
patsifist,” võrdleb ta. “Minul ei ole 
õigust võtta riski, et järsku nakatan 
patsienti. Nii lihtne see ongi. On 
rida ametigruppe, kes peavad end 
vaktsineerima, erandiks võiks olla 
ainult see, kui inimesel on vastu-
näidustus vaktsineerimiseks.”

Peame reeglitest kinni!
Muidugi on praegu veel hulgali-
selt neid, kes vaktsineerima minna 
ei saa, sest piisavas koguses vakt-
siini lihtsalt ei ole. Seetõttu tuleb 
kõikidel panustada viiruse levi-
ku vähendamisesse muudmoodi. 
Dr Saarma meelest on siin ainuõi-
ge variant elementaarsetest reegli-
test kinni pidada. Ta ei mõista neid, 
kes keelduvad maski kandmast, ei 
hoia distantsi või korraldavad süü-
dimatult kokkusaamisi. “Nii kaua, 
kui inimesed ei õpi käituma ja ar-
vestama, et reeglid kehtivad kõigi-
le, ei ole võimalik midagi saavuta-
da. Me ei peaks minema selleni, et 
riik kehtestab jõuga komandandi-
tunni või keerab kõik uksed lukku. 
Praegune olukord tekitab stressi ja 
on kohtutav katsumus, aga me pea-
me olema vastutustundlikud, teis-
tega arvestama ja reeglitest kin-
ni pidama,” kustub ta üles igaühte 
panustama. 

tasub teada

  Fertilitases (Kaluri tee 5a, sissepääs maja otsast) on võimalik 
end ka Covid-19 viiruse osas testida. Teha saab nii PCR kui ka kiir-
testi. 

  Alates aprillist pakutakse kiirtestimise võimalust kõigis Fertilitase 
vaktsineerimiskohtades. 

  Mõlemad testid on tasulised ja maksavad vastavalt 70 ja 30 
eurot.  

  Proove võetakse esmaspäevast reedeni kell 8–12, vajalik on 
eelregistreerimine telefonil 605 9600 (601). Laupäeviti toimub tes-
timine kell 10–16 ja pühapäeviti 16–19. NB! Nädalavahetusel testi-
miseks tuleb eelnevalt aeg broneerida, helistades E–R kell 8–17 
telefoninumbril 605 9600 või 605 9601.

  PCR testi vastuse saab teada testi andmisele järgneval päeval 
ning see on leitav digiglugu.ee keskkonnast. Positiivse testi korral 
helistatakse patsiendile koheselt ning nõustatakse edasise käitu-
mise osas. PCR testi tulemuse kohta on inimesel soovi korral 
võimalik saada rahvusvaheline sertifikaat. Seda võib vaja minna 
näiteks nendel, kes lähevad reisima.  

  Kiirtest on antigeeni põhine ning selle vastuse saab teada 15–20 
minuti jooksul. Kui kiirtest osutub positiivseks, siis on võimalik teha 
PCR test, mille alusel saab panna diagnoosi.

VT

Fertilitas ja Covid-19 viiruse testimine

Enne, kui kasuta-
miseks luba antakse, 
tehakse vaktsiinidele 
väga detailne ja 
põhjalik kontroll.

Covid-19 vakt-
sineerimise 
ja testimise 
vastuvõtu 
koordinaator 
Ilja Škatov. 
Fotod: Erahaigla 
Fertilitas

Dr Ivo Saarma: 
mida rohkem 
inimesi vaktsi-
neerime, seda 
kiiremini viiru-
se seljatame.
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TERVIS Alates 11. märtsist kehtivad 
valitsuse poolt kehtestatud range-
mad piirangud, et koroonaviirus 
kontrolli alla saada. Tuletame siin-
kohal meelde, mida peab tegema.

Kanna maski
Maskikandmise või nina ja suu kat-
mise kohustus kehtib avalikes sise-
ruumides, sealhulgas ühistranspordis 
ning teeninduskohtades. Erandiks on 
alla 12-aastased lapsed või isikud, kel-
lel maski kandmine ei ole tervislikel 
põhjustel, erivajaduse, töö või tegevu-
se iseloomu tõttu või muid olulisi põh-
juseid arvestades võimalik.
 
Järgi 2+2 reeglit
Kõikjal avalikus ruumis tuleb järgida 
2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad 
liikuda kuni kaks inimest, kes peavad 
teistest inimestest hoidma kahemeet-
rist vahemaad. Piirang ei kehti koos lii-
kuvale perekonnale või ka siis, kui seda 
pole võimalik mõistlikult tagada.
 
Täida 25% täituvuse nõuet
Siseruumis asuvates kauplustes, tee-
nuse osutaja teenindussaalides ja 

kaubandusettevõtte üldkasutatavates 
ruumides tuleb tagada täituvus mak-
simaalselt 25% ulatuses.

Haiged jäävad karantiini
Inimesed, kellel on diagnoositud Co-
vid-19, ei tohi alates diagnoosimisest 
kuni terveks tunnistamiseni elukohast 
lahkuda. See kehtib ka varjupaiga- ja 
turvakoduteenuse elanikele, kes pea-
vad jääma kohapeale karantiini.
 
Lähikontaktsed on 10 päeva 
eneseisolatsioonis
Covid-19 haigega koos elavad või kok-
ku puutunud lähikontaktsed peavad 
jääma eneseisolatsiooni 10 päevaks 
ning tohivad väljaspool elukohta lii-

kuda piiratud ulatuses üksnes juhul, 
kui neil pole haigustunnuseid.

Kodust tohib lahkuda igapäevaseks 
toimetulekuks hädavajaliku hankimi-
seks, kui see pole muul viisil võimalik, 
ja õues viibimiseks, kui võetakse kasu-
tusele kõik meetmed haiguse võimali-
ku leviku tõkestamiseks ning toimitak-
se Terviseameti juhiste kohaselt.

Mida peame tegema koroona-
viiruse leviku peatamiseks? Viimsi siseliinidel saab 15. märtsist 

siseneda vaid tagauksest ja tuleb 
kanda maski
Tulenevalt koroonaviiruse ohust ja vajadusest kaitsta bussijuhte na-
katumise eest suleti alates esmaspäevast, 15. märtsist Viimsi siselii-
nide busside esiuksed ning reisijate sisenemine ja väljumine toimub 
tagumiste uste kaudu. 

Kõikides valla siseliinibussides 
on validaatorid keskmise ukse juu-
res, vajadusel on võimalik liikuda 
ka bussijuhi juurde, et sõidupilet 
soetada. Bussi esiustele ja salongi 
paigaldatakse sulgemisest teavita-
vad sildid ning juhised liikumiseks 
tagumise ukse juurde. 

Viimsi valla transpordi vanemspetsialisti Imre Saare sõnul võib bussi-
juhte nimetada õigustatult eesliini töötajateks, kellel on ühiskonna toi-
mivana hoidmises tähtis roll. “Ühissõidukis on maksikandmine kohus-
tuslik ning selliselt käitudes vähendame nii riski ise haigestuda kui 
ka kaitseme bussijuhte nakatumise eest. Viimane on aga äärmiselt 
oluline, et tagada ühistranspordi toimimine. Koostöös Põhja-Eesti Ühis-
transpordikeskuse ning politseiga kavandame bussides läbi viia ka 
pistelist maskikandmise kontrolli,” lausus Saar.

Maakonnaliinidel jääb kehtima esiuksest sisenemine.
VT 

Muudatused sõidugraafikutes
Prangli laevaliinil on alates 1. aprillist kevadine sõidugraafik. 
Muutuvad ka valla bussiliinide graafikud. 

Alates 1. aprillist muutub Leppneeme – Kelnase laevaliini sõidu-
graafik ning sellega seoses muutuvad ka sadamat läbiva bussiliini V2 
väljumised.

Tööpäeval väljub V2 liin peatusest Randvere kauplus kell 14.43 ehk 
väljumine muutub kolm minutit varasemaks ning buss läbib Leppneeme 
sadama peatust.

Laupäevased 17.30 ja 17.55 väljumised asendatakse väljumisega kell 
17.40 ning buss läbib Leppneeme sadamat.

Senine pühapäevane väljumine kell 11.30 peatusest Randvere kaup-
lus nihkub neli minutit hilisemaks ehk buss väljub sealt 11.34. Väljumine 
peatusest Viimsi keskus kell 11.02 läbib samuti Leppneeme sadama 
peatust.

Lisaks muutub bussiliinil V5 tööpäevane väljumine peatusest Lepp-
neeme lasteaed kolm minutit varasemaks. Kui enne sõitis buss sealt 
välja 16.22, siis 1. aprillist hakkab seda tegema 16.19, et võimaldada 
ümberistumist liinile 114.

VT

Aprillis alustab Pranglil jäätme-
vedajana Ragn-Sells
Alates 1. aprillist alustab Pranglil olmejäätmete kogumist, transporti 
ja käitlust Ragn-Sells AS. Esimene vedu toimub 5. aprillil. 

Elanikele on jäätmeveoteenus endiselt tasuta, ka veograafik jääb 
samaks. Prangli saare majapidamises tekkivate segaolmejäätmete 
vedu toimub suvekuudel (maist septembrini) iga kümne päeva tagant 
ning ülejäänud perioodil kord kuus iga kuu esimesel esmaspäeval. Kui 
kogumispäevale jääb riigipüha või ilmastikuolud, mis ei võimalda kogu-
mist teostada, toimub kogumine järgneval päeval.

Ragn-Sellsi kontakt nii eraisikutele kui ka firmadele on Katrin Tomberg 
(tel 516 0681, e-post katrin.tomberg@ragnsells.com).

VT

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Teated

  Täpsemalt saab kõikide 
piirangute kohta lugeda veebi-
aadressilt www.kriis.ee/et/
kehtivad-piirangud-ja-nende-
leevendused.

EELARVE Viimsi vallavolikogu 
kiitis 16. märtsil toimunud istungil 
heaks 2021. aasta lisaeelarve, mille 
üheks suuremaks investeeringuks 
on ligi 2 miljoni euro eest Rand-
vere koolile juurdeehituse ja ujula 
rajamine. Koos lisaeelarve muu-
datustega kasvab Viimsi valla 
tänavuse eelarve maht 4,4 miljonit 
eurot ning moodustab kokku 60,4 
miljonit eurot.

Aasta esimestel kuudel lisaeelarve 
koostamine on omavalitsustes tava-
pärane praktika, kuna sellega täpsusta-
takse Vabariigi Valitsuse omavalitsus-
tele toetusfondist saadavate eraldiste 
mahtu. Peamiselt puudutavad muuda-
tused riigi poolt valdadele ja linnade-

le antavat tuge üldhariduskoolide pi-
damiseks, sotsiaalhoolekande kulude 
katmiseks, aga ka teedeehituseks ning 
huvihariduse korraldamiseks.

Teine põhjus aasta alguses lisaeel-
arve koostada on vajadus uuesti pla-
neerida ja uude aastasse tuua mullu 
kasutamata jäänud vahendid. Näiteks 
lisandub 2021. aasta eelarvesse ligi 570 

Viimsi lisaeelarve põhirõhk on 
haridusinvesteeringutel

tuhat eurot Püünsi kooli spordiväljaku 
ehitamiseks ja 93 tuhat eurot Prangli 
laululavale varjualuse rajamiseks, ku-
na nende tööde lõpetamine oligi ka-
vandatud käesolevasse aastasse.

Täiendavate investeeringutena on 
ühekordseks suurimaks eraldiseks lisa-
eelarves Randvere koolile juurdeehi-
tuse ja ujula rajamine summas 2,07 
miljonit eurot. Samuti lisandus täien-
davalt 300 tuhat eurot haridus- ja kul-
tuurikeskuse Viimsi Artium sisustuse 
soetamiseks, 190 tuhat eurot Pärna-
mäel asuva Lageda tee kergliiklustee 
rajamiseks ning 50 tuhat eurot Prang-
li saarel asuvate Lõunasadama ja Kel-
nase sadamat ühendava tee väljaehi-
tamiseks.

VT 

Koos lisaeelarve muudatustega on 
tänavuse eelarve maht 60,4 miljonit. 
Foto: Fotolia
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VIIMSI VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA 
KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE JÄRGNEVATE 
KINNISASJADE VÕÕRANDAMISEKS:
1.1. Harju maakonnas aadressil Viimsi vald, Tagaküla/

Bakbyn, Virbi asuv kinnisasi, milleks on 2991 m² suu-

ruse pindalaga 100% elamumaa sihtotstarbega maa-

üksus katastritunnusega 89001:001:0122. Enampakku-

mise alghind on 21 000 (kakskümmend üks tuhat) 

eurot ning tagatisraha 2100 (kaks tuhat ükssada) eurot.

1.2. Harju maakonnas aadressil Viimsi vald, Tagaküla/

Bakbyn, Virbikalda asuv kinnisasi, milleks on 3883 m² 

suuruse pindalaga 100% elamumaa sihtotstarbega 

maaüksus katastritunnusega 89001:001:0121. Enam-

pakkumise alghind on 24 000 (kakskümmend neli 

tuhat) eurot ning tagatisraha 2400 (kaks tuhat nelisada) 

eurot.

1.3. Harju maakonnas aadressil Viimsi vald, Tagaküla/

Bakbyn, Virbikünka asuv kinnisasi, milleks on 2938 m² 

suuruse pindalaga 100% elamumaa sihtotstarbega 

maaüksus katastritunnusega 89001:001:0119. Enam-

pakkumise alghind on 21 000 (kakskümmend üks tuhat) 

eurot ning tagatisraha 2100 (kaks tuhat ükssada) 

eurot.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal kin-

nises ümbrikus tekstiga “Enampakkumine (soovitud 

kinnisasja nimi), mitte avada enne 27.04.2021 kell 10” 

postiaadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 

Harjumaa. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 

26.04.2021 kell 12, pakkumise avamise aeg on 27.04.

2021 kell 10 ja pakkumise avamise asukohaks Viimsi 

vallavalitsuse esimese korruse saal aadressil Nelgi tee 1, 

Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb osalejal esitada 

paberkandjal ja allkirjastatult alljärgnevad andmed ja 

dokumendid:

- avaldus enampakkumisel osalemiseks;

- nõusolek kinnisasja ostmiseks enampakkumise 

teates toodud tingimustel; 

- enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või 

sünniaeg, elukoht ja aadress, kontaktandmed; juriidi-

lise isiku puhul nimi, registrikood, asukoht ja aadress, 

kontaktandmed;

- juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhi-

kirjakohase pädeva organi otsus enampakkumisel osa-

lemiseks ja kinnisasja pakkumishinna suuruse kohta;

- juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel 

osaleja esindaja puhul volikiri;

- kinnisasja ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numb-

ritega, nende erinevuse korral arvestatakse sõnadega 

kirjutatud ostuhinna summat;

- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja 

allkiri;

- koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumen-

dist;

- kinnisasja ostuhinna pakkumus tuleb esitada 

kinnises ümbrikus, millel peab olema pakkuja nimi 

ning aadress. Ümbrik peab olema varustatud tekstiga 

(vastavalt ostetavale kinnisasjale) - “Enampakkumine 

(soovitud kinnisasja nimi)“. Mitte avada enne 27.04.

2021 kell 10”.

Kirjalik enampakkumise ja sellele lisatu dokumendid 

peavad olema vormistatud eesti keeles.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb eelnevalt tasuda 

tagatisraha Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole 

nr EE182200221010936477 (Swedbank) hiljemalt enam-
pakkumise esitamise tähtajaks, märkides selgituseks 

kinnisasja aadressi. 

Kinnisasja ostu-müügi sõlmimise kulud, sh notari 

tasud ja riigilõivu tasub täies ulatuses kinnisasja ostja.

Täiendav info Viimsi valla kodulehel https:

//www.viimsivald.ee/uudised/tagakula-kinnistute-

enampakkumine.

Vallavalitsuses

Põllumajandus- ja toiduamet
kinnitas lindude gripi juhtumid 
Viimsis
Pringi külast leitud sinikael-pardil ja Haabneeme rannast kokku ko-
gutud surnud luikedel tuvastati lindude gripp. Viimsi valla koostöö-
partneri Jäägriabi sõnul tuleb Viimsist ja selle lähiümbrusest üha 
rohkem teateid surnud luikede kohta. 

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustab 
lindude massilist haigestumist ja suremust. Juhul, kui leiate hukkunud 
veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlin-
nu (kulli, kotka) korjuse, siis palume sellest teavitada, helistades infotele-
fonil 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ja neid kuhugi 
toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Kodulinnu surmast 
teavitage veterinaararsti, kellelt saate edasised suunised.

Linnugripi peamised sümptomid: harja, lokutite ja näopiirkonna turse; 
isutus, uimasus kõhulahtisus; linnud hingeldavad ja hari ning lokuti 
muutuvad siniseks; munatoodangu järsk langus.

Alates 01.03.21 kehtestas põllumajandus- ja toiduamet kõrge pato-
geensusega lindude gripi leviku tõkestamiseks üle-eestilise lindude 
väljas pidamise piirangud. Lisainfo https://pta.agri.ee.

VT 

Üksi elava pensionäri toetus
Selleks, et saada oktoobris 115 euro suurust üksi elava pensionäri 
toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm 
tingimust. Nimelt makstakse toetust neile, kes on vanaduspensioni-
eas, elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle vanaduspen-
sion on alla 636 euro kuus. 

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Signe Viimsalu ütles, 
et üksi elava pensionäri toetust maksab amet automaatselt ilma ühe-
gi taotluseta neile pensionäridele, kel on 1. aprillist kuni 30. septembrini 
täidetud kõik kolm tingimust.

“Toetuse tingimustes arvestatakse elukallidusega ja nii tõuseb ka 
toetuse saamise tingimuseks seatud pensionisumma igal aastal. Kui 
möödunud aastal pidi toetuse saamiseks jääma igakuise kättesaada-
va pensioni summa alla 582 euro, siis sel aastal on piiriks 636 eurot,” 
rääkis Viimsalu. Tähele tasub panna, et iga aasta 1. aprillil indekseeri-
takse pensione ja sellega seoses pensionid veidi suurenevad. Sel aas-
tal tõstab pensione ka erakorraline pensionitõus.

Palume pensionisaajal, tema sugulasel või eestkostjal enne 1. ap-
rilli veenduda, et andmed rahvastikuregistris vastaksid tegelikule olu-
korrale. Toetuse määramisel lähtub amet rahvastikuregistri andmetest. 
Seetõttu võib juhtuda, et reaalselt üksi elav pensionär jääb toetusest il-
ma, kuna tema lapsed on vanema juurde sisse kirjutatud, kuigi tegelik-
kuses on nad ammu välja kolinud.

Üksi elamise faktil on ka erandeid. Toetust on õigus saada ka eest-
kostjatel ning eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, 
kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aad-
ressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus. Andmed hooldeko-
dus viibimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet otse hooldekodudelt.

Kõigile, kelle andmed vastavad toetuse saamise tingimustele, mak-
sab sotsiaalkindlustusamet toetuse automaatselt välja koos oktoobri-
kuu pensioniga. 

VT

Teated

Lindude gripp põhjustab luikede massilist suremust. Foto: Pixabay

Üksi elava pensionäri toetus on 115 eurot. Foto: Pixabay

ALGATATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 03.03.2021 vastu korral-

duse nr 95 “Äigrumäe küla, kinnistu Suure-Allikmäe 
detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine”.

Planeeritav ala asub Äigrumäe küla lääneosas, 

hõlmates kinnistu Suure-Allikmäe (katastritunnus 

89001:010:0585, maakasutuse sihtotstarve maatulun-

dusmaa, pindala ca 9,2 ha). Planeeringuala lääne-

poolne osa on kaetud kõrghaljastusega ja see hõlmab 

ligikaudu 50% kinnistust, idapoolne osa on kõrghaljas-

tuseta looduslik rohumaa, mida läbib kagu-loodesuu-

naline kraav. Teid, hooneid ega muid ehitisi kinnistul 

ei ole. Planeeritav ala piirneb põhjast kinnistutega 

Allikmäe (89001:001:1943) ja Äigru (89001:001:1945), 

idast kinnistuga Aadu (89001:010:0952), lõunast kin-

nistuga Käära (89001:010:3510) ning läänest Tallinna 

haldusterritooriumiga (Pärnamäe kalmistu). Juurde-

pääs kinnistule puudub.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeri-

tava kinnistu maakasutuse sihtotstarbe osaline muut-

mine maatulundusmaast üksikelamumaaks ja osali-

selt kaksikelamumaaks, üksik- ja kaksikelamukruntide 

moodustamine ning ehitusõiguse määramine üksik- 

ja kaksikelamute ning abihoonete ehitamiseks. 

Lubatud on planeerida kuni kolm kaksikelamukrunti 

Allikmäe teega idas vahetult piirnevale alale, kinnistu 

läänepoolsele alale tuleb planeerida loodusliku maa 

krunt vastavalt üldplaneeringuga ette nähtud ulatusele. 

Detailplaneeringuga lahendatakse juurdepääs elamu-

kruntidele ja loodusliku ala krundile, parkimine, hal-

jastus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, 

sh sademevee lahendus ja planeeringualale jääva kraavi 

toimimise põhimõtted ning heakord. Juurdepääs planee-

ringualale on kavandatud üldplaneeringuga avalikult 

kasutatavalt Allikmäe teelt. Detailplaneering on koos-

kõlas Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsa-

kasti küla üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja 

dendroloogiline uuring. 

Lisainfo detailplaneeringute kohta on kättesaadav 

Viimsi valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/

teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

AVALIKUD VÄLJAPANEKUD VIIMSI 
RAAMATUKOGUS

  Kuigi Viimsi Raamatukogu teenindab lugejaid ajava-

hemikul 01.03–28.03.2021 (vajadusel pikemalt) ainult 

kontaktivabalt, on avalikul väljapanekul olevate detail-

planeeringutega võimalik tutvuda kohapeal spetsiaal-

setes individuaalkabiinides. Selleks palume võimalusel 

aeg eelnevalt kokku leppida, helistades telefoninumbril 

5688 2673. 01.03–30.03.2021 on Viimsi Raamatukogus 

avalikul väljapanekul Metsakasti küla, kinnistu Kaa-
siku ja lähiala detailplaneering.

Ajavahemikul 01.03–28.03.2021 (vajadusel pikemalt) 

on Viimsi Raamatukogu avatud esmaspäevast reedeni 

kell 10–19, laupäeval ja pühapäeval on raamatukogu 

SULETUD. Raamatukogu on suletud ka iga kuu viima-

sel reedel.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Detailplaneeringud
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Teostati erinevaid töid
Renoveeritud kraavi pikkus on 
225 m ning loodud ala suurus kok-
ku 4600 m². Testala piires teostati 
lisaks heakorrastustööd, maapa-
randust ja puude lõikust. Kraavi 
asukohta ei muudetud, rõhku pöö-
rati käänulise kraavi n-ö “väljatoo-
misele” ja eksponeerimisele. Ko-
hati muudeti kraavi põhja laiust 
suuremaks, andmaks juurde oja 
tunnuseid ja ka selleks, et pargis 
oleks rohkem veepinda. Eesmärk 
oli säilitada lookleva kaldajoone-
ga kraav kogu ulatuses ja seda pi-
gem rõhutada.

Tööde koosseisus teostati mõi-
sapargi jalgtee poolses osas kraa-
viäärsete lodualade kuivendamine, 
et taastada endine pargile omane 
maastik (pinnavormide muutmi-
ne ja kallete andmine) ja paranda-
da pinnaveerežiimi. Seeläbi saab 
tagatud parem keskkond puudele 
(sh on puud vähem ohustatud eri-
nevate haiguste poolt). Liigveega 
kaetud pargi alale projekteeriti ka-

KESKKOND Viimsi mõisapargis lõppesid sügise 
saabudes suuremad ehitustööd LIFE UrbanStormi 
projekti raames rajatud sademevee säästliku 
lahenduse testalal. Loodud lahenduse eesmärk on 
viivitada pärast suuri ja aktiivseid sadusid vihma- 
ja pinnavee jõudmist sademeveekanalisatsiooni. 
Tööd jõuavad lõpusirgele kevadel.  

Viimsi mõisaparki rajati LIFE projekti abil 
sademevee säästliku lahenduse testala

V
iimsi mõisapargi testala 
asub parki läbiva kraa-
vi ümbruses, mis algab 
Videviku teelt ja lõpeb 

mõisapargi jalgteega. Pargist diago-
naalselt läbi jooksvasse kraavi tule-
vad sademeveed Pärnamäe küla ja 
Viimsi aleviku aladelt. Kraav läbib 
mõisapargi põhjaosas paiknevaid 
tiike, mida puhastati 2016. aasta su-
vel, läbi tiikide on kraav ühenduses 
merega (Haabneeme laht). Lahen-
duse loomisel arvestati nii sademe-
veega seotud tehniliste vajaduste-
ga kui ka keskkonda parendavate 
eesmärkidega. Nii aitab säästliku 
lahenduse testala kaasa sademe-
vee äravoolu aeglustamisele ja liig-
niiskete alade kuivendamisele, aga 
muudab ka pargi keskkonda atrak-
tiivsemaks.

hele poole kraavi dreenkanalid. Sa-
muti võimaldab liigniiskete alade 
niiskusrežiimi parandamine mõi-
sapargi külastajal jalutada kraavi 
lähiümbruses ning ühtlasi varus-
tab see kraavi täiendavalt veega. 

Logistika esitas väljakutse
Ehitustööd teostas OÜ WWR Sys-
tems. Ettevõtte juhatuse liikme 
Raimo Vahuri hinnangul oli tööde 
juures kõige keerulisemaks osaks 
puitplatvormi vundamendiposti-
de ehitamine. “Puitplatvorm asub 
kandvatest sõiduteedest ja parkla-
test kaugel, ümberringi on kõrged 
puud, betooni transpordiks oli va-
ja leidlikku lähenemist, et betoon 
õigesse kohta pumbata. 

Kõige keerulisem kogu objek-
til oligi just logistika, kuidas saada 
materjalid kohale nii, et minimaal-
selt kahjustada olemasolevat,” tõi 
Vahur välja. 

Kraavi puhastades tuli sealt väl-
ja üks suur looduslik kivi, mis sa-
masse paika jäeti. Vesi voolab nüüd 
sellest üle ja annab lisaks tehislike-
le palgist veetõketele looduse poolt 

loodud veetõkke, et pidurdada vee-
voolu kiirust ja hulka. 

“Kraavi lõpuosas maa sees on 
üks vana palk, tõenäoliselt kunagi 
ammu maha langenud ja aastate 
jooksul pinnasesse mattunud, jät-
sime ka selle omale kohale. Et palk 
oleks paremini eksponeeritud, tu-
gevdasime palgi alust kraavi kallast 
munakividega ja puhastasime palgi 
mullast,” lisas Raimo Vahur.

Kõik kasutatud munakivid ja 
muud mineraalsed materjalid on 
pärit Viimsist ja välja kaevatud teis-
telt WWR Systemsi objektidelt ning 
seeläbi on tagatud võimalikult väi-
ke negatiivne keskkonnamõju sel-
le objekti rajamisel.

On, mida vaadata
Loodud lahendustega püütak-
se inimesi jalgteelt kõrvale parki 
avastama meelitada ja samas näi-
data, et sademeveelahendused 
võivad olla ka mängulised ja atrak-
tiivsed. Kraavi paigaldati erinevaid 
elemente, et vee äravoolu viivita-
da, soodustada imbumist ja tuua 
parki veesulinat ning veemängu. 
Laiendatud kraaviosad võimalda-
vad seal lindudel-loomadel joomas 
käia ja nii suureneb kaudselt pargi 
elurikkus. 

Erinevate veetõketena kasutati 
kraavi põhja risti paigaldatud pal-
kidest veetõkkeid, mis tekitavad 
erinevaid veekõrgusi, kividest lao-
tud kärestikuastmeid, loodi väike-

ne kosk ning paigaldati eraldi üle 
kraavi astumise kive. 

Testala rajamistööde maksumu-
seks kujunes kokku 73 500 eurot. 
Märtsis tähistati testala teabetahv-
litega, kevadel istutatakse taimed 
ning lõpetatakse haljastustööd. 
Seejärel järgneb ala seire ja prak-
tikate koondamine juhendmater-
jali tarbeks.

Park on esinduslikum
Valla haljastuse vanemspetsialisti 
Allar Lehtsalu meelest annab lahen-
dus pargi ilmele palju juurde. “Ala oli 
enne töid jäänud inimestel suhteli-
selt märkamatuks, kuna see osa oli 
niiske ning kraavid võsastunud. Uus 
olukord kutsub kindlasti inimesi sel-
lesse pargi ossa, millest varem liht-
salt mööda kõnniti,” lisab Lehtsalu. 
Asjal on ka õpetlik eesmärk. “Inime-
sed saavad kaudselt sealt midagi 
kaasa võtta, ideid ja suuniseid, kui-
das lahendada või kujundada oma 
kinnistul kraave ja veesilmi. Kokku-
võtvalt võib öelda, et park muutus 
tänu nendele töödele esindusliku-
maks,” täiendas Lehtsalu. 

Väikeste sammudega suurema 
eesmärgini! “See võiks olla deviis 
kogu mõisapargi kujundamisel jät-
kusuutliku ning mitmekesise kesk-
konnaga kauniks pargiks, kuhu on 
inimestel hea tulla ning mis loob 
meeleolu ja annab juba kaugelt 
jalutajale märku, et läheduses on 
oluline koht,” leiab Allar Lehtsalu. 

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Väikeste sammudega suurema 
eesmärgini! See võiks olla deviis 
kogu mõisapargi kujundamisel 
jätkusuutliku ning mitmekesise 
keskkonnaga kauniks pargiks.

Kraavide setetest süvendamine ja kanga paigaldus. 
Foto: Taavi Valgmäe

Kivipalistuse rajamine ja kärestikulise lõigu ladumine. Foto: Taavi Valgmäe

Rajatud platvorm võimaldab vaba aega veeta ja pargimiljööd 
nautida. Foto: Alar Mik

Infotahvlite paigaldus. Foto: Alar Mik
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ki ei anta. “Kõige levinum loa keel-
dumisest põhjus on kindlasti see, 
et puu ei ole nii halvas seisus, kui 
kinnistu omanik arvab. Näiteks elu-
said ja terveid, ilma kahjustusteta 
puid raiuda selleks, et kinnistule 
paistaks rohkem päikest, ei ole ar-
gument raieloa väljastamiseks,” üt-
leb Lehtsalu.

Kui luba on väljastatud ning 
usute, et tulete puu ohutu raiu-
misega iseseisvalt toime, siis võib 
seda teha. “Väiksemate puudega 
saavad inimesed kindlasti ise hak-
kama, aga kui need on suured, vil-
tu vajunud ning läheduses asuvad 
hooned või elektriliinid, siis palun 
mitte oma võimeid üle hinnata. 
Pigem võiks võtta ühendust spet-
sialistidega, kes töö ohutult teos-
tavad,” soovitab haljastuse vanem-
spetsialist.

Millal lõigata viljapuude 
oksi
Kui puu maharaiumiseks sobib iga 
aastaaeg, siis viljapuude oksi igal 
ajal lõigata ei tasu. “Varakevadel 
võib lõigata õuna- ja pirnipuid, aga 

AIATÖÖD Kevad hiilib tasapisi lähemale ning aia-
omanikud leiavad end aina rohkem õues toime-
tamas. Mida teha siis, kui aias kasvab mõni puu, 
mille tahaks maha võtta, ning millal on õige aeg 
viljapuude oksi lõigata? 

K
ui tekib vajadus oma 
aias puu maha võtta, ei 
tohiks esimese asjana 
kirvest või saagi haara-

ta, sest enamasti on puu langeta-
miseks tarvis raieluba. 

“Raieluba ei ole vaja viljapuude 
langetamiseks, aga kõikide teiste 
puude mahavõtmiseks, mis on rin-
nasdiameetrilt üle 8 cm ning asu-
vad tiheasustusalal, on vajalik võtta 
raieluba. Rinnasdiameeter on puu 
tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt 
juurekaelast mõõdetuna,” selgi-
tab Viimsi valla haljastuse vanem-
spetsialist Allar Lehtsalu. Raieluba 
saab taotleda iseteeninduse kesk-
konnas https://iseteenindus.viim-
si.ee/raieluba/. Küsimustega võib 
pöörduda keskkonna vanemspet-
sialisti poole, kes vajadusel abistab.

Tegutsema peab turvaliselt
Iga puu maharaiumiseks luba siis-

luuviljaliste lõikust on kevadel suh-
telistelt raske ajastada, kuna neil on 
tugevam mahlajooks ning nad on 
palju kapriissemad,” ütleb Lehtsalu 
ning soovitab okste lõikus võimalu-
sel suvesse lükata. Lõikuseks ei so-
bi periood pungade puhkemisest 
kuni lehtede täiskasvamiseni, aga 
umbes jaanipäeva paiku võib oksi 
piirama hakata küll. “Suvine lõikus 
ei tekita vesivõsusid ja haavad pa-
ranevad kiiremini, kuna kasvuajal 
on puudel rohkem energiat ja see 
on suunatud õigesse kohta. Samu-
ti ei ole karta mahlajooksu. 

Suvel on parem lõigata ka kül-
makahjustatud viljapuid, sest siis 
on kahjustuse suurus paremini nä-
ha,” sõnab Lehtsalu.

NB! Lõigatud oksad võib viia 
näiteks Viimsis asuvasse puitjäät-
mete vastuvõttu, kus neid võetak-
se vastu tasuta. Rohkem infot: pui-
dukaitlus.ee/jaatmete-vastuvott/.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Aiapidajale: puud ja viljapuud koduaias

MAAELU Elame ajal, mil häid 
uudiseid kuuleme ärevaks 
tegevatest sõnumitest harve-
mini. Seega tuleb meil endal 
igas päevas mõni tore ja 
lohutav asi leida, et rõõmsat 
meelt säilitada.

Fotograaf Aime Estna elab Püünsi 
külas metsa servas ning kinnitab, et 
kui otsida praeguse elukorralduse 
plusse, on üheks suurimaks kaht-
lemata see, et on aega looduses ol-
la. “Enne koroonaviirust ei saanud 
võtta nii palju aega looduses viibi-

miseks ja loomade jälgimiseks, sest 
aeg kulus tööks, huvitegevuseks ja 
trenniskäimiseks,” ütleb naine. Te-
ma peamiseks tööks oli inimeste, 
ürituste ja sündmuste pildistami-
ne, aga kuna praegu ühtegi üritust 
ei toimu, on ta oma kaamerasil-
ma pööranud looduse ja looma-
de poole. 

Tarmukas sokuke
Tänavune talv oli lumine ja külm 
ning seetõttu on Aime oma kodu 
lähedale metsa servale loomadele 
toitu viinud. “Kui jaanuaris ilmad 
külmaks ja lumiseks läksid, märka-
sin, et sokud ja kitsed liiguvad ringi 
ning otsivad süüa. Panime siis met-
sa alla juurvilja, puuvilja ülejääke 
ning kapsaid ja porgandeid,” räägib 

ta ja võrdleb: “Eelmisel aastal õiget 
talve polnud ning siis ei käinud loo-
mad ka toitu otsimas.”

Kuigi puude vahel on Aime lii-
kumas näinud rohkem loomi, siis 
söömas käib peamiselt üks noor 
sokk. “Ükskord ütlesin talle isegi, 
et kui sa kitsekest sööma ei lase, siis 
jäädki vanapoisiks,” naerab naine 
ja lisab: “Ühel päeval panin toidu 
ära, jõudsin koeraga tuppa ning 
kui aknast vaatasin, oli sokuke ju-
ba kohal. Teinekord tuli ta sööma, 
hoolimata sellest, et inimene ma-
ja juures toimetas. Ta vaatas ja sõi, 
vaatas ja sõi. Tore on jälgida, kuidas 
loomake sööb ja mismoodi käitub. 
Võin seda teha lõpmatuseni, kui 
aega jätkub.”

Mets rahustab
Aime on väga õnnelik, et elab met-
sa lähedal. “Ei oska ettegi kujuta-
da, et elaksin linnas, kus ei saa iga 
päev looduses käia. Metsas jalu-
tamine on nii rahustav ja pingeid 
maandav, et isegi praegune eriline 
olukord ununeb. Ka mere ääres 
ajaveetmine ja lindude või loojan-
gute vaatamine on tore ja inspiree-
riv,” leiab Aime. Ta soovitab kõiki-
del iga päev aega võtta, loodusesse 
minna, värsket õhku hingata ja kui 
veab, siis ka eemalt mõne looma 
või linnu tegemisi jälgida. Jalutus-
käigult tagasi tulles võib teha tele-
fonikõne lastele või lastelastele, et 
nähtut jagada või lihtsalt suhelda. 
“Nii need päevad lähevad ning mi-
na ei tunnegi väga puudust, et ei 
saa kuskile minna,” sõnab ta posi-
tiivsel toonil.

Loomi ja loodust võib 
vaadata lõputult

Alati ei ole tarvis puud maha võtta – pildil teeb haljastuse vanemspetsialist Allar Lehtsalu 
hoolduslõikust vahtrale. Foto: Margus Vahi

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Väikese soku tegemisi on huvitav jälgida. Foto: Aime Estna

Suvine lõikus ei 
tekita vesivõsusid ja 
haavad paranevad 
kiiremini, kuna 
kasvuajal on puudel 
rohkem energiat.

tasub teada

  Üldjuhul poegivad hülged merejääl, kuid vahel peavad nad ebasobivate 
jääolude tõttu otsima selleks sobivaid kohti laidudelt ja kaldaala roostikest. 
Nii võib juhtuda, et rannaaladele satub hülgepoegi. Sel aastalgi on hülge-
poegi juba nähtud, ka Viimsis. 

Ehkki esmapilgul võivad hülgepojad rannal üksiku ja abituna näida, hoiab te-
gelikult emasloom pojal silma peal. Abituks võib hülgepoja olukorra muuta vaid 
inimese läbimõtlemata tegevus. Meie peaksime meeles pidama, et rannas ole-
vad hülgepojad inimese abi ei vaja ning ükskõik mil moel kontakti loomine võib 
loomakest ohustada. Selle asemel, et hülgepoega katsuda, toita, temaga koos 
pilti teha või, mis kõige hullem, teda endaga kaasa viia, peaks temast hoopis kii-
resti eemalduma. Väikestele hüljestele kujutavad ohtu ka lemmikloomad, seega 
tuleks rannas koeraga jalutades oma neljajalgne sõber rihma otsas hoida.

Hülgepojad tuleb jätta loodusesse ning abistada loomi vaid siis, kui nad on ilm-
ses hädas, näiteks vigastatud, ja teisiti ei saa. Abi osutamine on aga targem jät-
ta neile, kel on selleks oskused. Kui tundub, et loom vajab abi, anna sellest teada 
Keskkonnainfo tasuta telefonil 633 1313 või tasulisel lühinumbril 1313. 

VT

Rannas lesivad hülgepojad ei vaja 
inimeste abi 

Väike hülgepoeg ühes Viimsi rannas. Foto: Kilvar Kessler
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Milline on kasvatamiseks sobiv 
muld?
Tasub valida muld, mis sarnaneb 
pigem mullale kui turbale. Külva-
miseks võib kasutada ka maitse-
taimede kasvatamiseks mõeldud 
muldasid. Nii külvi- kui ka maitse-
taimede kasvatamiseks mõeldud 
kasvusubstraadid sisaldavad vähe-
sel määral toiteelemente, et välti-
da tärganud taimede väljavenimist 
või maitsetaimede halba kommet 
lämmastikuga liialdada ning lõhn 
ja maitse kaotada.

Mida seemnete külvamisel sil-
mas pidada ja kui suurde potti 
need kasvama panna? 
Seemned vajavad idanemiseks 
soojust ja niiskust. Mõned üksikud 
liigid ka valgust. Kui külvata näiteks 
herneseemneid võrsete saamiseks 
või lehtsalati segu, võib julgelt võt-
ta suurema nõu ja panna rohkem 
seemneid korraga. Kui külvata pi-
kaealisemaid taimi, võib küll algu-
ses panna mitu seemet ühte potti, 
aga hiljem vajavad taimed ümber 
istutamist ehk pikeerimist. Siis ta-
hab juba iga taim oma potti. Sel-
le suurus sõltub taime juurekavast 
ja sellest, kui kaua ta seal kasvama 
peab.

ROHENÄPP Kui sa ei ole varem taimekasvatust 
proovinud, siis praegu on just õige aeg asi ette
võtta. Kuidas kodus maitserohelise kasvatamisega 
alustada, räägib Miidurannas kauplust pidava 
Juhani Puukooli jaemüügijuht Kersti Rannamäe.  

Kasvatame ise kasulikke vitamiiniampse!

Millist maitserohelist võiks algaja 
aednik toas kasvatada? 
Kõige lihtsam on alustada sibu-
lapealsetega. Võib võtta tavalisest 
juurviljaletist sibula ja panna otsa-
pidi mulda/vette. Samuti võib osta 
ajatussibulat, mis on suuruselt tipp-
sibula ja söögisibula vahepealne. 

Algajale sobivad hästi kõik n-ö 
beebisalati segud. Neid saab tarvi-
tada juba siis, kui esimesed pärisle-
hed on olemas. 

Ka petersell saab väga hästi ak-
nalaual hakkama, aga arvestama 
peab, et see idaneb üsna kaua. Hea 
võimalus on osta potiga taim kaup-
luse köögiviljaletist ja see kodus 
korralikku mulda istuda. 

Millal on õige aeg seemneid kül-
vata? 
Toas kasvatamiseks võib külvata ko-
gu aeg, aga peab arvestama, et kui 
naturaalset valgust on vähem, tu-
leks kindlasti kasutada taimedele 
sobivat lisavalgustust. Muidu veni-
vad taimed välja ning muutuvad õr-
naks ja hapraks.

Millise valgusega koht on taime-
de toas kasvatamiseks kõige pa-
rem?
Iga taim vajab valgust, mida roh-
kem, seda parem. Samas liiga terav 
päike teeb kurja. Enamasti kasva-
tatakse taimi aknalaual, aga prae-
gu on võimalik osta väga erinevaid 
ja nägusaid taimelampe, sel juhul 
saab taimi kasvatada kus iganes. 

Kui tihti peaks taimi kastma? 
Külv peab olema ühtlaselt niis-
ke, samas ei tohi muld olla soiselt 
märg. Vesi jahutab, seega liiga märg 
muld on kohe ka jahedam. Hea on 
kasutada külvide niisutamiseks pi-
sikesi käsipritse. Kui kasvatada tai-
mi selleks, et tarbida nende lehe-
massi, peab arvestama, et kõige 

selle “valmistamiseks” on taimel 
vaja vett ja toitaineid.

Kui märtsi lõpus seemneid külva-
ta, siis millal on lootust saada esi-
mest saaki? 
Oleneb, mida külvata. Hernevõrsed 
kõlbavad salatisse juba 2–3 nädala-
ga. Salatiga läheb umbes neli näda-
lat. Tomatil kulub kolm kuud, kurgil 
kaks kuud külvist saagini, aga seda 
varajaste ehk lühikese kasvuajaga 
sortide puhul.

Miks võiks taimi ise kasvatada? 
Omaette nauding on juba see, kui 
saab millegi arengut jälgida. Ini-
mesele on ka loomuomane vaja-
dus kellegi eest hoolitseda – miks 
ei võiks need olla taimed. Ja lõpuks 

saab kõhu ka täis. Oluline on ka las-
tele näidata, et alguses on imetilluke 
seeme, millest hiljem saab kausitäie 
salatit. Taimede kasvatamine õpetab 
ka aru saama, kui palju on vaja kan-
natust isegi kõige kiiremakasvulise 
salatitaime kasvatamiseks. 

Kui Viimsi inimene tahab hakata 
rohenäpuks ja Viimsi Juhani Puu-
koolist selleks vajaliku hankida, 
siis kuidas teie kauplus praegu 
kliente teenindab? 
Taimedele ei saa öelda, et oodake, 
kui piirangud läbi saavad, siis istu-
tan teid. Selleks ajaks võib juba liiga 
hilja olla. Seega on meie istikuäri ik-
ka omal kohal, kuigi peame töötama 
eelmise kevadega võrreldes teistsu-
gustes tingimustes. Piisaval hulgal 
seemneid, mulda, potte jm aiakau-
pa on varutud. Oleme läinud taga-
si paarikümne aasta tagusesse ae-
ga, kus kaup on klaasseina taga ja 
müüja ulatab sealt asjad kätte. Kõi-
ke, mis kaupluses kohapeal on, saab 
osta, aga kiirema teeninduse huvi-
des tasub kodutöö ära teha ja tul-
la nimekirjaga või saata see e-maili 
teel viimsi@juhanipuukool.ee. Kui 
soovite ka nõu küsida, tasub ühen-
dust võtta telefonil 600 3686.

Kaupluse välialal on piisavalt 
ruumi ning kohe, kui lumi ära su-
lab, täitub see taimedega. Juhani 
Puukool kasvatab enamuse oma 
taimedest ise – seega peaks kõigi-
le jätkuma. Oleme vaid kõik ette-
vaatlikud, katsume hoida piisavat 
distantsi ja varume kannatust, kui 
peame ootama.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Taimede eest 
hoolitsemine 
pakub väga 
palju rõõmu. 
Foto: Juhani 
Puukool

TEEME ISE Kevade hakul on hea 
võimalus nokitsemishuvilised 
pereliikmed punti võtta, ehi-
tada koos pesakast, panna see 
sobivasse kohta üles ning põne-
vusega ootama jääda, kas keegi 
sulelistest otsustab sinna sisse 
kolida.

Pole olemas pesakasti, mis sobiks 
kõigile lindudele. Nii nagu on väga 
erinevad lindude kehamõõtmed, 
on erineva suurusega ka nende 
kodud – ikka väiksemale väiksem 
ja suuremale suurem. Kuigi pesa-
kasti mõõtmed on juhistes sageli 
esitatud iga liigi kohta millimeetri 
täpsusega, on need siiski vaid ligi-
kaudsed. Looduses ei leidu ju kah-
te täpselt ühesugust oksaauku või 
puuõõnsust. Kes tegelikult kasti 
elama asub, selgub alles kevadel. 

Pesakasti ülespanek on aga üks 
tuntumaid viise lindude kodu juur-
de meelitamiseks. Kui sinagi tahad, 
et linnud silmale ja kõrvale rõõmu 
pakuksid, on aeg puidumaterjal ja 
tööriistad välja otsida.

Kuidas ehitada kinnist 
pesakasti

1Linnu pesakast peab olema 
tugev, et ta peaks vastu nii il-

mastikule kui ka pesaröövlitele ja 
ei laguneks pesitsemise ajal. Ena-
mik pesakasti ehitamise juhistest 
ongi mõeldud selle eluea pikenda-
miseks. 

2Pesakasti materjaliks vali vä-
hemalt 2 cm paksused lauad. 

Vastupidavam on okaspuulaud, 

kuid selle juures tuleb jälgida, et 
ta vaiku ei ajaks. Kasuta kuivi lau-
du, sest märg materjal praguneb ja 
kaardub kuivamisel. Paigalda lauad 
aastarõngaste kaarega väljapoole, 
nii peavad nad kauem vastu.

3Pesakasti välimine pool võib 
olla sile või hööveldatud, kuid 

sisemine pool peab kindlasti olema 
kare. Pesast väljumiseks peavad 
pojad ronima avani mööda kasti 
seina ja libe või tahapoole kaldus 
kast muutub neile lõksuks.

4Põhi löö kasti seinte vahele, 
mitte alla. Nii püsib see kind-

lalt, vesi ei mädanda seda ega im-
bu pesakasti sisse. Põhja võid puu-
rida ka mõned väiksemad augud 
pesakasti õhutamiseks.

5Katus tee kumerast serva-
lauast või kaldu. Nii jookseb 

vesi sellelt kiiremini maha ja kast 

säilib kauem. Katuse kalle võiks ol-
la ettepoole: see kaitseb pisut pe-
saröövlite eest ja vesi ei mädan-
da kasti tagakülge. Lameda katuse 
korral tuleks pesakast paigaldada 
pisut ettepoole kaldu. Katus võiks 
ulatuda üle kasti servade, eest vä-
hemalt 5 cm, külgedelt vähem. Ka-
tuse võib katta ka tõrvapapi või 
plekiga, värvida või töödelda loo-
dussõbraliku kaitsevahendiga. Vii-
mast võib teha ka kasti külgedega.

6Pesaava kuju ja asetus ei ole 
linnule kuigi oluline. See võib 

olla ümar, kolm- või nelinurkne, 
paikneda vastu katust, kasti kesk-
joonel või ühes servas. Oluline on, 
et ava oleks kasti ülaosas ja selle al-
la jääks piisavalt ruumi pesaehitu-
seks.

7Tee kastile lahtikäiv katus või 
sein. Seda on vaja pesakasti pu-

Kuidas meisterdada lindudele pesakaste
hastamiseks ja tõsisematel huvilis-
tel ka pesitsuse jälgimiseks. Selleks 
võid lüüa nt katuse siseküljele klot-
si, mis tihedalt vastu külgi hoiab, te-
ha katuse või külje hingedega vms. 
Peaasi, et see ka kindlalt kinni pü-
sib.

8Kasti sisse jäävad või tekki-
vad lõhed ja praod topi taku 

või saviga kinni, sest pragudega 
maja lindudele eriti ei meeldi.

9Ära värvi pesakasti seinu. See 
teeb kasti umbseks ja ka niiskus 

ei pääse hästi välja. Uus kakkudele 
mõeldud kast soovitatakse aga tu-
medaks teha, hõõrudes seda näi-
teks poriga. 

10Ära pane pesakastile iste-
pulka. Lindudele seda va-

ja ei ole, kuid kassidele ja teistele 
röövlitele on see hea toetuspunkt.

11 Tee pesakastile kinnitused 
selle ülespanekuks. Selleks 

võib olla tagaküljele löödud laud, 

  Nii nagu eelpool öeldud, pole pesakasti, mis sobiks kõikidele 
lindudele. Kui tahad täpsemalt teada, millise suurusega pesa milli-
sele linnule sobib, leiad infot veebiaadressilt www.eoy.ee/
ET/12/33/pesakastid-lindudele/.

  Kuna aga tänavune aasta lind on kuldnokk 
ja tema on Eestis üks tuntumaid meelsasti pesa-
kastis pesitsevaid sulelisi, toome siinkohal välja 
kuldnokale sobiva pesakasti mõõtmed: 

  põhja sisemõõt: ca 15x15 cm,
  kasti sisekõrgus: ca 25–35 cm,
  lennuava laius: 50 mm,
  kasti kõrgus maast: ca 3–6 m.  

Pesakast kuldnokale

traadi kinnitamise kohad või muu 
sarnane. 

Pesakasti paigaldamine

12  Pesakasti võib panna puu 
või teiba otsa või lüüa hoo-

ne külge. Kast peab olema kõvasti 
kinni, et ta alla ei kukuks, kuid ühtla-
si eemaldatav, et seda oleks võimalik 
puhastada või asukohta vahetada. 

13Pesakast peab olema kas 
püsti või ettepoole kaldu, 

kindlasti mitte tahapoole. Lennu-
ava võiks avaneda lõunasse või itta, 
kindlasti mitte põhja ega valitseva-
te tuulte suunas.

14Kast paigalda poolvarju, nii 
et päike sellele pidevalt pea-

le ei paistaks. Ka päris tiheda puu 
või põõsa sees ei taha pesakastilin-
nud pesitseda. Pesaava ette peab 
jääma avatud ruumi, et lind saaks 
pesale lennata.

Eesti Ornitoloogiaühing

Kuldnokk 
pesitseb 
meelsasti 
ülespandud 
pesakastis. 
Foto: eoy.ee/
kuldnokk / 
Arne Ader
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nis on siia veel valgus panna ning 
siis võime täiesti rahul olla,” ütleb 
külavanem. Katusealuse kõrval sei-
sab korralik pinksilaud, mis sai val-
la toel püsti pandud umbes aasta 

tagasi ning leiab Priit Rebase sõ-
nul väljaspool talvehooaega palju 
kasutust. 

“Ei saa mainimata jätta, et katu-
sealuse ehitamise peamine projek-
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nevalt peremehest mitte põline ko-
halik. Varem elas ta Lasnamäel, aga 
kui tema perenaine kolm aastat ta-
gasi haigestus, võttis Rebaste pere 
Felixi oma hoole alla ning kass tun-

Ä
igrumäe asub Mähe ja 
Muuga vahel Miidu-
ranna raudteest lõuna 
pool. Omal ajal lageda-

le liivikule istutatud männid ning 
1920ndatel Iru vanadekodu mat-
mispaigast alguse saanud Pärna-
mäe kalmistu on oma naabrusega 
mõjutanud ka küla kujunemist. 19. 
sajandi teisel poolel moodustasid 
küla tiheasustuse ühe perekonna 
kolme venna, ühe õe ja Jõelähtme 
lähedalt tulnud noorpere talud. Pä-
ris ehedaid talumaju siin enam ei 
ole, need on ümber ehitatud täna-
päevasemateks elumajadeks, aga 
mitmed taluperede järeltulijad ela-
vad külas siiani.

Külaelu idüll
Kui külavanem Priit Rebane ühel 
märtsikuu teisipäeval lõuna pai-
ku vallavanem Illar Lemettile oma 
kodukohta tutvustab on Äigrumäel 
ääretult vaikne. Tunni aja jooksul 
sõidab külavahel vaid paar autot 
ning jalutamas näeme peale endi 
kõigest ühte inimest. Aeg-ajalt hau-
gatab kuskil mõni koer ning kostub 
kevadist linnulaulu. Tundub, et aeg 
liigub siin palju aeglasemas tem-
pos, kui mõnes suuremas asulas.

Veel enne, kui külavanema ko-
dumaja juurest ringkäiku alustame, 
lipsab  väravast tänavale leopardi-
mustriline kass, kes tervitab meid 
valjuhäälse näugumisega ning 
näitab üles otsusekindlust meiega 
kaasa jalutada. Selgub, et kass – Fe-
lix – on külavanema oma, kuigi eri-

neb end külas ülimalt hästi ja ko-
duselt. Nii astumegi külavanema 
juhatusel ja uudishimuliku Felixi 
saatel mööda vaikset tänavat küla-
platsi poole. 

Külaplats on küla süda
Külaplats asub Äigrumäe tee ja Lii-
vamäe tee ristmikul ning on küla-
elu keskmeks. Äigrumäe külaseltsil 
on vallaga sõlmitud rendilepingu 
alusel kasutada umbes 4300 m2 

maalapp, kuhu seltsi eestvedami-
sel on viimaste aastate jooksul ker-
kinud mitu vajalikku rajatist.

Platsi servas seisab kiviparketil 
uhke katusealune, mille ehitami-
seks soetati materjal rahandusmi-
nisteeriumi kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest, aga püs-
ti panid selle aasta eest külamehed 
ise. Priit Rebane on väga rõõmus, 
et katusealune sai oma kätega teh-
tud ning ühtegi ehitajat värbama ei 
pidanud. Katuse alla on paigutatud 
rida väiksemat sorti tribüüne, kus 
on mõnus istuda isegi väikese vih-
masabina ajal. “See varjualune on 
praegu meie küla uhkuseks. Plaa-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Külavanemal 
külas – Äigrumäe

Äigrumäe külaseltsi esimehe Piret Simmo kommentaar: “Priit Rebane on 
väga kohusetundlik ja tasakaalukas inimene, kindlasti on ta Äigrumäe pat-
rioot ja seisab igati koduküla hea käekäigu eest.  Priit on väga heade diplo-
maatiliste oskustega ja samas sihikindel.

Meie külavanem on mitmendat põlve äigrumäelane, teab ja tunneb kõi-
ki elanikke ning on kursis sellega, mis on külas olnud varem ja mida ini-
mesed ootavad praegusel ajal. Külaüritustel on Priit alati eestvedaja, kes 
oskab luua ühistegevuste jaoks hea õhkkonna ning panustab ise kooste-
gemisetel, innustades nii ka kõiki teisi. Ta on ka hea kuulaja ning võtab 
arvesse inimeste ettepanekuid ja probleeme, külaelanikud aga austavad 
Priitu ja peavad temast lugu.

Priit oli üks Äigrumäe külaseltsi rajajatest. Olen temaga külaelu eden-
damisel koostööd teinud juba ligi 10 aastat. Külaseltsi tegevus toimib siia-
ni väga hästi, seega on Priiduga võimalik pikaaegseid plaane teha ja koos 
edasi liikuda.

Näiteks just tema eestvedamisel paigaldas Telia juba 2016. aastal 
Äigrumäe külla valgusoptilise kaabli, mis oli kõige esimene kiire interneti-
ühendus Viimsi vallas.”

KO M M E N TA A R

Katusealune 
külaplatsil 
on Äigrumäe 
uhkuseks ning 
sai rajatud 
oma küla 
ühiste jõudu-
dega. Fotod: 
Merilin Piirsalu

See varjualune on 
praegu meie küla 
uhkuseks. Plaanis on 
siia veel valgus panna 
ning siis võime täiesti 
rahul olla.

Pinksilaud 
leiab hooajal 
palju kasutust.

KÜLASKÄIK Äigrumäe on Viimsi valla kõige väiksem küla. Ühteaegu 
linnalähedane, samas maakohale omaselt vaikne ja rahulik paik on koduks 
pisut rohkem kui 130-le inimesele. 

Ronila ja kiigeplats 
ootavad kevadet, et 
lapsed saaksid taas 
lustima tulla. 
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bussiliini haldab peallinna trans-
pordiamet, siis pole Äigrumäe ela-
nikel marsruudi osas erilist sõna-
õigust. 

Priit Rebane on teemaga tegel-
nud ja ettepanekuid saatnud, aga 
hetkel tulemuseni jõudnud ei ole. 
Vallavanem Illar Lemetti lubab 
küsimuse vallas arutlusele võtta 
ja maad uurida, mida selles osas 
teha saaks. “Kuna tegemist ei ole 
valla bussiliiniga, siis ei saa midagi 
lubada, aga kindlasti tegeleme la-
henduse otsimisega. Võib-olla on 
Tallinn mingitel tingimustel nõus 
bussiliini marsruudi osas muuda-
tusi tegema,” sõnab ta.

tijuht ja suurim tegija oli eelmine 
külavanem Väiko Dorbek. Suured 
tänusõnad temale!” lausub küla-
vanem.

Külaplatsil asuvad ka valla poolt 
rajatud laste kiigeplats ja üsna suur 
ronimislinnak. “Selle üle on mul 
väga hea meel, et lapsed saavad 
toredasti aega veeta. Soojal ajal on 
siin palju sagimist, sest meie külas 
käivad lustimas ka Mähe lapsed,“ 
ütleb külavanem. Ta lisab, et lähi-
ajal on soov ronimislinnakut veel-
gi suuremaks ehitada ning panna 
väljakule paar käsipalli mõõdus vä-
ravat, et noored saaksid ka jalgpalli 
mängida, aga selle soovi täitumine 
sõltub eelkõige valla abist.

Mänguväljakust ja katusealusest 
pisut kaugemal on kividega ümb-
ritsetud lõkkekoht, kuhu on juba 
kogunenud materjali, millest jaa-
nipäeval tuli süüdata. “Ühine jaani-
päeva tähistamine on meil viieaas-
tane traditsioon. Saime siin kokku 
juba enne, kui platsile katusealune 
rajatud sai, aga me pole korralda-
nud suurt üritust esinejate ja män-
gudega ega plaani seda ka edaspidi 
teha. Tuleme jaanipäeva paiku kü-
larahvaga kokku ja ajame lihtsalt 
juttu, igaüks saab oma mured-rõõ-
mud ära rääkida. See ongi peami-
ne, mida organiseerides taotleme. 
Kõik on rahul ja kõigile meeldib,” 
räägib külavanem. 

Pumbamajast sai laoruum
Külaplatsi kõrval asub ka endine 
pumbamaja, mis sai omal ajal loo-
dud külaelanike initsiatiivil. Ku-
na majade kaevud olid kehvad, siis 
moodustasid praeguse Äigrumäe 
tee ääres elanud inimesed 1980nda-
te alguses MTÜ Veetarbimisühistu 
Herman. Ühise töö ja rahastamise 
jõul pandi 1984. aastal püsti tsent-
raalne puurkaev ning veetorustik 
majade veega varustamiseks. Aas-
tatel 2015–2016 rajas AS Viimsi Ve-
si uue ühise veevärgi- ja kanalisat-
sioonisüsteemi, mis asendas senised 
küllaltki amortiseerunud veetrassid 
ning kohalikud kogumiskaevud. Kui 
kõik tarbijad olid läinud üle uuele 
trassile, lülitas Herman oma puur-
kaevu välja. Pumbamaja polnud se-
nisel kujul siis enam vaja, aga maja 
jäi alles ning praegu on see kasutu-
sel asjade hoidlana. 

Ühine piir Tallinna linnaga
Külaplatsilt võtame suuna Äigru-
mäe tee ääres asuva väikese metsa-
tuka poole, mis lahutab Äigrumäed 
Pärnamäe kalmistust. Priit Reba-
ne näitab ka künkal asuvat märki, 
mis tähistab Viimsi valla ja Tallinna 
linna piiri. “Siin oli varem suurem 
probleem, kuna läbi surnuaia külla 
tulev teeots pandi kalmistu halda-
ja poolt kinni. Kujutage nüüd ette, 
kui olete harjunud terve elu sõitma 
ühte teed mööda ja see äkki sule-
takse. See on päris ebamugav. Aga 
kuna siit algavad Tallinna kalmis-
tu maad, siis see oli nende õigus. 

Nüüd on tee taas lahti ning õnneks 
olen saavutanud kalmistu haldaja-
ga päris hea kontakti,” loodab Priit 
Rebane, et ühendusteed uuesti kin-
ni panna ei planeerita. 

Rajamäe tee nurgal seistes osu-
tab külavanem veel tänavavalgus-
tusele ning toob välja, et 2020. aas-
ta sügisel rajas Viimsi vald seni 
puudunud tänavavalgustuse Raja-
mäe tee ja Liivamäe tee vahelise-
le Äigrumäe tee lõigule ning 2019. 
varasügisel leidis võimaluse ka val-
gustuse loomiseks Varjulille tee ja 
Äigrumäe tee vahelisele lõigu-

  Järgmine peatuspaik: 
Metsakasti.

tasub teada

Äigrumäe küla ajalugu

Viimis valla ja Tallinna linna vaheline piiritähis.

le. Tööde käigus laiendati ka jalg-
teed ning kaeti freesasfaldiga. “See 
oli meie küla jaoks väga positiivne 
edasiminek,” lausub ta.

Ühendus Viimsi keskusega 
võiks parem olla
Priit Rebase sõnul toimib külas kõik 
kenasti ning viimase viie aastaga on 
tehtud nii mõndagi, mis on küla-
elu edasi viinud. Alustades eelpool 
mainitud tänavavalgustuse ehita-
misest kuni külaplatsile loodud 
ehitisteni välja. Aga kui oleks tema 
võimuses, siis muudaks ta külaela-
nike hüvanguks number 49 bussi-
liini marsruuti. Praegu sõidab buss 
Viimsisse Kloostrimetsa teelt, kus 
ei ole tegelikult pealetulijaid ega 
mahaminejaid, aga buss võiks lii-
kuda hoopis Pärnamäe ja Randve-
re teelt. “Siis oleksid nii Äigrumäe 
kui ka Mähe elanikud õnnelikud, 
sest saaksid lihtsama vaevaga ühis-
transpordiga Viimsisse. Ka Tallin-
na mõistes võiks see oluline olla, 
sest Mähe kuulub ju linna alla. Kui 
49 hakkaks nimetatud marsruuti 
sõitma, võiks vallaliini käigust ära 
korjata,” arutleb ta. Kuna aga nr 49 

Aed saab täies 
hiilguses oma 
võlu näitama 
hakata keva-
del, kuid ka tal-
vel saab aimu, 
et kauni kodu 
auhind on läi-
nud õigesse 
kohta.

Viimastel aas-
tatel Äigru-
mäele paigal-
datud tänava-
valgustus on 
küla jaoks vä-
ga positiivne.

  Praeguse Äigrumäe küla maadelt on leitud muinasaegse inimtegevuse jälgi.  
Lillupi Väikemäe nimelisest paigast on leitud lohukivi ja välja kaevatud põlenud 
pinnase ja kivide kiht, mille otstarbe üle arheoloogid veel selgusele pole jõudnud. 
Küla maid läbiv Pärnamäe tee on olnud Viimsi ja Iru linnuse vaheline ühendustee 
juba muinasajast peale. 

Ajalooliselt kuulus Äigrumäe piirkond Nehatu mõisale, kuid ühendati 1919. aastal 
Viimsi vallaga ja läks 1939. aastal Iru valla koosseisu. 

Küla nimi on saadud toredalt haigru-nimeliselt linnult – Äigrumäeks oli vanarahvas 
nimetanud siinset soodevahelist kõrgendikku. Kohaliku pärimuse järgi rajati küla esi-
mesed talud tee äärde, millest mõlemal pool asusid sood. Küla 19. sajandil tekkinud 
tuumikala moodustasid Äigrumäe tee äärsed Saare, Liivamäe, Kruusiaugu, Allikmäe 
ja Voki, Tiigi, Paju, Sireli, Kase, Kungla, Jäätma ja Liipa talud. 

Küla piirid on aja jooksul muutunud. Praeguse Äigrumäe maadel paiknes osalt ka 
1870. aastatel välja kujunenud Lepiku asum, kuhu rajas oma majapidamisi hulk Pirita-
Kose ja Nehatu maadelt tulnud perekondi. Põllumaa oli lahja ja liivane ning paljud 
mehed pidid perekonna toitmiseks Tallinnas voorimeeste või vabrikutöölistena leiba 
teenima. Äigrumäe küla piiridesse jäi ka osa praeguse Mähe asumi maadest. Piir-
konnas oli tugev usuliikumine, kuid polnud kirikut ning 1936. aastal kinkis Järve talu 
peremees kiriku ehitamiseks maatüki ja 1939. aastaks oli põldude vahele kerkinud 
kena torniga hoone nimega Betaania palvemaja. Nõukogude ajal see võõrandati, 
kuid on nüüdseks taas kirikuna kasutusel. 

Nõukogude ajal oli Äigrumäe küla Muuga kolhoosi koosseisus. Hiljem asusid küla 
maadel Pirita näidissovhoosi piimafarmi heina- ja karjamaad. 

Külvi Kuusk  
Rannarahva muuseumi teadur 

Kujutage nüüd ette, 
kui olete harjunud 
terve elu sõitma ühte 
teed mööda ja see 
äkki suletakse.

Lasnamäelt Äigrumäele kolinud 
kass Felix tunneb ennast siin nagu 
kala vees. 

Kodurahu koduaias
Tagasi kõndides ühineb meiega 
jälle Felix, kes on vahepeal käinud 
oma kassiasju ajamas. Ta annab 
häälekalt teada, et tema on nüüd 
teejuht, ja nõuab pisut tähelepanu. 
Väike pai tehtud, jõuame külavane-
ma maja juurde ja astume korraks 
ka aeda, sest tegemist on omaette 
vaatamisväärsusega. Rebaste pere 
aed pälvis nimelt tunnustuse eel-
misel aastal valla poolt korralda-
tud kauni kodu konkursil. “Vana, 
põline talukoht, mille aed pide-
valt areneb. Aed on väga liigirohke 
ning pilkupüüdvate miniokaspuu-
dega. Siin on avarust ning kauneid 
vaateid ümbritsevatele maastikele. 
Kõik on harmoonilises kooskõlas 
ümbritseva loodusega,” kõlas too-
kord aia tutvustuses. Kuigi praegu 
katab maad lumevaip, võib selle alt 
hoomata, et kirjeldus vastab tõele 
ja selle aia eest kannavad hoolt vä-
ga töökad käed. “Saime konkursil 
tunnustuse, aga see on ainult minu 
abikaasa Eve teene. Mulle aiatöö 
väga meeltmööda pole, sest kuna-
gi oli siinsamas praeguse Äigrumäe 
tee kõrval vanaema kartulimaa, kus 
ma pidin suvi läbi rügama. Täiskas-
vanuna seda enam teha ei taha,” 
muigab külavanem. Ühtteist tuleb 
tal muidugi teha, vajadusel näiteks 
aeda ehitada. “Krundile pidin aia 
ümber ehitama siis, kui ühel keva-
del just vahetult enne tulpide õit-
sele löömise aega tulid kitsed meie 
aeda ja pistsid nahka 200 tulpi. Aed 
tuli teha,” muigab külavanem. Kuigi 
kitsed tegid tookord pahandust, on 
tore, et nad vahel aia taga end näi-
tamas käivad. See tähendab, et loo-
dus on väga lähedal.

Mõnus ja rahulik
Kohtumisele punkti pannes tõdeb 
Priit Rebane, et viimase viie aastaga 
on küla oluliselt arenenud. Tema on 
Äigrumäe külavanem olnud 2019. 
aasta sügisest, aga külaseltsi tege-
mistes osales ta juba varem. “Olen 
alati olnud oma kodukoha patrioot 
ja soovinud külaellu rohkem panus-
tada,” ütleb ta ning lisab, et külaselt-
sis on praegu umbes 30 liiget, mis 
elanike väikest koguarvu arvesta-
des on väga korralik protsent, kuid 
liikmeid võiks rohkemgi olla. Ühi-
selt tegutsedes on võimalik asju ju 
veelgi paremini teha. “Meil on kõik 
positiivne, kurta ei olegi eriti mida-
gi. Mulle meeldib meie küla mõnus 
rahulikkus. Inimesed saavad oma-
vahel läbi ja kõik teavad, kes su naa-
ber on. Sellised asjad on olulised,” 
lausub külavanem.

Külavanem Priit Rebane.
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Uue traditsioonina toimus eel-
misel õppeaastal diplomaatiline 
konverents, kus Brasiilia, USA, Ka-
nada, Rumeenia, Austria, Rootsi ja 
Jaapani suursaadikud ja saatkon-
dade esindajad rääkisid oma riiki-
dest ja poliitikast.  

Tehakse mõndagi põnevat
Viimsi koolis tegutseb aktiivselt 
õpilasesindus, mis rikastab koo-
lielu stiilinädala, jõulupeo play-
boxi, sõbrapäeva tähistamise ja 
palju muuga. Õpilasesindus koh-
tub regulaarselt juhtkonnaga ning 
teeb koostööd nii vallaüleselt kui ka 
erinevate programmidega koolis, et 
esindada õpilaste huvisid ja leida 
lahendusi murekohtadele.   

1.-9. klassi õpilased võtavad osa 
lugematutest spordivõistlustest, 
õpilasvõistlustest ja olümpiaadi-
dest ning saavutavad häid tule-
musi nii kohalikul, riiklikul kui ka 
rahvusvahelisel tasemel. Lisaks 
akadeemilisele edukusele toetab 
kool õpilaste igakülgset arengut, 
tunnustades koolivälist aktiivsust 
ühiskondlikus elus, projektides ja 
huvitegevuses.   

Meil õppides läbivad õpilased 
mitu arenguetappi: üleminek sõna-
liselt hindamiselt arvulisele hinda-
misele, kolm kooliastet ning 9. klas-
si lõpus terendavad eksamid. Enne 
lõpueksameid ootab õpilasi 8. klas-
sis loovtöö, mille eesmärk on pak-
kuda eneseteostuse võimalust ning 
toetada loova eneseväljendusos-
kuse kujunemist. Loovtöö toe-
tab õpilast tema võimete paremal 
tundmaõppimisel, mis aitab teha 
valikuid järgnevateks õpinguteks.   

Distantsõpe ja digikool
Distantsõppe raskustest ja välja-
kutsetest oleme palju kuulnud. Aga 
milliseid võimalusi on see loonud?

Viimase aastaga tegi Viimsi kool 
hüppe tehnoloogilises võimekuses 
ja digipädevuses. Kogu kool läks 
üle Office365 rakenduste kasuta-
misele, mis võimaldab kõikvõima-
likud vajalikud dokumendid, küsit-
lused, koosolekud jm jagada ühtses 
süsteemis. Rohelise koolina soovi-
me vähendada paberi kasutamist, 
selles tuli appi üleminek Print in 
City pilveprinti.  

Erinevad koolitused on kollek-

KOOLIELU Viimsis on käimas haridusaasta ja 
pikima ajalooga koolina on eriline aasta ka rikkaliku 
minevikuga Viimsi koolil. 

P
arafraseerides, heal lapsel 
mitu sünnipäeva – möö-
das on 155 aastat esimese 
kooli asutamisest Viimsis, 

40 aastat keskkooli avamisest Män-
ni teel ning peagi oleme tegutse-
nud 3 aastat põhikoolina. 

Kuigi koolimajad ja koolisüstee-
mid on vahetunud, on kooliperes 
püsinud järjepidevus – õppurid ja 
õpetajad on kolinud eri paikadesse 
ja kohanenud uute õppevormide-
ga. Pikka aega oli Viimsi kool valla 
elanikele kodukool ja ainus võima-
lus haridustee lõpuni käimiseks ko-
duvallas. 

Vanad ja uued 
traditsioonid
2018. aastal avati Viimsis uus rii-
gigümnaasium ning toimus oma-
moodi pereheitmine, kui lahkusid 
gümnaasiumiõpilased ning paljud 
õpetajad. Paljud kooli traditsioonid 
leidsid gümnaasiumis uue kodu, 
kuid mitmed jätkusid. Lisaks tra-
ditsioonilistele aktustele, kontser-
tidele, näitustele, õpetajate päeva-
le, spordipäevadele ja muule, mis 
on tavaks igas koolis, rikastavad 
meie kooli paljud ainulaadsed pro-
jektid ja üritused. Igal aastal tähis-
tame muusikapäeva meeleolukate 
esinemiste ja kontsertidega. Etlus-
konkursil ja kõnevõistlusel saavad 
õpilased näidata oma talenti kõne-
pidajana ning Miss Graatsial võib 
esitleda andekaid võimlemiskava-
sid. Võõrkeelte õpetajad laienda-
vad koolipere maailmapilti võõr-
keelte nädalal.   

2018. aastal liitusime Rohelise 
kooli programmiga, mille raames 
korraldame maailmakoristuspäe-
va ja õiglase kaubanduse nädalat, 
kus olulised keskkonnateemad si-
sukate ja praktiliste tegevuste kau-
du õpilasteni jõuavad. 

tiivi digipädevusi hoogsate sam-
mudega arendanud ning tõusnud 
on ka õpilaste digipädevus ja ene-
sejuhitavuse oskused. Vajalikke 
teadmisi, vahendeid ja materjale 
on rohkem kui kunagi varem. 

Käivitus Viimsi Digikooli pro-
jekt, milles on rõõm osaleda ka 
Viimsi koolil. Kolm klassiruumi on 
saanud uue tehnika, mis võimal-
dab toimuvat kergesti üle kanda. 
Esmakordselt saavad kodus viibi-
vad õpilased veebi vahendusel ker-
gesti tunnis osaleda. 

Kuigi hetkel püsime kõik kodus, 
ei ole me unustanud väärtust, mi-
da pakub enesetäiendamine vä-
lismaal. Viimsi kool on saanud ka 
Erasmus+ akrediteeringu aastani 
2027 õpilaste ja õpetajate õpirän-
nete toetuseks. See tähendab, et 
teatav rahastus meie rännetele on 
kindlustatud ning üle jääb vaid oo-
data pandeemia olukorra leevene-
mist ja piiride avanemist. 

Pilk tulevikku
Viimsi valla haridusaastal oleme 
võtnud aega, et keskenduda ja vaa-
data tulevikku – mis nägu on meie 
põhikool ja kuhu soovime areneda? 

Noorte vähene kehaline aktiiv-
sus on üha süvenev probleem. Et 
toetada noorte liikuvat eluviisi ja 
tervist, soovime muuta koolikesk-
konda senisest enam liikuma kut-
suvaks ja uuendada seda vastavalt 
koolipere vajadustele. 

Õppe sisu osas mõtiskleme õp-

pesuundade üle – kuidas anda õpi-
lastele parimad ehitusklotsid tule-
vikuks, julgustada neid uudishi-
mulikult katsetama ja uurima oma 
erinevaid andeid.

Igal aastal on rohkem õppureid, 
kes vajavad süsteemset tuge eesti-
keelses õppes. Otsime lahendusi, 
mis aitaksid neil võõras keelekesk-
konnas võimalikult kiiresti kohane-
da. 

Aasta on olnud mitmes mõttes 
erakordne. Avaldame siirast tänu 
kooli pidajale, lapsevanematele, 
kõigile koostööpartneritele ja õpi-
lastele, kes on sellel keerulisel ajal 
meile abiks ja toeks olnud!

Lea Pullerits
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht

Su üle uhke olen, minu Viimsi kool  

  Oma kogemusi jagab Viimsi kooli 9. klassi õpilane Eliise Lepp: 
Käin 9. klassis ja olen Viimsi koolis mööda saatnud kolm menukat õppe-
aastat.  Kooliga liitudes olid esimesed kuud üsna harjumatud, sest Viimsi 
kool on ruumikas ja suursugune hoone, kus õpib kordades rohkem õpilasi 
kui minu eelmises koolis. Sellegipoolest pöörab kool tähelepanu iga õpila-
se ettepanekutele ja vajadustele, olenemata õpilaste arvust.

Mitmekülgseid võimalusi jagub kõigile. Viimsi koolil on pakkuda hulga-
liselt erinevaid huvitegevusi ja lisakursuseid erinevates valdkondades, sh 
võõrkeelte õpe, programmeerimise ja loodusteaduse kursused jpm. Kooli-
süsteem ja õpetajad innustavad õpilasi vaatama maailma mitme erineva 
nurga alt ja aktsepteerima ka teiste erinevaid elukäsitlusi. Lisaks tutvusta-
takse õppijatele mitmeid programme, mis annavad ülevaate tänapäeva 
maailma probleemidest ja sellest, kuidas neid lahendada. Läbi viiakse ka 
heategevusüritusi ja õpilasi suunatakse keskkonnahoidlikusele.   

Viimsi koolis hinnatakse lisaks akadeemilistele teadmistele ka vaimseid 
väärtusi ega jäeta märkamata andekaid lapsi, kelle võimeid proovitakse 
arendada ja tunnustada.

Koolisüsteem ei väärtusta ainult hindeid. Paljude õpilaste eesmärk on 
saavutada vaid häid hindeid, mõtlemata sellele, et teadmisi peaksid nad 
omandama eelkõige iseendale. Viimsi kool on seda märganud ning oma 
süsteemi kohandanud, näidates õpilastele, et teadmiste omandamine ei 
ole raske töö, mille tulemuseks on vaid hinne paberil. Koolipoolne suhtu-
mine aitab õpilasel üldpilti paremini mõista ja õppida rohkem iseenda 
huvides, mis muudab teadmiste omandamise eesmärgipärasemaks. 

E-õppe korraldus. Tänu moodsale tehnikale toimuvad kõik õppetunnid 
mugavalt kindla ajagraafiku järgi ja samas keskkonnas. Tänu sellele on ka 
karantiinis või haigestunud õpilastel võimalus osaleda õppetöös ja soovi 
korral sooritada kontrolltöid. Ilmselgelt on e-õpe endiselt kõigile uus ja pisut 
ebaselge, kuid õpetajad ja õpilased on üksteise suhtes mõistvad ning õp-
pijad ei ole tundide viisi ekraani taga istumise ja kodutöödega üle koor-
matud. Haridus ei jää saamata ja kes näitab üles aktiivsust, saab teadmisi 
edukalt omandada. Küsimustega võib julgelt pöörduda nii õpetajate kui 
ka kooli personali poole, samas jäetakse õpilastele piisavalt iseseisvat 
tööd, et õppida oma ülesandeid jaotama ja aega planeerima. Tänu klassi-
juhatajatele ja aineõpetajatele on info kõigile kättesaadav ning levib 
õpilaste seas kiiresti.

Milline näeb välja lõpuaasta? Üheksas klass on pingeline nagu igas 
koolis. Sellele vaatamata pole sellest kujunenud midagi ületamatult kole-
tuslikku ning päev päeva järel jõuame lõpetamisele lähemale. Vajadusel 
on võimalik küsida abi, nõu ja toetust. Lisaks saab osaleda ka eksamiteks 
ettevalmistuse tundides ja lisakursustel, mis aitavad lõpetajal juba vara-
kult vajalike teemadega tutvuda ning tunda end enesekindlamalt. Esialgu 
hirmutavana kõlav e-õpe täidab oma rolli ning kui õpilased on aktiivsed ja 
kohusetundlikud, ei ole lõpuklassis midagi ületamatut. 

Õ P I L A S E  P E R S P E K T I I V

  Artikli pealkiri on väljavõte 
Viimsi kooli hümnist.  

  Hetkel õpib Viimsi koolis 
1214 õpilast ja töötab 134 
töötajat.  

  2020. aastal lõpetas põhi-
kooli 151 õpilast. Põhikooli 
lõputunnistus kiituskirjaga 
anti välja kuuele õpilasele. 
65 põhikooli lõpetajat auta-
sustati tänukirjaga “Hea ja 
väga hea õppimise eest”.

Fakte Viimsi 
kooli kohta

Liikumisraja 
avastamine 
õpetajate 
klassiõhtul. 

Tartu Ülikooli 
teaduskooli 
bioloogia õpi-
koda Viimsi 
kooli laboris.

Põneva arhitektuuriga koolimaja. Fotod: Viimsi Kool
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VALD AITAB Viimsi vallavolikogu 
otsustas vabastada lasteaia koha-
tasust lapsevanemad, kes viiruse 
leviku tõkestamiseks ei vii oma 
lapsi kuu aja jooksul (15. märtsist 
kuni 14. aprillini) lasteaeda ega 
kasuta lastehoiu teenust. Samuti 
otsustati ajutiselt poole võrra vähen-
dada Viimsi kunsti- ja muusika-
kooli õppetasu.

Kohatasu ajutine vabastus kehtib nii 
munitsipaallasteaedades, vallaga han-
kelepingu või toetuslepingu sõlminud 
eralasteaedades, valla vabatahtliku 
toetusega eralasteadades või lapse-
hoius käivate laste vanematele. 58 euro 
suurune kohatasu vabastus kehtib ju-
hul, kui kogu perioodi vältel 15. märt-
sist kuni 14. aprillini lasteasutuse tee-
nuseid ei kasutata.

Viimsi kunstikooli ja muusikakooli 
õppetasu vähendati 11. märtsist kuni 
11. aprillini poole võrra. Kuigi kontakt-
õpe on seiskunud, jätkatakse tundide 
andmist elektrooniliste kanalite kaudu.

Vallavanem Illar Lemetti palub kõi-
gil viimsilastel leida alternatiivseid la-
hendusi ja lapsi võimalusel lasteasu-
tustesse mitte viia. Lasteaiad jäävad 
siiski avatuks ja kui lapsevanema töö 

või muud põhjused ei võimalda lapsi 
koju jätta, on nad jätkuvalt lasteaeda-
desse oodatud. “Praegu on meie kõi-
gi esmane ülesanne vähendada kon-
taktide arvu miinimumini. Kui valitsus 
peaks kehtivaid piiranguid jätkama, 
siis vaatame kindlasti ka lasteaiatasu 
vabastuse ja huvikoolide õppemaksu 
vähendamise perioodi üle ning vaja-
dusel kaalume nende leevendusmeet-
mete pikendamist,” lausus vallavanem.

Viimsi peatab ajutiselt lasteaia-
tasu küsimise ja vähendab huvi-
koolide õppemaksu

Laste ja noorte vaimse tervise 
murede korral peab abi otsima
Koroonaviiruse leviku süvenemisel on ühiskonna sulgemine ja 
seeläbi inimestevaheliste kontaktide vähendamine haiguse edasise 
leviku piiramiseks hädavajalik. Paraku toob see kaasa vajaduse 
oma senist elukorraldust olulisel määral ümber korraldada. 

Pidevate muutuste ajal on üha keerulisem tagada lastele ja noorte-
le stabiilset keskkonda, milles nad saaksid õppida, suhelda eakaaslas-
tega, teha sporti ja end lihtsalt välja elada. Pingete süvenedes on aga 
tõsine oht vaimsele tervisele ning vajadusel ei pea häbenema abi 
küsida. Toome siinkohal välja võimalused, kuhu pöörduda.

• Vastavalt lastekaitse- ja sotsiaalhoolekande seadusele on laste-
kaitse ja hoolekande korraldamisel võtmeroll vallavalitsuse lastekaitse-
töötajal, kelle poole võib muredega pöörduda. Spetsialistide kontaktid: 
Grete Bobkin – telefon 5624 4822, e-post grete.bobkin@viimsivv.ee, 
Laura Johanna Derkun – telefon 5683 3301, e-post laura.johanna.
derkun@viimsivv.ee, Airi Vaaderpal – telefon 5302 9907, e-post airi.
vaaderpall@viimsivv.ee. 

• Kui last või lapsevanemat vaevab mõni küsimus suhete, paari-
suhete, toitumise, seksuaalkasvatuse või sõltuvuste kohta, millele ta 
pole vastust leidnud, siis veebilehel www.tarkvanem.ee on eksperdid 
valmis aitama. 

• Veebilehel www.peaasi.ee annavad spetsialistid nõu vaimse tervise 
teemadel ja aitavad probleemides selgust saada. 

• Kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega lasteaias, 
koolis või kodus, saab pöörduda riiklikku õppenõustamise süsteemi 
Innove Rajaleidja võrgustiku veebilehel www.rajaleidja.ee. 

• Abitelefonid: 24/7 lasteabitelefon – 116 111; haridustöötajate tugiliin 
(tööpäeviti kl 12–20) – 735 0750; 24/7 ohvriabi telefon – 116 006; 24/7 
hingehoiu telefon – 116 123; Eluliini telefon (iga päev kl 19–07) – 6558 
088 (eesti k), 6555 688 (vene k); 24/7 psühhiaatriakliiniku telefon – 
6172 650; 24/7 lähisuhtevägivalla telefon – 1492.   

VT 

Olulised muudatused laste-
aedade kohatasu tasumisel
Viimsi vallavolikogu võttis vastu mitu alushariduse korraldamist ja 
selle rahastamist puudutavat otsust. Seni vaid valla munitsipaallas-
teaedade kohtadel kehtinud soodustused laienevad ka eralasteae-
dade teenuseid kasutavatele vanematele ning varasemad erisused 
kaovad. 

Uuendusena laieneb kahe ja enama lapsega vanema lasteaia koha-
tasu 50% soodustus edaspidi ka valla toetuslepingu ja hankelepinguga 
lasteaia- ja lapsehoiukohtadele. Seni kehtis soodustus vaid neile mitme 
lapsega vanematele, kelle lapsed käisid vallale kuuluvas lasteaias.

Oluline muudatus puudutab ka eralasteaedades ja -hoidudes käiva-
te laste eest kohatasu maksmist suvekuudel. Volikogu otsusega ei kü-
sita edaspidi valla hanke- ja toetuslepinguga kohtadel olevate lasteaia 
ja -hoiu teenuste eest vanematelt ühe suvekuu eest kohatasu, kui laps 
teenust ei kasuta. Seni kehtis selline suvine kohatasu vabastus vaid 
MLA Viimsi Lasteaiad majades.

VT

Avaldusi 1. klassi astumiseks 
saab esitada 31. märtsini
Tuletame meelde, et avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada 
kuni 31. märtsini. Selleks tuleb lapsevanemal siseneda ID-kaardi või 
Mobiil-ID abil haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO veebi-
aadressil piksel.ee/arno/viimsi ning esitada koolimineku avaldus. 

Elanikud, kes on kantud Viimsi registrisse pärast 1. veebruari 2021, 
saavad taotlusi esitada paberkandjal vallavalitsuses (Nelgi tee 1, 
Viimsi). Kuigi Covid-19 levikust tingitud piirangute tõttu on vallamaja 
uksed tavakorras suletud, saab avalduse kohapeal esitada. Administ-
raator annab täitmiseks vastava blanketi, võtab dokumendid vastu ja 
edastab haridusosakonnale.

VT

Esita oma kandidaat valla tunnustuste 
saamiseks!

  Viimsi vald tunnustab vallas tegutsevaid inimesi ja organisat-
sioone mitmete tiitlite ja preemiatega. Kui tead kedagi, kes väärib 
tunnustust, siis anna sellest kindlasti teada! Tublid tegijad on esile-
tõstmist väärt. 

Ootame 30. märtsini esitama tunnustust väärivaid inimesi ja organi-
satsioone kuues eri kategoorias: Viimsi valla elutööpreemia, Viimsi 
valla aukodanik, autasu “Viimsi vaal”, autasu “Viimsi vaalapoeg”, aasta 
küla, aasta pere (aasta pere tunnustust annab Viimsi vald välja koos-
töös Lions Club Viimsi Rannaga). 

Kandidaate saab esitada veebilehel viimsivald.ee/tunnustamine või 
paberkandjal Viimsi vallavalitsuse infolauda (Nelgi tee 1, Viimsi). 

Preemiate üleandmine on kavandatud valla asutamise aastapäe-
vale, 11. maile.

Teated

NOORED Euroopa Komisjoni võist-
luse teema oli “Toimetulek keeru-
listel aegadel – koos oleme tugeva-
mad” ning osalejad said EL-i amet-
like keelte hulgast valida, millisest 
keelest mis keelde tõlkida.

Eestist osalenud 29 õpilase seast osutus 
keskkoolidele korraldatud tõlkevõist-
lusel parimaks Eva-Riin Järve Viim-
si gümnaasiumist. Eva-Riinu sõnul on 
tal lisaks keeltele ka palju muid huvisid, 
näiteks tegeleb ta fotograafiaga, loeb 
palju ning kirjutab luuletusi ja lühijut-
te. Lisaks inglise keelele oskab ta saksa 
keelt ning on alustanud hispaania kee-
le õppimist. “Usun, et keelte õppimine 
ja valdamine on oluline olenemata sel-
lest, millega igapäevaselt tegeletakse – 
suhtlemine on ju osa inimeseks olemi-
sest,” ütles Eva-Riin. 

Euroopa Komisjoni tõlkijad valisid 
27 võitjat (üks igast liikmesriigist) välja 

ligi 2800 osalenud Euroopa kooliõpila-
se hulgast. Võitjad kutsutakse 2. juulil 
veebis toimuvale auhinnatseremoo-
niale. Võitjad ja nende õpetajad saavad 

kohtuda ka Euroopa Komisjoni kutse-
liste tõlkijatega, et tutvuda nende töö ja 
mitmekeelsuse küsimustega.

VT 

Tõlkevõistluse “Juvenes Trans-
latores” võitis Eestis Eva-Riin 
Järve Viimsi gümnaasiumist

Tõlkevõistluse võitja Eva-Riin Järve. Foto: erakogu

VIKTORIIN Märtsi lõpuni toimu-
val putuktolmeldajate viktoriinil 
on võimalik panna proovile oma 
teadmised putukariigist.

Foto- ja tekstiküsimusi on kokku 20. 
Viktoriin pakub suurepärase võimalu-
se kõigile huvilistele leevendada pii-
rangutest tekkivat igavust ja midagi 
juurde õppida.

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi pu-
tuktolmeldajate viktoriini küsimustele 

saab vastata 15.–31. märtsini. Osalema 
on oodatud kõik huvilised, olenema-

Pane oma teadmised proovile!

Kes on pildil? Foto: Veljo Runnel

ta vanusest või teadmistest. Viktoriini 
võib täita mitu korda. Hiljemalt april-
li lõpuks loositakse kõikide osalejate 
vahel välja kümme auhinda. Auhindu 
loositakse kahes vanusegrupis: kuni 
18-aastased ning täiskasvanud. 

Oma tulemuse ja õiged vastused 
saab teada kohe pärast viktoriini küsi-
mustele vastamist. 

Viktoriini leiad loodusmuuseumi 
veebilehel natmuseum.ut.ee uudiste alt. 

VT 

Kui 15. märtsist 14. aprillini lasteaiateenuseid ei kasuta, ei pea kohatasu maksma. 
Foto: Pixabay

Kõigile elutähtsat teenust osutava-
tele lapsevanematele (näiteks polit-
sei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja 
sotsiaalteenused, toiduainetööstus, 
toidupood, transpordisektor) hakkab 
vald pakkuma ööpäevaringset laste-
hoiu valverühma teenust. Lisainfot 
24/7 lapsehoiuteenuse kohta saab valla 
haridusosakonnast (telefon 602 8844, 
e-post kaie.palumets@viimsivv.ee).

VT 
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ravi, kuid mis on abiks ka kergema-
te depressiooni, ärevuse ning une-
häirete sümptomite puhul, sobides 
ravimite alternatiivina nii rasedate-
le, imetavatele emadele kui ka noo-
rukitele.

Samuti pakume nõustamist ja 
tuge sõltuvushäirega inimeste lä-
hedastele.

Miks otsustasite just nüüd ja just 
Viimsis alustada?
Plaan oma meeskonnaga kliinik te-
ha on küpsenud kolm aastat. Alus-
tamise osas julgustasid meid kol-
leegid ning see, et aja jooksul oli 
kujunenud välja visioon ning hea 
meeskonnatöö tunnetus. 

Viimsis oli psühhiaatriateenus 
katmata ning leidsime Viimsi Äri-
tares endale sümpaatsed ruumid, 
samuti elame ise suhteliselt lähe-
dal. Soovisime luua endale töö-
keskkonna, kus iga meeskonnalii-
ge tunneks ennast hästi. Lisaks on 
hetkel pandeemia varjus käimas 
tõeline vaimse tervise kriis.

Millised on põhilised probleemid, 

VAIMNE TERVIS Viimsi Äritare 3. korrusel teeb 
viimsilastele uksed lahti Viimsi Psühhiaatriakliinik, 
mis võtab vastu nii noori kui ka vanu. Täpsema 
ülevaate tegevusest annavad vaimse tervise õde ja 
juhatuse liige Elisabeth Hallimäe ning psühhiaater 
ja juhatuse liige dr Maiko Kangro.  

Hoiame oma tervist, ka vaimset tervist

V
iimsi Psühhiaatriaklii-
nik on erialaspetsia-
listide poolt loodud 
eriarstiabi, õendusabi 

ja psühholoogilist abi pakkuv klii-
nik Viimsis. 2020. aastal alustati 
planeerimise ning ruumide sobi-
vaks ehitamisega, pidades silmas, 
et psühhiaatria on stigmatisee-
ritud valdkond ning üritades jäl-
gida põhjamaadele omast stiili, 
kus vaimse tervise teenused ei ole 
koondunud haiglasse, vaid asu-
vad kohas, kus on ka muud täies-
ti erinevaid teenuseid pakkuvaid 
asutused. Ettevõte tegutseb ainult 
Viimsis, kuid võimalikud on ka ko-
jukutsed.

Milliseid teenuseid te pakute?
Viimsi Psühhiaatriakliinik pa-
kub ambulatoorseid psühhiaat-
ri, vaimse tervise õe, psühholoogi 
ning hingehoidja vastuvõtte. Meil 
on ka päevaraviks sobivad ruumid, 
kus esialgu pakutakse detoksikat-
siooni alkoholivõõrutuseks, kuid 
hiljem plaanime päevaraviteenu-
seid lisada. Pakume abi peamiselt 
erinevate meeleolu- ja ärevushäi-
rete ja ka alkoholitarvitamise häire 
puhul. Tegeleme noorukite ja täis-
kasvanutega.

Üheks meie pakutavaks tee-
nuseks on tDCS, mis on trans-
kraniaalse alalisvoolu seadeldis – 
toetamaks nii medikamentoosset 

küsimused, millega teie poole 
pöördutakse?
Põhilised mured on viimase aasta 
jooksul olnud sõltuvushäired, mee-
leoluhäired ning suhteproblee-
mid. Pandeemia ajal, kui harjuma-
tult palju aega perega veedeti, tulid 
pinnale mitmed erinevad suhte-
probleemid, süvenesid ärevus-
häired ning ebastabiilne olukord 
majanduses tõstis aina rohkem 
depressiivsust. Sageli kohtasime 
sõltuvus- ja meeleoluhäirete varjus 
olevat rahulolematust isiklikus elus. 

Kuidas inimene ise aru võiks saa-
da, et nüüd on tarvis abi otsida?
Vaimse tervise probleemid on en-
diselt sildistatud, kuid inimesed 
julgevad aina rohkem abi otsida 
tänu erinevatele kampaaniatele. 
Näiteks alkoholitarvitamise häi-
re puhul abi otsimine on inime-
se jaoks suur samm – häire on tu-
gevalt sildistatud (“ise oled süüdi”, 
“ise hakkasid jooma – enda valik”), 
kuigi tegelikult peaksime seda sõl-
tuvust käsitlema kroonilise haigu-
sena, millel on omad tagasilöögid.

Samas, aina rohkem julgetakse 
abi otsida ärevuse ja depressioo-
ni puhul.

Abi peaks otsima, kui vaimne 
seisund segab tavaelu, sh nii eraelu 
kui ka tööelu, tekkinud on halvad 
mõtted enda elu suhtes või plaa-
nid endaga midagi teha. Sageda-

sed meeleolumuutused võivad olla 
viiteks suuremale probleemile. Sa-
muti võiks lähedase osas panna tä-
hele, kas tal vahelduvad perioodid, 
kus inimene on väga depressiivne, 
kuid mõne kuu pärast ülimalt ele-
vil, ei maga ning teeb suuri täitma-
tuid plaane. Oluline on ka uni, sest 
kui see on häiritud, võib ka vaimne 
tervis tuge vajada. 

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor

Kas ka noored on hakanud vaimse 
tervise tõttu rohkem abi otsima?
Noorte vaimse tervise probleemid 
on väga aktuaalsed ning vajaksid 
kiiret sekkumist, paraku ei ole sel-
leks piisavalt spetsialiste ja ka meie 
kliinik ei ole selles osas veel valmis 
toetust pakkuma. Siiski, gümnaa-
siuminoori saame juba aidata ja 
selles osas on ka näha, et pöördu-
misi on. Nende puhul on esiplaa-
nil ärevus ja depressiivsus. Esmase 
sekkumisena on meil võimalik pak-
kuda mittemedikamentoosset sek-
kumist, kui seisund pole liialt raske.

Kas noored alates 16. eluaastast 
peaksid saama psühholoogilist 
abi ka ilma vanema nõusolekuta?
Toetame ideed, et 16. eluaastast 
saaksid noored omal soovil meie 
poole pöörduda ilma vanema nõus-
olekuta.

Millised on märgid lapsevane-
male, et saada aru, kui lapsel on 
psühholoogilist abi vaja? Kuidas 
last toetada?
Võiks jälgida lapse une ja ärkvelole-
ku rütme, kas laps on öösiti ärkvel 
ja päeval magab, kas ja kui palju 
tarbib alkoholi, kas on tunnuseid, 
et ta kasutab muid mõnuaineid. 
Samuti peaks tähele panema lapse 
käitumise muutust, veebikäitumist. 
Ka enesevigastamine on märk, et 
midagi on lapse hinges katki. Lapse 
toetamiseks on oluline vanema tä-
helepanu ja armastuse tunnetami-
ne, kindlasti terapeutilise abi otsi-
mine ja vajadusel psühhiaatri visiit. 
Sildistamise vältimine – kui laps va-
jab abi, ei ole ta kohe probleemne, 
käimas on lihtsalt segased ajad, li-
saks kõigele muule põhjustavad ka 
hormonaalsed muutused nooruki-
tel keerulisi tundeid.

hea teada

  Asukoht: Viimsi Äritare III korrusel, ruum 310
  Kontaktid: www.psuhhiaatria.ee. Infopäringu saab esitada e-posti aadressi info@

psuhhiaatria.ee ja broneeringu broneering@psuhhiaatria.ee kaudu – vastavad vor-
mid on ka kodulehel. Telefon: +372 5373 6811

  Vastuvõtule saamiseks pole saatekirja vaja, aga kui perearst suunab, siis oleks 
tänuväärne, kui saaksime patsiendi kaebustest ning ravist lugeda digiepikriisist. Tee-
nust saab kindlasti ka telefoni ning videokõne teel, samuti pakume korduvatele pat-
sientidele lühinõustamist e-kirja teel.

Haigekassaga esialgu koostööd ei ole, kuid seda ei saa välistada tulevikus.
Praegusel hetkel, kui oleme alustamas, saab aja spetsialisti juurde 1–2 nädala 

jooksul ning vajadusel ka töövälisel ajal, mis kajastub ka hinnakirjas.
  Millega kliinik veel tegeleb?
Probleemid elus – pingelisemad perioodid tööl ja kodus, leinaperioodid, raskused 

kohanemistel uute olukordadega.
Meeleoluhäired – depressioon, bipolaarne häire, ärevushäire, paanikahäire.
Neurootilised häired – foobiad, obsessiiv-kompulsiivne häire.
Isiksushäired.
Sõltuvushäired – alkoholitarvitamise häire, rahustite kuritarvitamine.
Söömishäired.
Unehäired.
ATH – aktiivsus- ja tähelepanuhäire.

Viimsi Psühhiaatriakliinik

  Väldi liigset uudiste luge-
mist. Et vältida ärevuse suu-
renemist, sea endale piirid 
ja loe lehti nt 20 minutit päe-
vas. 

  Liigu rohkem. Liikumine 
tõstab loomulikul teel ajus 
heaolutunnet pakkuvat vir-
gatsainet dopamiin. Võima-
lusel kosuta oma vaimset 
tervist kolm korda nädalas 
45–60-minutilise treenin-
guga.

  Loe kerget kirjandust, 
ajaviiteromaane. Vii mõtted 
mujale.

  Jälgi une ja ärkveloleku 
rütmi. Enne uinumist on olu-
line unehügieen: sinise val-
guse vältimine, rahustavad 
tegevused, soe vann – kui-
das kellelegi.

  Väldi liigset alkoholi tarvi-
tamist. Kodukontori puhul ei 
pea alati hommikuti nii vara 
ärkama ja sageli lubatakse 
endale klaasike veini, millest 
saab pudel, tolerants ju kas-
vab. Alkoholiga kasvab aga 
ka ärevus, depressiivsus ja 
tekivad või süvenevad une-
häired.

Kuidas eriolu-
korras vaimset 
tervist hoida?

Pakume abi pea-
miselt erinevate 
meeleolu- ja ärevus-
häirete ja ka alko-
holitarvitamise häire 
puhul.

Uus kliinik asub Viimsi Äritare kolmandal korrusel.

Psühhiaater 
dr Maiko 
Kangro. Fotod: 
Rain Jüristo

Vaimse tervise 
õde Elisabeth 
Hallimäe. 



Milline on inimeste meelestatus?
Eks pealkirjad meedias tekitavad 
hirmu ja ärevust. Käisime ka koo-
lides vaktsineerimas ja osade koo-
lide õpetajad ei julgenud end eriti 
vaktsineerida, see protsent on ko-
hati kuni 50. 

Käite iga päev linnas tööl, aga 
elate Viimsis. Mis Teile siin meel-
dib?
Ühelt poolt on Viimsi juba ise lin-
na mõõtu. Kogukonnatunne on vä-
ga hea, ise elan Pärnamäel, mul on 
toredad naabrid, lastel on mugav 
koolis käia, kuigi üks lastest õpib 
juba linnas gümnaasiumis. Ilus 
loodus, meri, kino, varsti valmiv 
Artiumi keskus. 

Rääkige palun oma tööst LC 
Viimsi Ranna presidendina.
LC Viimsi Ranna on naistele mõel-
dud klubi. Tegutseme viiendat 
hooaega, kasvuraskused on üle-
tatud ning selleks hooajaks valiti 
mind presidendiks. 

Omal ajal sai klubi kokku aja-
lehekuulutuse peale. Liikmeid on 
hetkel 13. Kord kuus käime koos, 
iga kuu teisel teisipäeval on klu-
biõhtu Viimsi Rannarahva muu-
seumis, mis on jäänud meie pe-
sapaigaks ja mille eest oleme väga 
tänulikud. Kuni olukord koroona-
rindel pole paranenud, korraldame 
virtuaalseid kohtumisi. 

Milliseid heategevusprojekte ole-
te jõudnud ellu viia?
Aastate jooksul oleme toetanud 
näiteks Viimsi kooli keskkonna-
projekte. Koostöös Viimsis asu-
va sõjamuuseumiga oleme mõisa 
hoovi Maria Laidoneri auks istu-
tanud roosipeenrad, mida ise ka 
hooldame. 

Anname panuse Viimsi elu-
keskkonna parandamisse ja aita-
me abivajajaid meie ümber. Ole-
me lühikese tegutsemisaja jooksul 
koristanud Haabneeme randa, pes-
nud Rannarahva muuseumi ak-
naid, kogunud raha SA Maarja Kü-
la bussi ostmiseks, rõõmustanud 
Rannapere pansionaadi eakaid 
sünnipäevakommidega, toetanud 
Viimsi noorsportlaste spordipril-
lide ostu ja Viimsi heategevusbal-
li loteriid maitsvate kingitustega.

Oma tegevuste rahastamiseks 
oleme osalenud laatadel, Viimsi 
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EESKUJU Maila Rikken on naine nagu orkester. 
Töötades igapäevaselt Ida-Tallinna Keskhaigla 
kõrva-nina-kurguhaiguste keskuse õendusjuhina, 
on ta samaaegselt haigla vaktsineerimismees-
konna liige. Ta osaleb ka heategevusliku LC Viimsi 
Ranna tegemistes, kus sel hooajal on tema kanda 
presidendi roll. 

Maila Rikkeni südameasjadeks on 
meditsiin ja heategevus

Kuidas Teie igapäevane töö haig-
las hetkel välja näeb?
Sel kevadel täitub mul haiglas 15 
aastat, sellest 11 kõrva-nina-kurgu-
haiguste keskuses. Meie tegeleme 
täna (4. märtsil – toim) veel plaa-
nilise raviga. Mis homne päev toob, 
seda ei oska öelda, aga praegu toi-
muvad ambulatoorsed vastuvõtud 
ja töö jätkub ka statsionaaris. Ope-
ratsioonile saabuvad patsiendid on 
mõistagi Covid-19 suhtes testitud. 

Kui kiiresti hetkel vastuvõtule 
pääseb?
Väga kiiresti. Meil ei ole kuna-
gi olnud nii lühikesi järjekordi kui 
praegu. Põhjus on ilmselt selles, et 
kardetakse tulla, öeldakse operat-
sioonidest ära, kardetakse viiruse-
ohu pärast. Ei juleta töölt ära tulla, 
kui mõni operatsioon nõuab näi-
teks mitmenädalast kodust taas-
tumist. Kui hädavajadust pole, siis 
ei tulda. Saan nendest inimestest 
täiesti aru. Samas vahel võetakse 
ka puhkust, et tervist ravida. 

Kas Teie ise tegelete ka vaktsi-
neerimisega?
Jah, alustasime sellega haiglas ju-
ba 27. detsembril. Mind kutsuti sa-
muti vaktsineerimismeeskonda, 
kus meie 15-liikmelisest tiimist on 
tänaseks saanud 50-pealine üksus. 
Teeme seda põhitöö kõrvalt või va-
badel päevadel. Erinevad tööüles-
anded on meeskonnas ära jagatud. 
Oleme vaktsineerinud oma kollee-
ge, meie juures on käinud nii ham-
baarstid kui ka sealne abipersonal, 
apteegitöötajad, õpetajad ja sot-
siaalhoolekande töötajad.

Kuidas hindate vaktsineerimise 
sujuvust?
Sujub hästi, inimesed on tänuli-
kud ja õnnelikud, et saavad vaktsii-
ni, mida on kaua oodanud. Kahjuks 
juhtub ka seda, et end kirja pannud 
inimesed ei tule kohale ega teata 
sellest. Alati võib ette tulla, et jää-
dakse haigeks, aga siis peaks ikkagi 
teada andma. Doos on planeeritud, 
külmkapist välja võetud, võib-olla 
ka juba süstlasse pandud. Siinko-
hal hakkabki ajafaktor rolli mängi-
ma. Peame kiiresti leidma asendus-
inimese, kellele vaktsiini süsti-
da. Mina olen saanud kaks Pfizer- 
BioNTechi vaktsiinidoosi, mis oli 
esimeses staadiumis ainus saada-
olev vaktsiin. Mõned kolleegid jäid 
ootama ka Astra Zenecat. Olin oma 
otsuses vaktsineerida algusest pea-
le kindel. Kui järg jõuab mu pere-
liikmete kätte, siis ka nemad lase-
vad end vaktsineerida. 

turul, erinevatel lionsite üritustel. 
Viimased on nüüd muidugi mõ-
neks ajaks seisma jäänud. Hetkel 
on meil töös hüpokoera projekt, 
mis on abiks diabeetikutest laste-
le. Nimelt on hüpokoer spetsiaal-
se väljaõppe saanud koer, kes tun-
neb haistmismeele abil ära inimese 
veresuhkru taseme hälbe ning an-
nab sellest märku. Koeratõug po-
le sel puhul oluline. Toetame lä-
bi Eesti Diabeediliidu leitud koera 
koolitust, kes läheb abiks Viimsi 
perre, kus kasvab kaks diabeedi-
haiget last.

Lions-klubide 2020/2021 mo-
toks on “Lahkus loeb”. Selle egiidi 
all jagasime sügisel näiteks Viim-
si kooli juures helkureid. Koostöö 
Viimsi kooliga tekkis ajast, kui osa-
lesin kooli hoolekogu tegevuses. 
Lähema tuleviku plaanidesse kuu-
luvad näiteks õuesõppelahendu-
sed.

Kuidas klubi sees on ülesanded 
ära jaotatud ning kas teie poo-
le pöördutakse abipalvetega ka 
väljastpoolt?
Iga klubiõde panustab ideede ja 

tegudega vastavalt võimalustele 
ja tahtmisele. Presidendina käin 
kindlasti mõtteid välja, aga presi-
dent pole ainuotsustaja – kõik aru-
tatakse omavahel läbi. Enda toime-
tusi rahastame liikmemaksudest, 
heategevuseks kirjutame projekte, 
osaleme kodukohvikute päeval või 
korraldame üritusi, kui olukord se-
da lubab. 

Viimsi vald annab koostöös LC 
Viimsi Rannaga välja aasta pe-
re tunnustust. Miks seda oluli-
seks peate?
Jah, aasta pere valimised toimu-
vad juba teist korda. Loodame, et 
sellest kasvab välja pikaaegne tra-
ditsioon. Eelmisel aastal lähtusi-
me Viimsis keskmes olnud kesk-
konnateemast ning valituks sai 
keskkonnaga tihedalt seotud pe-
re. Oluline oli tegevuse mõju kogu 
Viimsile, oskus teisi kaasa tõmma-
ta ja innustada. Selle aasta märksõ-
na on haridus. Otsime peret, kes on 
seotud elukestva õppega, mõjuta-
nud just kogukonda. Neid inimesi 
on siin palju ja loodame, et Viimsi 
inimesed leiavad nad üles ja seavad 
kandidaadiks. 

Mis Teil klubitöös silma särama 
paneb?
Klubis on võimalus kohtuda erine-
vate elualade naistega, vahetada 
kogemusi, teha uusi ägedaid asju. 
Anda midagi kogukonnale taga-
si. Jällegi, kui olukord võimaldab, 
teeme koos peredega üritusi. Pe-
red toetavad meid ning me ei tee 
midagi pere arvelt. Kindlasti oota-
me ühinema uusi liikmeid.

  Kui oled hingelt maailmaparandaja, Sulle läheb korda elu meie 
ümber, tahad aidata abivajajaid ning panustada keskkonnahoidu, 
siis anna meile endast teada!   

Hea on head teha. Muidugi võib head teha igaüks omaette, kuid 
üheskoos suudame palju rohkem ja on ka toredam. Viimsi Ranna 
Lions Klubi on naisteklubi, mis asutati aastal 2016.  Meie klubi on 
üks Eesti Lionsi piirkonna klubidest ja kuulub ülemaailmsesse hea-
tegevusorganisatsiooni Lions Clubs International, mis on oma roh-
kem kui 100 tegevusaasta jooksul korda saatnud palju heategusid. 
Lionsi organisatsiooni kaudu saame anda oma panuse ka üle-ees-
tilistesse ja ülemaailmsetesse heategevusprojektidesse.

Kui soovid meie tegemistes kaasa lüüa ning veeta iga kuu teisel 
teisipäeval ühe vahva õhtu koos tegusate klubikaaslastega, siis kir-
juta meile e-posti aadressil lcviimsiranna@gmail.com.

TLC Viimsi Ranna üleskutse 
teotahtelistele naistele

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

Anname panuse 
Viimsi elukeskkonna 
parandamisse ja 
aitame abivajajaid 
meie ümber.

Pere on 
kõikide Maila 
tegemiste 
juures alati 
toeks. Fotod: 
erakogu

Koos klubi-
õdedega, 
Maila pare-
malt kolmas.
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Iga jutt on omamoodi eriline ja mõ-
juv. Palju rõhku on pandud detailide-
le ja sellele, milliseid valikuid tehakse 
ümbritsevate asjaolude tõttu. “Taga-
maa” on teos, milles kibestumust ja 
kurbust on rohkem kui rõõmu. Lu-
gude kangelased hoiavad oma mõt-
teid ja tundeid enamasti endale, kat-
suvad oma eluga hakkama saada, aga 
alati see ei õnnestu. Inimesed püüa-
vad kuhugi välja jõuda, vahel isegi jär-
gida unistusi, aga juhtub midagi fataal-
set. Novellides jutustatakse inimlikest 
tunnetest, suhetest, üksindusest, pai-
netest, eluvõitlusest. Autor ei anna su-
gugi mitte lõplikku lahendust. Lugeja 
peab ise sündmustest omad järeldused 
tegema ja tegelaste edasisest saatusest 
pildi kokku panema.

“Tagamaa” lugemisel tekib oma-
moodi paradoks: ühest küljest on lehe-
külgi vähe ja raamatu lugemine ei to-
hiks kaua aega võtta, teisalt kujutab iga 
lugu endast oma lühidusest hoolimata 
ühtset tervikut, milles on maailm koos 
oma keerdkäikude ja tõdedega. Mar-
tin Alguse loodu mõjutab rohkem, kui 
napp lehekülgede arv seda eeldada lu-
baks. Samas on tema novelle lihtne lu-
geda, vaatamata sündmuste ajalisele 
distantsile kirjeldab autor lugejale aru-
saadavat maailma, näitab olusid ja olu-
kordi, mida on võimalik reaalselt ette 
kujutada, seejuures suudab siiski pan-
na maailma nägema ootamatu nurga 
alt. 

Ivika Sillar. Ma käisin teatris. 
Valik teatrikirjutusi 1982–2020
Eesti Teatriliit, 2020. 400 lk
Praegusel ajal, kui teatris käia ei ole 
võimalik, on teatrihuvilisel vähemasti 
võimalus lugeda teatrist, näitlejatest ja 
lavastustest. Raamatu “Ma käisin teat-

RAAMATUD Lugemiseks peaks praegu kõigil piisavalt 
aega olema. Samas on häid raamatuid nii palju, et vahel 
on raske õiget välja valida. Siin tuleb appi Reet Kukk 
Viimsi raamatukogust, kes soovitab huvitavat lugemist. 

On hea aeg lugeda huvitavaid, sisukaid 
ja mõtlemapanevaid raamatuid

Martin Algus. Tagamaa
Varrak, 2020. 197 lk
Martin Algus on eekõige tuntud stse-
naristi ja näitekirjanikuna. Paar aastat 
tagasi debüteeris ta aga ka edukalt ro-
maaniga “Midagi tõelist”. Hiljuti ilmu-
nud novellikogu toob lugejani kümme 
lugu, mis kõik toimuvad kusagil taga-
maal, suurtest teedest ja asulatest ee-
mal. Ühiste kaante vahel moodustub 
kaleidoskoop Eesti elust viimase saja 
aasta jooksul. Teose fookuses pole aga 
panoraamvaated meie maad raputa-
nud suursündmustest, vaid elusaatu-
sed ja muutlik aeg. Suurte muutuste sa-
jandi hõngu on siiski tunda. Oskuslikud 
olustikukirjeldused loovad lugejale side-
me möödunud aja inimestega. Lugude 
tagamaaks on kaunid looduskirjeldu-
sed imelisest, salapärasest, veidi üksil-
dasest, aga samas romantilisest Voore-
maast. Tegemist on mälupiltidega autori 
lapse- ja noorpõlve radadelt, mis on te-
masse väljapääsu ootama jäänud.

ris” näol on tegemist teatrit sügavuti 
tundva ja armastava inimese terase pil-
gu ja haarava sulega kirjutatud artiklite 
koguga. Ivika Sillar on õppinud teatri-
teadust Moskva Riiklikus Teatrikuns-
ti Instituudis ja töötanud pikki aastaid 
EMTA lavakunstikooli juhataja abina. 
Tema pilgu all on kooli astunud ja siin 
hariduse omandanud 28 lendu, alusta-
des 3. lennust. Valiku enda poolt aval-
datud teatrikirjutistest tegi autor ise, 
kuid trükivalgust nägi raamat alles pä-
rast tema siitilmast lahkumist.

Ivika Sillar on öelnud, et näitle-
ja elukutse juurde kuulub kujutelma 
loomine oma rahvusest. Teater ei ek-
sisteeri omaette – ta toetub sellele, 
mis on inimestes, ühiskonnas ja kul-
tuuris olemas. Selle valguses on oluli-
ne teatritegijate vastutus nii oma vaa-
tajate eetiliste tõekspidamiste ees, aga 
ka eesti keele hoidmisel. Teatrikirjuti-
si lugedes on võimalik hoomata autori 
oskust tajuda lavastust, lavalise olemi-
se ja mõtlemise intensiivsust, samuti 
soovi seda kajastada. See millest ta kir-
jutab, on tema teema ning on olemas 
temas endas. Imetletavad ja huvita-
vad on artiklites olevad meenutused 
ja kõrvalepõiked, mis annavad põhi-

loole lisamõõtme. Ühe hea lavastu-
se mõju inimesele on raskem hinnata 
kui konkreetset, käegakatsutavat tege-
vust. Autor on otsustanud nähtamatu 
nähtavaks teha. Teatriime on tuhan-
dest killust loodav mosaiik, tunnetus-
lik kogemus, alati kordumatu ja muu-
tumises, kord elavam, kord mõtlikum. 
Selle ime kinnipüüdmine ning sõna-
desse valamine ei ole kerge, aga autor 
on sellega hakkama saanud. Millistest 
näitlejatest ja näidenditest teoses jut-
tu tuleb, jääb juba teatrihuvilisel luge-
jal endal avastada.

Anna Fifield. The Great 
Successor
John Murray, 2019. 309 lk
Teos jutustab Põhja-Korea imperaa-
torist Kim Jong Unist. Riigi rajajaks oli 
tema vanaisa, Suur Juht Kim Il Sung, 
kellele järgnes valitsejana viimase 
poeg Kim Jong Il, Armas Juht ja nüüd-
seks on riigi üle võtnud tema poeg Kim 
Jong Un, kes on jõudnud kokku kogu-
da juba sadu tiitleid. Paljud nendest 
on ilmekaks näiteks, kui kaugele võib 
liialdustes minna, nagu Alistamatu ja 
Võidukas Kindral või Kahekümne Esi-
mese Sajandi Särav Päike. Ükski auni-
metus ei ole Kim Jong Uni jaoks liiga 
suurustlev. Raamatus loodud portree 
Suurest Järeltulijast on igatahes mul-
jetavaldav. Portreteerija on ajakirjanik 
Anna Fifield, kes on Korea poolsaare 
probleemidega süvitsi tuttav. Autor on 
kogunud kokku vähesed teadaolevad 
infokillud peategelase eraelust, küsit-
lenud inimesi, kes on temaga kokku 
puutunud ning loonud pildi maailma 
suletuimast riigist ja selle rahvusva-
heliselt olulisest juhist. Teost lugedes 
jõuame järeldusele, et Kim Jong Uni 
tegevus pole hämmastava mõttepiira-
tuse tulemus, vaid hästi läbimõeldud 
süsteem, mille peamiseks eesmärgiks 
on võimulpüsimine. Avaneb pilt seal-
sest kaadripoliitikast, ebameeldivate 
või võimu ohustavate inimeste kõrval-
damisest, relvastusprogrammist, inim-
õiguste olukorrast.

Põhja-Korea puhul võime rääkida 
absoluutsest kontrollist info liikumise 
ja järelevalvest riigi kodanike tegevuse 
üle. Et mõista taolise riigi püsimise või-
malikkust, on ülejäänud maailmas ela-
vatele inimestele keeruline ülesanne. 
Oluline koht Põhja-Korea eksisteerimi-
sel on tema naabritel, eriti Hiinal. Pa-
radoksaalsel kombel leidub sõpru ka 
vaenlaste hulgas, pean siinjuures sil-
mas Donald Trumpi ja Kim Jong Uni 
diplomaatilist sõbrasuhet.

Lugejate hulgas on alati neid, kes 
huvituvad keerulistest poliitilistest 
protsessidest tänapäeva maailmas. 
Seetõttu sobib käesolev teos nii polii-
tika- kui ka ajaloohuvilistele. Kuna see 
on tõlgitud eesti keelde, on ta kättesaa-
dav ka neile, kellele inglise keeles lu-
gemine valmistab mõningaid raskusi.

Lisaks kõnealusele teosele leidub 
Viimsi raamatukogus rohkesti väärtus-
likku ingliskeelset kirjandust, mille hul-
gast võib leida nii mõndagi huvipakku-
vat. Olgu nimetatud mitmete maailma 
väljapaistvate poliitikute elulooraama-
tud, näiteks Clintonitest, Obamadest, 
samuti äsja ametist lahkunud Ameeri-
ka presidendist Donald Trumpist. Jääb 
üle soovida vaid põnevat lugemist!
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R E A K U U LU T U S E D

Tööpakkumine
Merivälja Kauplus otsib oma sõb-
ralikku meeskonda müügiteenin-
dajaid! Täpsem info: tel 5855 9047, 
naabri.pood@gmail.com.
Ühe trepikojaga maja Viimsis otsib 
koristajat, kelle töökohustuste hul-
ka kuulub nii trepikoja pühkimine-
pesemine kui ka õueala kõnnitee
ja konteineritele ligipääsu korista-
mine. Kontakt: tel 5558 0464.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemide 
puhastus, ka korterelamutes. Kütte-
kollete ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine Päästeameti ja 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 
0686, korsten.korda@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja pügamine. 
Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Teostame puude tervis-
liku seisundi hindamist. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321, www.arbor-
men.ee. 

Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. He-
lista julgelt ja leiame lahenduse. 
Tel 5623 0373, Randy.
Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. 30 aastat kogemust. Tel 
5564 7029.
Teostame hekkide ja viljapuude 
lõikustöid, pikaajaline töökoge-
mus. Info telefonil 521 6037.
Viljapuude lõikamine, hekkide püga-
mine, muru niitmine, aedade raja-
mine ja hooldus. Lisainfo: https://
mljhaljastus.ee/. Küsi pakkumist: 
tel 5691 0487, info@mljhaljastus.ee.
Pärast pikka talve vajab sinu kodu-
aia muru õhutamisteenust koos 
väetamise ja jäätmete utiliseerimi-
sega. Helista julgelt tel 5650 3489.

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.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-

trasside ehitust. Suur ja väike 
traktor (rokson). Majasisesed san-
tehnilised tööd. Reoveemahutite 
paigaldus. Keevitustööd. Kanali-
satsiooni ülepumplate väljaehitus. 
Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, 
ääre- ja aiakivide paigaldus. Kon-
takt: tel 5656 7690, Enno.
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide 
ja äärekivide paigaldus Tallinnas 
ja Harjumaal. Kogemus 13 a, kva-
liteetne lõpptulemus! E-post info@
ormikivi.ee, tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus, 
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629, 
www.viimsikivi.ee. 
Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, saunade, 
terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083.
Katuste, fassaadide ja aedade pe-
su, värvimistööd, remonttööd, vee-
rennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994. 

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.

Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvide 
vahetus, elektritööd, erinevad 
keevitustööd, haagiste rent, klii-
maseadmete remont ja hooldus. 
Töökoja 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. Ainu-
laadsed Green Peel naha uuenda-
mise detokshooldused. 7 immu-
nomoduleerivat programmi ainu-
laadse Green Peel piilingu kasuta-
misega. Tel 5349 5777, e-post
lesja.cosmetik@gmail.com, 
www.facespa.ee.  
Vahetan segisteid, valamuid, 
WC-potte, boilereid, teen väikse-
maid elektritöid ja koduabitöid. 
Tel 5904 8011, looduse.3@hot.ee.
Raamatupidamisteenus mikro- ja 
väikeettevõtetele. Tel 5662 6104, 
Heli.
Annan koolimatemaatika tunde 
(1.–12. klassini) Haabneemes. Hari-
duselt matemaatik ja kogemus ole-
mas. Hind kokkuleppel. Lisainfo tel 
5827 9084, Laur.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Müüa puitbrikett RUF 115 €/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8 mm 170 €/
975 kg,  kütteklotsid 2 €/kott, lepp 
ja kask kotis. Tel 517 0257.

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt maha võt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud
sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.
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 võr-
ku 40 l 100 €. Transport tasuta! 
Tel 5699 3159.
Müüa kuivad küttepuud, 30 cm, 40 l 
võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 3,20 €. 
Kohaleveoga. Tel 527 0884.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Müüa sega lehtpuu al 42 €/rm, valge 
lepp al 42 €/rm, sanglepp al 46 €/
rm, kask al 56 €/rm, 30 cm + 3 €/
rm. Saadaval poolkuiv sanglepp, 
pikkus tellija soovil. Tel 5697 5216.
Autokliima, konditsioneerid, soojus-
pumbad, külmaseadmed: müük, 
paigaldus, hooldus ja remont. Head 
hinnad, korralik töö. Freoonipunkt 
OÜ. Töötame iga päev. Tel 5858 
5829.
Müüa puhast hobusesõnnikut kot-
tides 5 €/40 l või lahtiselt kärutäis 
(hind kokkuleppel). Alates 10 kotist 
transport tasuta. Tel 507 1497.
Too oma liigsed asjad müüki Reali-
seeri.ee-sse. Ostame vanavara, 
tarbeklaasi ja keraamikat. Info 
tel 688 8300, 502 4439, e-mail 
pood@realiseeri.ee.

 
          

 PRAKS JA KÜÜTS           
HAABNEEME 

        HAMBARAVI 
       

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD 
 

Täiskasvanute ja laste hambaravi 
Proteesitööd ja implantoloogia 

Kirurgia 
Suuhügieen 

 

6 090 891 
58 879 655 

 

Heki tee 6 - 57 
Haabneeme 

 

www.pkhambaravi.ee 
 

Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis. 

Tegevusloa number L04534 
 

  

 

Ostujuhtimise teenus  Sortimendi koostamine 
Sortimendi haldus

Tegeleme ettevõtete ja eraisikute lühi- ja  
pikemaajaliste ostuprojektidega 

Aitame alustaval ettevõttel välja töötada 
sobivama ostustrateegia 

Sortimendiga seotud konsultatsioonid 
alustavale ja juba tegutsevale maaletoojale  

Tooteportfelli haldamise teenus suurele ja 
väiksele tarnijale 

 

 

 

 

 

 
 

ValleySalu Holding OÜ          www.valleysalu.ee    
              www.facebook.com/valleysalu            info@valleysalu.ee        +372 58 056 645          

KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

alates 150,00 EUR/alus
auguga puitbriketi  põlemise aeg 1h pikem

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

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

VANNITUBADE
REMONT

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

       Viimsi
    Nelgi tee 1

Lambakarreelõigud
küüslaugumarinaadis 

19,95€/kg

Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Haabneemes. 

Tegevusloa nr. LO4228 

Kas hingeõhk paneb

silmi pööritama?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

Turguta immuunsust ja tekita

õnnetunne 100% looduslike 

toodetega Elixr'ilt� � �!

 

Nüüd uued 

hea hinnaga komplektid- 

 vaata järele 

www.olenterve.ee

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 
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Hellita ennast hoolitsuse või
massaažiga Ilukeskuses!
Sind ootavad kevadised

eripakkumised!

spatallinn.ee

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

Südamesõber ootab sind lähimas Apotheka apteegis, Prisma Peremarketis ja veebipoes www.nordwise.eu

Südamesõber® TENSIA® aitab hoolida
südamest ja seedimisest!

EE
ST

I P
IIMHAPPEBAKTER

PATE N TEE RITUD

KL
IIN

ILISTES  KATSETES

TÕ
ESTAT U D TOIM

E
5 MILJARDIT

EL
U

SA
T P

IIMHAPPEBAKTERIT

TEADUSELT TERVISELE!

MINA
HOOLIN
SÜDAMEST!
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facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee

Sõpruse tee 15, Viimsi

Telli toit 
Viimsi Keskuse 
söögikohtadest

* Ise toidule järele tulles järgi 2+2 reeglit ning desinfi tseeri käsi
viimsikeskus.eeviimsikeskus.ee

Sõpruse tee 15, ViimsiSõpruse tee 15, ViimsiSõpruse tee 15, ViimsiSõpruse tee 15, Viimsi

facebook.com/viimsikeskusfacebook.com/viimsikeskusfacebook.com/viimsikeskusfacebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.eeviimsikeskus.ee

SUSHI PLAZA

Tellimused tel 5884 8889, 
sushiplaza.ee/takeaway või 
Sushi Plaza äpist
Toidukuller Wolt
Info sushiplaza.ee 

CHI

Tellimused tel 631 3090
Toidukullerid Tellitoit.ee, 
Wolt ja Bolt
Info chirestoran.ee

PIZZAKIOSK

Tellimused tel 6128080
Toidukullerid Wolt ja Bolt
Info pizzakiosk.ee

SUBWAY

Kaasamüük letist
Toidukullerid Wolt ja Bolt
Info mysubway.ee

HESBURGER

Tellimused Hesburgeri äpist, 
kaasamüük letist
Toidukullerid Wolt ja Bolt
Info hesburger.ee

KUULSAAL

Tellimused kuulsaal.takeout.ee
Toidukullerid kuulsaal.takeout.ee, 
Wolt ja Bolt
Info viimsi.kuulsaal.ee


