
Doonorid 
teevad head 
Doonorina vere andmine võib 
päästa elusid. See on väike hea-
tegu, mis on jõukohane paljudele. 
Miks verd anda ning kus seda 
Viimsis teha saab? Loe lk 12
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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

Haabneeme 
ühtne koolipere
Tugeva ühtsustundega, paindlik, 
õppimist ja laia silmaringi väärtustav 
kogukonnakool – see on alates 2014. 
aastast tegutsenud Haabneeme kool.  
Loe lk 14

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Külas Pringi 
külavanemal
Sel korral võõrustas vallavanem 
Illar Lemettit Pringi külavanem 
Kadri Käärt, kes rääkis oma koduküla 
rõõmudest, muredest ja tuleviku-
plaanidest. Loe lk 10–11

V
iimsi valla aukodaniku ni-
metus omistati tänavu au-
väärsetele spordimeestele: 
Endel Kiisale ja Jaak Salu-

metsale.
Endel Kiisa on Eestile palju au ja 

kuulsust toonud motospordigenerat-
siooni eestvedaja ja 20. sajandi Eesti 
parim mootorrattasportlane. Ta on le-
gendaarne sportlane, kes saavutas kõr-

Viimsi sai kaks uut aukodanikku

geid kohti nii tollase Nõukogude Liidu 
tiitlivõistlustel kui ka rahvusvaheli-
sel tasemel. Alates 2020. aastast kan-
nab Eesti parima mootorrattasport-
lase rändkarikas just tema nime ning 
möödunud aastal valiti Endel Kiisa esi-
mesena Eesti Mootorispordi Kuulsuste 
Koja liikmeks.

Jaak Salumets on Eesti korvpalli 
suurkuju, spordivaldkonna visionäär ja 

väsimatu edendaja. Ta on olnud silma-
paistev sportlane, Euroopa juunioride 
meistrivõistluste kuldmedali omanik 
ja Euroopa meistrivõistluste pronks- 
ja universiaadi hõbemedali omanik, 
samuti hinnatud treener. Just tema oli 
peatreener Eesti riigi jaoks murrangu-
lisel ajajärgul, mil Tallinna Kalevi korv-
pallimeeskond saavutas uskumatu või-
du – NSVL-i meistritiitli. Lisaks on Jaak 

Salumets aastakümnete jooksul olnud 
mitmes olulises ametis ja rollis nii riigi 
kui ka kohalikul tasandil.

Lisaks aukondanike nimetamisele 
anti valla tunnustused üle mitmes teis-
tes kategoorias. 

Pikemalt saab laureaatidest lugeda 
lehekülgedelt 8–9.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

AUKODANIKUD Viimsi 
vald tunnustas 11. mail 
silmapaistvaid inimesi ja 
organisatsioone erinevate 
autasudega. Muuhulgas 
nimetati kaks uut valla 
aukodanikku. 

Vastsed Viimsi valla aukodanikud Jaak Salumets ja Endel Kiisa. Foto: Peep Kirbits, Viimsi Fotoklubi

VALIMISED: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste olulised kuupäevad. Loe lk 7 >>>



võib mõne kinnistu puhul isegi Tallin-
na maalilist panoraamvaadet nauti-
da, on kruntide hinnatase selgelt kõr-
gem kui idakaldal, mille atraktiivsust 
vähendab Muuga sadam. Oma huvi-
lised ja nõudlus on aga võrdselt pool-
saare mõlemas küljes. Viimsi valla 
elamumaades viimastel aastatel suurt 
hinnakõikumist toimunud ei ole, kesk-
mine hinnatase jääb ca 50 euro juurde 
ruutmeetri kohta. Kruntide poolest on 
populaarsed Lubja ja Rohuneeme, kus 
on toimunud enim tehinguid. 

Elumajade ruutmeetri hind Viimsi 
vallas on aastaga paarkümmend eu-
rot tõusnud ja jääb ca 1540 euro juur-
de. Mõnevõrra kõrgem (1750 €) on see 
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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 

Viimsi vald on endiselt atraktiivne 
elupaik lastega peredele 
KINNISVARA Viimsi vald on olnud lastega perele alati populaarne ja hinnatud kodurajoon. 
Siin on olemas kõik eluks vajalik: koolid, lasteaiad, mitmed sportimis- ja vaba aja veetmise 
võimalused, aga ka suurlinna lähedus headeks töö- ja karjäärivõimalusteks. 

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 4. juunil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 26. mail kell 16.

V
äljaarendatud infrastruk-
tuur ning mere lähedus 
kajastuvad selgelt ka kin-
nisvara hinnas, mis on lä-

hivaldadega võrreldes Viimsis mõne-
võrra kõrgem ja hinnatum, küündides 
pigem Tallinna tasemele. Erandiks on 
siin Rae vallas asuv Peetri alevik, mis 
pakub linnalähedase ja pidevalt arene-
va rajoonina Viimsile mõnevõrra kon-
kurentsi ning kõnetab elupaigana sa-
muti lastega peresid. 

Korterid – defitsiit stabiilselt 
kasvava hinnaga
Viimsi kinnisvaraturu eripäraks on 
uusarenduste puudumine ehk fakt, et 
kortereid palju juurde ei ehitata. Viim-
si korterid asuvad täna Tallinna korte-
rituru mõjusfääris ja nende hinnad 
püsivad stabiilses kasvus, ulatudes ca 
2000 €/m2 piirimaile. Kui 2020. aastal 
oli keskmine korterite ruutmeetri hind 
ca 1750 eurot, siis praeguseks on see 
tõusnud juba 1855 euroni. Kõrgemat 
hinda (keskmiselt 2000 €/m2) hoiavad 
kahe- ja kolmetoalised korterid, kuna 
neid Viimsi valda uusarenduste näol 
hetkel juurde arendatud ei ole. Huvi 
ja nõudlus Viimsis ja lähistel elamise 
vastu aga on. 

Populaarseimad kinnisvaraobjektid 
Viimsi vallas on valdavalt paarismajad 
ja ridaelamud ning pigem suuremad 
perekorterid. Ka nende objektide pu-
hul on ruutmeetri hind viimase aasta 
jooksul tõusnud ca 6%, ulatudes täna 
juba rohkem kui 1800 euroni. 

Nii korterite, paarismajade kui ka 
ridaelamute tehinguid tehti möödu-
nud aastal enim Haabneemes. Viimsi 
lähistel asuvat kinnisvara ostavad eel-
kõige keskmisest jõukamad lastega pe-
red, üldjuhul finantseeritakse eluase-
me ost panga abil.

Vanadest suvilakruntidest 
uue kodu kinnistu
Viimsi lähistel leidub hulk atraktiiv-
se asupaigaga nõukaaegseid suvila-
kinnistuid, millel asub reeglina aasta-
ringseks elamiseks kõlbmatu hoone. 
Täna on selliseid krundid populaarsed 
ja huvipakkuvad eelkõige eesmärgiga 
ehitada sinna uus kodu. Ka suvilaturg 
on kuum, kuid suvila eesmärgil otsi-
takse kinnistuid pigem suurematest 
linnadest ja alevitest eemale – vaikse-
masse ja privaatsesse asukohta.

Viimsi poolsaare läänerannikul, kus 

Viimsi kinnisvaraturu 
eripäraks on uusaren-
duste puudumine ehk 
fakt, et kortereid palju 
juurde ei ehitata.

J U H T K I R I

Suvele vastu

näitaja Tammneemes. Viimsi alevikus 
on keskmine elumaja ruutmeetri hind 
tehingutest lähtuvalt aga vaid 740 eu-
rot. Enim elumajade tehinguid tehti 
Haabneeme alevikus. 

Huvitav fakt: näiteks on Viimsi val-
las viimase aasta jooksul müüdud ka 
maja väärtusega rohkem kui 2 miljo-
nit eurot.

Naissaar – põnev erand 
Viimsi kinnisvaraturul
Kuna Eesti väikesaartel ja laidudel te-
hakse kinnisvaratehinguid vähe, ei ole 
võimalik välja tuua konkreetseid väike-
saari puudutavaid hinnatrende. Ena-
masti ongi saartel tehtavate tehingute 
korral tegemist konkreetsete erihuvide 
ja -projektidega: inimesi kõnetab ekst-
reemsus, põnevus, privaatsus.

Viimsi vallas asuva Naissaare suu-
reks eeliseks on toimiv ühendus 
mandriga ning suurlinna lähedus, 
mis annab saarel olevatele kinnistute-
le põneva investeerimispotentsiaali. 
Privaatsust ja ekstreemsust hinnatak-
se aina enam ning Naissaar väikesaa-
rena pakub võimalust olla eemal, kuid 
säilitada linnalähedus.

E
elmise nädala kaks kevade kohta väga sooja 
päeva tõid suve lähemale. Peaaegu üleöö muutus 
loodus roheliseks, lisaks lilledele õitsevad juba 
toomingad, õuna- ja pirnipuud, murelid ja ploo-
mid ning palju muudki. Väga palju positiivset  

tähelepanu on saanud möödunud sügisel meie valla-  
aedniku Allari poolt Laidoneri parki rajatud 12 000 sibu-
laga tulbipeenar, mida võib praegu näha täies ilus. Kui te 
ei ole seda veel vaatamas käinud, siis nüüd on selleks 
õige aeg.

Kevadel sünnib palju uut elu. Ühel hommikult leid-
sin autovärava eest kuldnoka munakoored. Ega tema pesa 
seal ei ole, pojad on tal mõnikümmend meetrit eemal pe-
sakastis, aga munakoorte pesast eemaleviimine on osa el-
lujäämisstrateegiast – nii ei leia võimalikud vaenlased poe-
gi üles. Seega oskavad linnud-loomad oma järeltulijate 
ohutuse eest hoolitseda, aga inimene oma järjest suurema 
keskkonnamõjuga peab samuti loodushoidu panuse and-
ma. Proovime ka ise näiteks kodus muru niites jätta vähe-
malt mõnda kohta vähemhooldatud alasid, kus lilled saak-
sid õitseda ja eluslooduse väiksemad esindajad toimetada. 
Kui nii teeme, siis võime öelda, et millegi tegemata (antud 
juhul niitmata) jätmine võib vahel olla kõige õigem tegu. 
Ka vallas haljastusega tegelevad inimesed mõtlevad, kui-
das sobivatel aladel liigirikkust suurendada. Nii rajati just 
sel nädalal esimest korda avalikule haljasalale lillemuru. 
Ka suures plaanis peame järjest rangemalt suhtuma kõi-

kidesse tegevustesse, mis vä-
hendavad looduslike alade 
osakaalu vallas ja vastupidi, 
peame ellu viima ideed, mis 
aitavad elusloodust kaitsta. 
Kirjutasin ühes juhtkirjas ko-
gukonnametsadest. Kohtusin 
hiljuti kolme külavanemaga, 
et arutada nende poolt välja-
pakutud ideed rajada Viimsi 
poolsaare looduskaitsealade 
baasil munitsipaalrahvus-
park. Kavatseme selle idee 
elluviimise võimalikkuse ana-
lüüsiga kindlasti edasi minna.

Ilus ilm aitas 11. mail korda minna ka valla tänuüritu-
sel, kus tähistasime valla 102. aastapäeva ja andsime koos 
vallavolikogu esimehega üle valla tunnustused. Saime 
juurde kaks uut aukodanikku – Jaak Salumetsa ja Endel 
Kiisa – ning välja anti ka palju muid auhindu. Sellest kõi-
gest saate lehest lähemalt lugeda.

Selsamal suvesoojal 11. mail kohtusime Pringi külava-
nemaga ning arutasime küla rõõme ja muresid. Lähiajal 
kohtume uuesti vallamajas, et tõstatatud probleemid veel-
kord läbi arutada. 

Tänaseks on mandril asuvatele küladele ring peale teh-
tud. Kohtume mai- ja juunikuu jooksul kõikide külavane-
matega uuesti, et olulisemad küsimused läbi käia ja mõel-
da juba sellele, milliste valukohtade lahendamiseks järg-
mise ning ülejärgmise aasta eelarvesse raha planeerida. 
Kindlasti jätkame külavanemate regulaarsete kokkusaamis-
tega vallavanema juures, mis viirusest tingitud olukorra 
tõttu on vahepeal katkenud.

Kuidas läheb vallal praeguses olukorras, kus piirangud 
on kõigi meie elu päris oluliselt mõjutanud, aga hakkavad 
nüüd leevenema? Töötus on endiselt oluliselt kõrgem, kui 
oli seda enne eriolukorda eelmisel aastal, aga on ometigi 
hakanud langema. Maksulaekumised on igakuiselt para-
nenud ja näiteks märtsis laekus üksikisiku tulumaksu 6,6% 
rohkem kui möödunud aastal samas 
kuus. Nakatumist iseloomustavad 
näitajad on meie vallas viimasel 
ajal päris madalad ja seda kindlas-
ti inimeste vastutustundliku käitu-
mise tõttu. Ka vaktsineerimise 
osas on näitajad paremad kui 
Harjumaal keskmiselt. Vaktsi-
neerituid (vähemalt üks kord) 
on Viimsis kokku 33%, Harjumaal 
27,18% inimestest. Suur aitäh kõigi-
le meditsiinitöötajatele, kes ini-
meste tervise eest hoolt 
kannavad ja vaktsi-
neerimist läbi vii-
vad!

Ilusat kevade 
jätku!
Illar Lemetti
vallavanem

Lauri Esko
Angela Virak
1Partner Kinnisvara Viimsi valla maaklerid

Proovime ka ise 
näiteks kodus muru 
niites jätta vähe-
malt mõnda kohta 
vähemhooldatud 
alasid, kus lilled 
saaksid õitseda 
ja eluslooduse 
väiksemad esin-
dajad toimetada.

tasub teada

1  Turule vastav müügihind. Müügihinnad, mis on kuvatud kinnisvarapor-
taalides, ei ole reeglina reaalsed tehinguhinnad – pigem kajastavad 

need omanike soove. Enne oma kinnisvara müüki panekut pea nõu asja-
tundjaga ja müü oma vara reaalse turuhinnaga. Õige objekti hinnastamine 
aitab võita nii rahas kui ka müügiajas.

2 Dokumentatsioon. Oled korteris või majas ise midagi ümber ehitanud? 
Kas sul on kõik vajalikud dokumendid tehtud muudatuste kohta ole-

mas? Kui ei, siis tegele dokumentide korrastamisega kindlasti enne müügi-
protsessi algust, kuna muidu võivad ostjal tekkida probleemid pangast laenu 
saamisel. Abi saamiseks ja kinnisvara dokumentatsiooni küsimuste korral 
pöördu julgelt spetsialisti poole.

3 Kosmeetiline remont. Kerge sanitaarremont võib tõsta kinnisvara müü-
gihinda kümmekond protsenti. Vaata üle vannitoa vuugid, plekid või krii-

mud jms seintel. Jälgi, et tehnosüsteemid töötaksid tõrgeteta. Tee objektil 
korralik puhastustöö ning investeeri headesse piltidesse. 

Kinnisvaraekspert soovitab: 3 kasulikku näpu-
näidet, millele mõelda enne kinnisvara müümist

Pärnamäe küla on hea näide õnnestunud planeeringuga uusasutusest. 
Foto: Martin Jaško
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Teated

uued vallakodanikud
  Kadrin ja Andre Vissel sündis 15. aprillil poeg Lukas Aron Visse
  Diana Pärdil ja Karel Neemel sündis 16. aprillil poeg Romet Neeme
  Aljona Irhinil ja Dmitri Krõškevitšil sündis 17. aprillil tütar Dominika 

Krõškevitš
  Merlin Aasamäel ja Peeter Ratassepal sündis 17. aprillil poeg Ralf 

Ratassepp
  Helina ja Marko Möldril sündis 20. aprillil tütar Ruby Mölder
  Käty ja Alar-Eero Piirisillal sündis 5. mail poeg Kevin Piirisild

Toetus Viimsi vallale HEV-laste 
õpikeskkonna parandamiseks
Viimsi vald saab Euroopa Regionaalarengu Fondilt üle 170 000 euro 
toetust hariduslike erivajadustega laste õpikeskkonna arendamiseks. 

Projekti eesmärk on suurendada valmisolekut 
rakendada üldhariduskoolides kaasava hariduse 
põhimõtteid, mille kohaselt õpib haridusliku erivaja-
dusega (HEV) õpilane elukohajärgses üldharidus-

koolis, võimalusel tavaklassis. 
Haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on valla hari-

dus- ja noortevaldkonna arengukava üheks strateegiliseks eesmärgiks, 
et Viimsis on iga lapse ja noore isiklikku arengut parimal viisil toetav õpi-
keskkond. “Saadud rahastus annab juurde võimalusi luua õpilastele tin-
gimused, millest meie koolid on pikka aega unistanud,“ ütles Aolaid.

Toetuse saamine võimaldab parendada tingimusi Haabneeme, Rand-
vere, Püünsi ja Viimsi koolides, et pakkuda hariduslike erivajadustega 
lastele turvalist ja nende arengut toetavat ning vajadusi arvestavat 
õpikeskkonda.

Tänu rahastusele on võimalik soetada spetsiaalset mööblit, õppe- ja 
abivahendeid ning sisustada loovus- ja tegevusteraapia ruumid. Samuti 
saab eelkõige HEV-õpilasele luua võrdsemad võimalused kvaliteetseks 
haridusteeks kodulähedases koolis, aga toetada ka õpetajaid nende 
töös hariduslike erivajadustega lastega.

Projekti kogumaksumus on 203 557 eurot, millest struktuuritoetus on 
kuni 85% abikõlblikest kuludest ehk 173 023 eurot. Planeeritud tegevu-
sed viiakse ellu hiljemalt järgmise aasta septembriks.

VT

Viimsi noorte edukad võistlustööd
Viimsi gümnaasiumi noored osalesid maikuus mitmel võistlusel ning 
saavutasid suurepäraseid ja säravaid tulemusi. 

Üleriikliku ajalooalaste uurimistööde võistlusel “Murrang” märgiti ära 
mitmete meie gümnasistide tulemused. 

Saskia Kaskpeit sai tööga “Marie Reiman. Tartu renessanss ja selle-
le järgnev rahvuslikkuse periood. Naiste eneseteadvuse kujunemine 
Tartu Naisseltsi näitel” gümnaasiumi arvestuses 3. koha ja Eesti Rahva 
Muuseumi eripreemia. Oscar Moretti töö teemal “Toidukultuuri muu-
tuste uurimine aastatel 1985–1996 tänapäevase Eesti alal” pälvis Aja-
loo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänukirja. Ranno Sõnumi uurimustöö 
nimega “Kolonel Georg Leets – sõjaajaloolane ja ohvitser” tunnistati 
gümnaasiumi arvestuses 4. koha ja sõjamuuseumi eripreemia väärili-
seks.

Lisaks pälvis Viimsi gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpe-
taja ja tööde juhendaja Kristiina Noormets parima juhendaja preemia. 

Eesti Draamateater kuulutas 5. mail välja arvustusvõistluse, kuhu 
laekus kokku 52 tööd erinevatest koolidest üle Eesti. Žürii premeeris 
kaheksat arvustust ja arutlust. G3 õppija Emili Kelle saavutas arutluste 
kategoorias I–II koha tööga “Paus kannab ehk quo vadis, eesti teater?”

VT

HALJASTUS Sel kevadel on vist 
küll kõikidele viimsilastele silma 
jäänud uhke kollase-lillavöödiline 
tulbipeenar Viimsi mõisapargis. 
Valla aednik Allar Lehtsalu istutas 
eelmisel sügisel sinna 12 000 
tulbisibulat ning praegu on need 
oma täies ilus õitsele löönud.

Sellises suuruses (200 m²) tulbipeenar 
on Viimsis esmakordne. Allar Lehtsalu 
sai kauni peenra loomiseks inspirat-
siooni otse tulpidemaalt Hollandist 
Keukenhofist, kus õitseb igal kevadel 
7 miljonit tulpi. Kõik 12 000 varast tul-
bisibulat pani vallaaednik mulda oma 
kätega, kokku kulus selleks kümne tõ-
sise tööpäeva jagu aega. Tulemus on 
igal juhul nähtud vaeva väärt.

Kui kaua seda ilu imetleda saab, 
sõltub ilmast. Jahedama ja pilvisema 
ilmaga püsivad lilled kauem, päikese-
lise ja kuuma ilmaga õitsevad need ära 
palju kiiremini. Samas ei jää peenar 
tühjaks, kui kevadlillede aeg läbi saab – 
samasse mulda on istutatud 1000 si-
niseõielist kurereha ning 100 sinist ja 

100 valget ilulauku. Laugud pakuvad 
silmailu juunis-juulis, kokku viis-kuus 
nädalat, ja kurerehad kuni esimeste 
sügiskülmadeni. 

Tulbipeenar on viimsilasi kevadel 
väga positiivselt üllatanud ning nii 
suusõnal kui ka sotsiaalmeedias pal-
ju kiidusõnu saanud. Allar Lehtsalu 
lubab, et järgmisel kevadel on mõisa-
pargis veel üht üllatust oodata. Mida 
täpsemalt, see jääb praegu saladuseks. 

Selleks suveks on aga vallaaednikul 
käsil veel üks projekt, mida Viimsis se-

Kevadine ja suvine õieilu Viimsis
ni tehtud pole – vana koolimaja ja staa-
dioni juures asuvale 1600 m² maatü-
kile panna kasvama lillemuru. Praegu 
käivad ettevalmistustööd, kooritakse 
rohukamar, tuuakse juurde sõelutud 
mulda, tasandatakse pinda ning siis 
külvab Allar Lehtsalu maha 14 erine-
vast põllulillest koosneva seemnesegu, 
mille hulgas on näiteks rukkilill, saia-
lill, raudrohi, lupiin ja habenelk. Juu-
lis-augustis tasub sinna kanti kindlasti 
värvikirevat vaatepilti uudistama min-
na. 

Siia rajatakse lillemuru. Foto: Allar Lehtsalu

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Kevadised tulbid mõisapargis. Fotod: Taavi Valgmäe
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ses ettepanekuid valla elu edenda-
miseks ja võimaldada viimsilastel 
osaleda hääletusel parimate idee-
de väljaselgitamiseks. 

Esimene pääsuke Viimsis
Esimesel kaasava eelarve välja-
kuulutamise aastal koguti ja valiti 
erandkorras kahe aasta ettepane-
kuid samaaegselt. Sellest tulene-
valt oli 2020. aastal kaasava eelar-
ve projektide elluviimiseks kokku 
kasutada 100 000 eurot. 

Läinud aastal (2020) esitati 86 
ideed, millest valdav enamus oli 
mõni vallaruumi rajatav objekt 
või ehitis. Erinevalt paljudest teis-
test omavalitsustest oli Viimsi kaa-
sava eelarve raames võimalik teha 
ettepanekuid ka ürituste korralda-
miseks. Selline tingimuste laien-
damine on oluline eelis teiste oma-
valitustega võrreldes.

Laekunud ideede hulk näitas, et 
teave kaasava eelarve võimalustest 
puudutas viimsilasi ning kogukon-
na eestkõnelejad soovisid osale-
da valla elu paremaks muutmisel. 
Vastavalt reglemendile hindas et-
tepanekuid ekspertkomisjon, mil-
le koosseisus olid vastava ala spet-
sialistid. Komisjon kaalus esitatud 
ideede teostatavust (lähtudes ajast, 
rahalisest kulust ja elulisest teos-
tatavusest). Eksperdid tegid mõ-
nedele perspektiivikatele idee-
de autoritele ka ettepanekud selle 
täiendamise osas – näiteks vähen-
dada mahtu, täpsustada asukohta, 
liita idee mõne teise sarnase idee-
ga jms. Kokkuvõttes sai ekspertide 
otsusel järgmisesse vooru 57 väga 
head ideed. Lõplikuks võitjaks osu-
tusid siseskatepark 197 häälega ja 
uisuplatsi rajamine 114 häälega. 
Siinkohal pean oluliseks mainida, 
et hääletusel osales 866 viimsilast. 
Teiste omavalitsustega võrreldes on 
see tubli tulemus ja ehk edaspidi on 
kogukonna jaoks nii olulistel tee-
madel kandepinda veelgi rohkem.  

Lõppkokkuvõttes on täna sise-
skatepargi rajamise idee eest tasu-
tud 50 000 eurot ja hooajalise ui-

KAASAV EELARVE 2020. aastal rakendas Viimsi 
vald esimest korda kaasavat eelarvet. Sel aastal 
algab kaasava eelarve ideede esitamine 1. juunist 
ning kestab 1. augustini. Igaühel on võimalus 
esitada oma idee. 

K
uigi eeldame, et suure-
maid muutusi meie ko-
gukonnas korraldavad 
riik ja omavalitsus, on 

viimaste aastate suundumused 
soodustanud kohalikke rohujuure 
tasandil enda ümber toimuva osas 
otsuseid tegema. Kui tihti kuuleme 
ja loeme, et riik annab üha enam 
otsustus- ja ka vastutusjulgust 
omavalitsustele, siis samamoodi 
delegeerib omavalitsus omakorda 
kogukonnakeskseid algatusi neile, 
kes soovivad kaasa rääkida. Meis 
kõigis peitub mõni idee, mille täi-
deviimine kirgastaks lähiümbru-
ses elavate ja toimetavate inimeste 
igapäevaelu. Seega saab igaüks olla 
eestkõnelejaks kohaliku kogukon-
na elu arendamisel kaasava eelar-
ve raames.

Mis on kaasav eelarve?
Kaasav eelarve sündis 2011. aastal 
ja selle põhiideeks oli (ja on täni-
ni) kohaliku kogukonna võimalus 
kaasa rääkida omavalitsuse te-
gevustes, mis puudutavad inves-
teeringuid kogukonna heaolus-
se. Kaasava eelarvega haaratakse 
kogukond omavalitsuse rahaasja-
de üle otsustamisse ning see loob 
võimaluse mõjutada ümbritsevat 
eluolu, olles heaks platvormiks ko-
gukondi edendavate ideede esile-
kerkimiseks. Samas annab kaasav 
eelarve omavalitsusele võimaluse 
saada tagasisidet kogukonna mu-
rede ja soovide kohta. 

Esimesena rakendas 2013. aas-
tal kaasavat eelarvet Tartu linn. 
2018. aastal viis seda edukalt ellu 
juba 20 omavalitsust. Viimsi vald 
astus nende edumeelsete omava-
litsuste hulka 2020. aastal. Vastavalt 
Viimsi valla kaasava eelarve põhi-
mõtetele on valla kaasava eelarve 
eesmärk anda kõigile huvilistele 
võimalus teha 50 000 euro ulatu-

suplatsi rajamise eest 11 210 eurot. 
Seega on veel ruumi täiendavaks 
idee elluviimiseks – Viimsi vald 
on teostamas ka kolmandat esita-
tud ideed, milleks on Haabneeme 
kooli juurde jõulinnaku rajamine.

Kuidas edasi? 
Seoses käesoleva aasta kaasava 
eelarvega on sisse viidud mitmeid 
muudatusi. Nimelt täpsustati valla 
kaasava eelarve menetlemise kor-

Liina Mugu
kaasava eelarve projektijuht

Kaasava eelarve ideid saab esitada 
igaüks 1. juunist kuni 1. augustini

tasub teada

  2020. aasta Viimsi kaasava eelarve üks võiduidee oli Viimsi siseskatepark.  
Tänaseks on 540 m2 suurune skatepargi osa valmis, aga iga päev veel avatud ei 

ole. Sõitmas käimiseks või treeningutel osalemiseks tuleb eelnevalt peatreeneri kaudu 
aeg broneerida. Grupitreeningutega alustatakse sügisel. Parki on oodatud eelkõige 
trikiratturid, rulluisutajad, rulatajad, aga juba on selle võimalusi katsetanud ka mõni 
jooksuratta kasutaja ja MTB-ratturid.

Samadesse ruumidesse on valmimas ka pehme põrandaga saal. Põranda alus-
põhi on valmis, kuid oodatakse sisustust, mis peaks kohale jõudma lähinädalatel. 
Tulevikus saavad seda saali rentida kõik, kelle spordiala jaoks avar pehme põran-
daga saal sobib, olgu selleks siis võimlemine, akrobaatika, karate, tantsimine vms.  

Viimsi skatepargi tegevjuht ja peatreener Mikael Parman on rahul, et viimislased 
kaasava eelarve raames just nende projekti poolt hääletasid. Ta usub, et edu tõi hea 
idee ja läbimõeldud plaan. “Skatepargi ideega välja tulles lähtusime reaalsest nõud-
lusest. Trikiratturitel ja rulatajatel polnud talvehooajal Viimsis kuskil harjutada. Samuti 
oli üles kerkinud probleem, et noored kogunevad kaupluste ees ning neil pole kusagil 
vaba ega veeta. Skatepargi loomine pakkus sellele probleemile lahendust – noored 
saavad siia tulla ja reaalselt midagi ägedat teha,” ütleb ta. 

Nendel, kes plaanivad kaasavasse eelarvesse oma idee esitada, soovitab ta koos-
tada põhjalik projekt, mis lahendaks mõne reaalse vajaduse. Samuti on oluline tege-
leda aktiivselt turundusega. “See on väga tähtis! Meie tegelesime turundusega põh-
jalikult, jagasime flaiereid, tegime koostööd noortekeskuse ja vallaga, kutsusime hää-
letama neid, kes polnud veel oma häält andnud,” ütleb Mikael ja lisab lõpetuseks: 
“Täname omalt poolt kõiki, kes meie ideele hääle andsid!”

NB! Nii siseskatepargi sõidu- ja trenniaegade kui ka pehme põranda saali rentimise 
huvilised võivad ühendust võtta Mikael Parmaniga: mikaelparman@hotmail.com, tel 
5657 1732.

Kaasava eelarve võiduidee: Viimsi siseskatepark

Siseskatepark on avatud praegu eelregistreerimisega. Foto: Mikael Parman   Tähtaeg, esitamise aad-
ress ning esitamise tingi-
muste alusdokumendid on 
leitavad ka mobiiltelefoniga:da. Olulisim muudatus puudutab 

ideede esitamise aega, mida piken-
dati kahelt nädalalt kahe kuuni. Sa-
muti muudeti see varasemaks ehk 
edaspidi toimub esitamine 1. juu-
nist kuni 1. augustini. Muudatus 
peaks esmalt tagama, et hääletu-
sele jõuaks läbimõeldud ning ko-
gukonna poolt toetatavad ideed. 
Läbimõtlemise all mõeldakse en-
nekõike põhjalikumat analüüsi es-
kiiside, selgituste, kogukonna sõ-

naselge eelistuse/arvamuse näol. 
Järgnevalt hindab peamiselt valla-
valitsuse eriala ekspertidest koos-
nev komisjon ettepanekute elluvii-
mise võimalikkust ja pakub nende 
elluviimiseks sobilikke asukohti 
vallaruumis. Sellega tagatakse, et 
lõpphääletusele jõuavad võimali-
kult hästi ettevalmistatud ja põh-
jendatud ning kogukonnale vajali-
kud ettepanekud. 

Siinkohal tuleb tõdeda, et kaa-
sava eelarve protsess oli uus ka val-
laametnikele ning eelmisest aastast 
on meil palju õppida – seda nii val-
la kui läbiviija poolelt, aga ka pro-
jekti esitajal, et põhjalikum eeltöö 
on vajalik.

Ja lõpetuseks kõige 
olulisem! 
Viimsi valla kaasava eelarve kasu-
tamise ideid võib esitada IGAÜKS 
sõltumata elukohast. Selleks, et si-
nu hea idee kvalifitseeruks, tuleb 
selle esitamisel  lähtuda kaasava 
eelarve määruses sätestatud nõue-
test. Kaasava eelarve ideid saab esi-
tada 01.06–01.08.2021. Ideid saab 
esitada:

1. infosüsteemis Volis (www.
volis.ee); 

2. saates e-kirjaga aadressile 
kaasaveelarve@viimsivv.ee; 

3. tuues/saates paberil vormis-
tatuna ja allkirjastatuna aadressi-
le Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 
74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. 
Posti teel saadetud ideed peavad 
kandma hiljemalt 1. augusti 2021 
kuupäevaga postitemplit. 

Lisainfo: Liina Mugu, kaasaveel-
arve@viimsivv.ee;  https://www.
viimsivald.ee/kaasav-eelarve-2021.
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VAKTSINEERIMINE 17. mail avati 
Covid-19 vastu vaktsineerimiseks 
aja broneerimine kõigile inimes-
tele, kes on vähemalt 16-aastased.

Vaktsineerimise ajad olid küll käesole-
va nädala keskel peaaegu otsas, kuid 
uus hulk vabu aegu üle Eesti avatakse 
digiregistratuuris www.digilugu.ee lau-
päeval, 22. mail. Aja vaktsineerimiseks 
saab broneerida digiregistratuuris või 
helistades raviasutuse registratuuri. Li-
saks sellele on võimalik aega broneeri-
da riigiinfo telefonil 1247, mis töötab 7 
päeva nädalas kell 8–20.

Vaktsineerimise koht ei ole seotud 
inimese ametliku elukohaga – kõik või-
vad broneerida aja endale sobivasse 
piirkonda üle Eesti. Lähima vaktsinee-
rimiskoha ja registreerimise info leiab 
kaardirakenduselt https://vaktsinee-
ri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/.

Vaktsineerimise korraldajad palu-
vad inimestelt kannatlikkust – esialgu 
on aegu pakkuda vähem, kui on soo-
vijaid, kuid järgmistel nädalatel vakt-
siinitarned suurenevad ning mai- ja 
juunikuu jooksul saavad kõik soovijad 
esimese kaitsesüsti. 

Sellest nädalast alustasid tööd mit-
med vaktsineerimiskeskused, kuhu 
aga ei ole samuti mõtet kohale minna 
ilma aega broneerimata – vastu võe-
takse eelneva registreeringu alusel. 
Tallinnas töötab vaktsineerimiskeskus 

kultuurikeskuses Kaja (Mustamäel) ja 
Tondiraba spordihallis (Lasnamäel). 
Vastavalt vaktsiinide tarnele ja inimes-
te huvile võidakse avada ka uusi vakt-
sineerimiskeskusi. 

Samuti jätkavad vaktsineerimisega 
maakondlikud haiglad ja mitmed era-
tervishoiuteenuse osutajad. Perearstid 
jätkavad eeskätt riskirühmade ja eaka-
te vaktsineerimisega ning teiste doosi-
de manustamisega, kuid vanemaeali-

Mais-juunis saavad kõik soovijad 
esimese Covid-19 kaitsesüsti Maakonnaliinide bussides 

muutub liikumisskeem
Alates 24. maist 2021 muudab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 
oma haldusalas avalike liinide bussidesse sisenemise ja väljumise 
liikumiskorraldust, et pakkuda sõitjatele mugavamat liikumist bussis 
ja kiiremaid ühendusi sihtpunktidega.

Muudatus kehtib bussides, 
millel on vähemalt kaks sõitjate 
teenindusust, ja puudutab Viimsi 
valla maakonnaliinibusse number 
114, 115 ja 174.
• Bussi sisenetakse esimesest 
uksest, kus asub kassaseade, et 
registreerida oma olemasolev 
sõiduõigus või soetada pilet selle 
puudumise korral.
• Sõiduõiguse olemasolul tuleb 
liikuda edasi ning leida endale 
sõidu ajaks istekoht ja kinnitada 
turvavöö.
• Juhi kabiini kõrval olev ala kuni 
ukseni tuleb jätta vabaks, seistes 

esimesest istmereast tagapool. Nii tagatakse bussijuhile vaba vaate-
väli.
• Bussist väljumise soovist tuleb anda märku, vajutades STOP nuppu, 
ning liikuda peatuse lähenedes tagumise ukse juurde.
• Tagumine uks on mõeldud vaid bussist väljumiseks, v.a juhul, kui si-
seneda soovib liikumisabivahendiga sõitja (näiteks: ratastool, rulaator, 
lapsevanker), sealjuures tuleb sõiduõigus registreerida.

Liikumiskorralduse mõistmise lihtsustamiseks paigaldatakse alates 
13. maist järk-järgult bussidesse juhiskleebised, seejärel muutub uus 
liikumisskeem kohustuslikuks.

VT

Püünsi saab külaplatsi
Viimsi vallavolikogu otsustas anda Püünsi külaseltsi kasutusse osa 
Rohuneeme tee kõrval asuvast mereäärsest Pikaneeme maaüksu-
sest, kuhu selts plaanib rajada külaplatsi.

“Oleme Püünsis väga rõõmsad volikogu otsuse üle ja täname kõiki, 
kes meid sel teel toetanud on. Esimesed algatused oma külaplatsi raja-
miseks tehti juba aastal 2013 ning kogu protsess on olnud äärmiselt pikk 
ja emotsionaalne. Nüüd algab reaalne töö rannakülale väärilise platsi-
ga,” ütles Püünsi külavanem Esta Järv.

Külaseltsi eesmärk on kujundada Pikaneeme kinnistust rannaküla 
miljööd kandev loodusega kooskõlas olev mereäärne ala. Esialgseks 
plaaniks on paigaldada Pikaneeme kinnistule vana traaler, mis renovee-
ritakse ja kohandatakse mitmekülgseks kasutamiseks. See oleks vaata-
misväärsus, kus on istumiskohad, piirkonda tutvustavat ja hariduslikku 
eesmärki kandvad elemendid ning mida saaks kasutada ka mängu-
väljakuna. Samuti tahetakse paigaldada külaplatsile istepingid, külakiik, 
lipuvarras ja rajada lõkkeplats.

Püünsi külaplats jääb avalikku kasutusse ning on ligipääsetav kõigile.
VT

Mänguväljakute hooldustööd
12. maist  kuni juuni alguseni sõelub Liivameister Viimsi valla telli-
musel läbi kõigi valla mänguväljakute liiva.

Töid tehakse spetsiaalse masinaga, mis on võimeline liiva sõeluma 
kuni 40 sentimeetri sügavuselt ja eraldama nii kivid, prügi kui ka ohtlikud 
klaasikillud. Lisaks sõelumisele masin ka kobestab liiva, muutes selle 
õhulisemaks. Kokku on plaanis lähinädalatel läbi sõeluda 17 mänguväl-
jaku liiv.

Liivameister on valla partneriks olnud tänaseks juba kolm aastat ning 
tööde teostajate sõnul on Viimsi mänguväljakute liiv tänu regulaarsele 
sõelumisele väga heas korras. Samas on see ka kõigi viimsilaste teene, 
kes aitavad meie mänguväljakuid puhtana hoida. 

VT

Teated

sed ja riskirühma kuuluvad inimesed 
võivad endale soovi korral aja bronee-
rida ka mujale.

Oluline on märkida, et kellel on esi-
mene vaktsiinidoos saadud, saavad 
teise doosi samas kohas, kus esime-
se. Näiteks inimestele, kes said esime-
se doosi vaktsineerimistalgute korras 
Tallinnas Sõle spordihoone keskuses, 
tehakse teise doosi ajaks sealne kes-
kus taas lahti.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

TEED 17. mail alustas valla 
lepingupartner AS TREV-2 Grupp 
Aiandi tee remonditöödega. Ehi-
tustööde perioodil suletakse liik-
lusele teelõik vahemikus Aiandi 
tee 24 kuni Lubja-Pärnamäe tee 
ristmik. Ajutine ümbersõit on ette 
nähtud Vehema tee kaudu.

Freesimistööd lõigus Vehema tee ku-
ni Pärnamäe-Lubja tee ristmikuni toi-
muvad 3.–7. juunil, tuues kaasa liiku-
mispiirangud lõigus Aiandi tee 24 kuni 
Lubja-Pärnamäe tee ristmik.

Praegu planeeritakse Aiandi teed lä-

biva ühistranspordi ümbersõidumars-
ruute, mis jõustuvad 3. juunist. Kui 
muudatused on kinnitatud, siis teata-
me sellest eraldi valla infokanalites.

7. juunist kuni 6. augustini toimu-
vad maa-alused torutööd lõigus Vehe-
ma tee ristmik kuni Aiandi põik. Ko-
halikele elanikele ja ettevõtetele on 
ligipääs tagatud ajutiste ligipääsutee-
de kaudu.

Paralleelselt maa-aluste töödega 
alustatakse killustikaluse ehitustöö-
dega lõigus Aiandi põik-Alajaama tee, 
uue Vikerkaare tee ja Alajaama tee rist-
miku väljaehitamisega, bussipeatuste 

Algas Aiandi tee remont 
ja jalgteede ehitusega ning paigalda-
takse äärekivid ning tänavavalgustus. 
Nende töödega plaanitakse valmis saa-
da augusti teiseks nädalaks.

Eelduslikult 17. augustil toimub 
lõigus Vehema tee kuni Aiandi tee 4 
asfaltkatte tasandusfreesimine ning ni-
metatud töö perioodil aitavad sõiduki-
juhte liiklusreguleerijad.

Asfalteerimistööd toimuvad augus-
ti keskpaigast kuni kuu lõpuni. Aiandi 
teel on liiklus plaanis taas avada prog-
noosi järgi 26. augustil. Kõigi ehitus-
tööde lõpptähtaeg on 15. september 
2021.

Tööde lõpptähtaeg on 15. september 2021. Joonis: Trev2

Hooldustööd Soosepa tee mänguväljakul. Foto: Martin Jaško
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ALGATATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 05.05.2021 vastu 

korralduse nr 197 “Metsakasti küla, kinnistu 
Osvaldi detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritav ala asub Metsakasti küla loode-
osas, hõlmates hoonestamata kinnistu Osvaldi 
(katastritunnus 89001:010:0371, maakasutuse 
sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 5935 m²). 
Kõrghaljastust esineb planeeringualal vähe 
(kasvavad üksikud puud), krunti läbib kõrge-
pinge õhuliin. Planeeritav ala piirneb põhjas
kinnistutega Kesaniidu tee 14 ja Kesaniidu tee 
23, idas kinnistuga Jaanilille, lõunas kinnistuga 
Heinamaa tee L1 ja läänes kinnistuga Lauri. 
Juurdepääs planeeringualale toimub Riiasöödi 
teelt. 

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostami-
se eesmärk on kinnistu jagamine ning kahe 
tee- ja tänavamaa krundi, ühe kaksikelamu-
maa krundi ja ühe loodusliku maa krundi 
moodustamine, kaksikelamukrundile ehitus-
õiguse määramine ühe kaksikelamu ja kahe 
abihoone ehitamiseks, juurdepääsude ja par-
kimisalade lahendamine, haljastuse ja hea-
korra tingimuste määramine ning kruntide 
tehnovõrkudega varustamise põhimõtete 
lahendamine. Planeeritav DP on kooskõlas 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.

AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
07.–21.06.2021 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

  Randvere küla, Tammenurme tee 5 kin-
nistu DP, mis on vastu võetud Viimsi Valla-
valitsuse 14.04.2021 korraldusega nr 166.

Planeeringuala asub Randvere külas ja hõl-
mab Tammenurme tee 5 kinnistu (katastri-
tunnus 89005:001:0040, maakasutuse sihtots-
tarve elamumaa, pindala 2049 m²). Kinnistu 
piirneb kahelt poolt avalikult kasutatava teega – 
lõunas Tammenurme teega ja põhjas Tamme-
ranna teega. Idas ja läänes piirneb Tamme-
ranna tee 5 kinnistu väikeelamukruntidega. 
Vahetus naabruses Tammeranna teest põhja 
pool asub suur haljasala, mis on teemaplanee-

ringus “Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud 
alad” nimetatud kui haljastu nr 33 “Viimsi-
Randvere tee ja Tiitsu teega piirnev metsaala 
Randvere külas”. Tammenurme tee 5 kinnistul 
asub suvila, mis lammutatakse. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 09-20) 
moodustatakse üks kaksikelamumaa krunt 
ning määratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu 
ja kuni kahe abihoone püstitamiseks suurima 
lubatud ehitisealuse pinnaga 400 m². Kaksik-
elamu suurim lubatud harja kõrgus on 8,5 m 
(kuni kaks korrust) maapinna keskmisest kõr-
gusmärgist, maa-aluseid korruseid ei planee-
rita, lubatud katusekalle on vahemikus 10–30°. 
Abihoonete suurim lubatud kõrgus on 5 m (üks 
korrus) maapinna keskmisest kõrgusmärgist, 
katusekalle on vaba. Abihooned peavad koos 
elamuga moodustama ühtse arhitektuurse 
terviku. Kuna kinnistu piirneb mõlemalt poolt 
avalikult kasutatava teega ja on pikliku kujuga, 
on kaksikelamu planeeritud krundi keskossa 
ja juurdepääsud planeeritud mõlemalt poolt – 
nii Tammenurme teelt kui ka Tammeranna 
teelt. See võimaldab planeerida kummalegi 
elamuosale eraldi juurdepääsu ja tagada oma 
krundiosa kasutamise. Hoonestusala planee-
rimisel on lähtutud krundil kasvavatest väär-
tuslikest puudest. Säilitada tuleb kõik II väär-
tusklassi puittaimed.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringuga.

  Pärnamäe küla, kinnistute Pärnamäe 
tee 170 ja 172 ning Lubja küla, kinnistu 
Niine DP, mis on vastu võetud Viimsi Valla-
valitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 187.

Planeeringuala asub osaliselt Pärnamäe 
külas ja osaliselt Lubja külas ning hõlmab järg-
mised hoonestamata kinnistud: Pärnamäe 
tee 170 (89001:010:2190, üldkasutatav maa, 
pindala 1211 m²), Pärnamäe tee 172 (89001:
010:3123, maatulundusmaa, pindala 30 100 m²) 
ja Niine (89001:010:3124, maatulundusmaa, 
pindala 70 000 m²). Planeeringuala hõlmab 
osa klindiastangust. Klindi ülaosas piirneb 
planeeringuala Pärnamäe teega, klindipoolsel 
osal kohaliku kaitse all oleva Mäealuse maas-

tikukaitsealaga. Planeeringuala sisse jäävad 
n-ö saartena kaks elamumaa sihtotstarbega 
kinnistut (Pärnamäe tee 168 ja Pärnamäe tee 
174), mida ei planeerita.

DP-ga (Stuhh Arhitektuur OÜ, töö nr 2002) 
moodustatakse kaks ridaelamumaa krunti 
(ER, 19 800 m² ja 10 010 m²), kaks muu loodus-
liku maa krunti (ML, 3964 m² ja 32 958 m²), 
kaks kaitseotstarbelise metsamaa krunti (MK, 
7676 m² ja 21 063 m²), haljasalamaa krunt 
(HP, 864 m²), kolm tee- ja tänavamaa krunti 
(LT, 2517 m², 1750 m² ja 130 m²) ning kergliik-
lusmaa krunt (LK, 628 m²). Ridaelamumaa 
krundile suurusega 18 900 m² planeeritakse 
ehitusõigus nelja põhihoone (kõrgus kuni 8,5 m) 
ja nelja abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitami-
seks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 1800 m², 
10 010 m² suurusele krundile planeeritakse 
ehitusõigus kahe põhihoone (kõrgus kuni 8,5 m) 
ja kahe abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitami-
seks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 900 m². 
Kokku kavandatakse 18 ridaelamuboksi, mil-
lest suuremale krundile 12 ja väiksemale 6. 

Planeeringulahenduses on oluline planee-
ringualale kavandatav tee, mille kaudu saavad 
juurdepääsu planeeritavad ridaelamumaa 
krundid, olemasolevad elamukrundid (Pärna-
mäe tee 168 ja Pärnamäe tee 174) ning mille 
kaudu pääseb klindiservale ja edasi mööda 
planeeritavat kergliiklusteed/treppi klindi-
astangust alla Mäealuse teele. Viimsi vallale 
kuuluval Pärnamäe tee 170 kinnistul asub 
Viimsi esmamainimise mälestuskivi. Krunt 
jääb avalikult kasutatavaks, selle kõrvale on 
planeeritud parkimiskohad külastajatele.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga. 

  Randvere küla, Mündi tee 16 kinnistu 
DP, mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
28.04.2021 korraldusega nr 188.

Planeeringuala asub Randvere külas ja 
hõlmab Mündi tee 16 kinnistu (katastritunnus 
89008:003:0052, maakasutuse sihtotstarve 
elamumaa, pindala 6152 m²). Planeeringuala 
piirneb põhjas kinnistuga Mündi tee 20 (elamu-
maa), idas kinnistuga Ajaotsa (maatulundus-

maa, mets), lõunas kinnistuga Mündi tee 14 
(elamumaa) ja läänes kinnistuga Mündi tee 
L1 (transpordimaa). Mündi tee 16 kinnistu on 
kaetud tihedalt kasvava kõrghaljastusega, mis-
tõttu koostati enne DP algatamist puittaimes-
tiku hinnang, et oleks võimalik kaaluda, mitu 
elamukrunti planeerida ja kuhu hoonestus-
alad paigutada.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 01-20) 
moodustatakse neli üksikelamumaa krunti 
ning üks tee- ja tänavamaa krunt. Üksikelamu-
maa kruntide suurused jäävad vahemikku 
1200–1489 m². Üksikelamumaa krundile on 
määratud ehitusõigus ühe kuni kahekorruse-
lise üksikelamu (kõrgus kuni 8,5 m) ja kuni ka-
he ühekorruselise abihoone (kõrgus kuni 5 m) 
püstitamiseks. Abihoonete arv sisaldab ka alla 
20 m² ehitisealuse pinnaga abihooneid. Üksik-
elamu lubatud katusekalle on vahemikus 10–
35°, abihoonete katusekalle on vaba. Abihoo-
ned peavad koos elamuga moodustama ühtse 
terviku. Arvestada tuleb puittaimestiku hin-
nanguga – kohustuslik on säilitada I ja II väär-
tusklassi puud ning enamus III väärtusklassi 
puid.

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga.

Lisainfo detailplaneeringute kohta (sh ava-
like väljapanekute materjalid) on kätte-
saadav ka Viimsi valla kodulehelt: https://
www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/
detailplaneeringud.

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

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

Keskkonna- ja planeerimisosakond

TEAVITUS SUNDVALDUSE SEADMISEST 
  Viimsi Vallavalitsuse 12. mai 2021 korraldu-

sega nr 206 seadis vallavalitsus sundvalduse 
kinnistutele Mereranna tee 6, Mereranna tee 4, 
Heki tee 3 ja Heki tee 1 kinnistutel paikneva 
sidekanalisatsiooni omamiseks, talumiseks, 
kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks 
ja lammutamiseks avaliku elektroonilise side 
teenuse pakkumise eesmärgil Telia Eesti AS 
kasuks. Korralduse resolutiivosa on alljärgnev: 

1. Seada tähtajatu ja tasuta sundvaldus Telia 
Eesti AS (edaspidi ka õigustatud isik, registri-
kood 10234957, aadress Mustamäe tee 3, Tal-
linn) kasuks vastavalt korralduse lisadele 1-4 
(plaanidel tähistatud sinise viirutusega “sund-
valduse ala”) järgmistele kinnistutele:
1.1 Mereranna tee 6 (katastritunnus 89001:
010:6680, pindala 15 149 m2, sihtotstarve 
elamumaa 100%), sundvalduse ala 153 m2;
1.2 Mereranna tee 4 (katastritunnus 89001:

010:6670, pindala 14 231 m2, sihtotstarve 
elamumaa 100%), sundvalduse ala 56 m2; 
1.3 Heki tee 3 (katastritunnus 89001:010:6820, 
pindala 3921 m2, sihtotstarve elamumaa 100%), 
sundvalduse ala 53 m2; 
1.4 Heki tee 1 (katastritunnus 89001:010:8480, 
pindala 5450 m2, sihtotstarve elamumaa 100%), 
sundvalduse ala 70 m2. 

2. Sundvaldus seatakse kinnistutel paikneva 
sidekanalisatsiooni omamiseks, talumiseks, 
kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitami-
seks ja lammutamiseks avaliku elektroonilise 
side teenuse pakkumise eesmärgil alljärgne-
vatel tingimustel: 
2.1 Õigustatud isikul on õigus omada maaük-
sustel sideehitisi, kasutada neid sihipäraselt 
ning teostada kõiki punktis 2 nimetatud vaja-
likke töid. 
2.2 Õigustatud isikul on õigus kasutada maa-
üksusi sundvaldusest tulenevate õiguste teos-

tamiseks sundvalduse alal, mis ümbritseb 
maatükkidega püsivalt ühendatud sideehitisi 
ja mille paiknemine on korralduse lisaks ole-
vatel plaanidel tähistatud sinise viirutusega 
sundvalduse alana. 
2.3 Õigustatud isiku poolt volitatud isikul on 
õigus sundvalduse ala kasutamiseks ja sund-
valduse alale juurdepääsuks ööpäevaringselt 
nii jalgsi kui mõistlikult vajalike sõidukite ja 
tehnikaga.
2.4 Õigustatud isik kohustub teavitama kin-
nistuga seotud korteriühistut sundvalduse 
alal tehtavatest plaanilistest ehitus-, hooldus- 
ja remonttöödest vähemalt kolm päeva enne 
tööde alustamist. Avariiremondi korral võib 
Telia Eesti AS vajaduse korral alustada vajalike 
töödega viivitamata, teavitades sellest kinnis-
tuga seotud korteriühistut. 
2.5 Õigustatud isik kohustub tehnorajatisega 
seotud tööde järgselt tagama oma kulul maa-
üksuse heakorra taastamise ja kasutusala kor-

rashoiu sundvalduse kehtivusaja jooksul. 
2.6 Kui sundvalduse lõppemise korral on vaja-
lik tehnorajatise likvideerimine, on tehnoraja-
tise omanik kohustatud tehnorajatise likvidee-
rima ja maa korrastama. 
2.7 Kinnisasja omanik võib anda sundvalduse 
alale muid kasutusõigusi, mis ei takista sund-
valduse teostamist. 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

4. Õigusosakonnal esitada sundvalduse sead-
mise korraldus seitsme päeva jooksul jõustu-
misest ehitisregistrile ja maakatastri pidajale. 

5. Korraldust on võimalik vaidlustada, esitades 
kaebuse Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, 
Tallinn) või vaide Viimsi Vallavalitsusele 30 
päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks-
tegemisest.

Õigusosakond

Detailplaneeringud

Vallavalitsuses
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EELHÄÄLETAMINE VALIMISPÄEV

Keskuste jaoskondades hääletamine
12–20

Kõikides 
jaoskondades 
hääletamine
12–20

Elektrooniline hääletamine
E 9… … L 20

Asukohas hääletamine
9–20

Kodus hääletamine
9–20

Kõikides 
jaoskon-
dades 
hääleta-
mine
12–20

Valijate arvestust peetakse Ees-
tis rahvastikuregistris ja registri 
andmete alusel koostatakse valija-
te nimekiri. Ilma rahvastikuregist-
ris elukohta omamata kohalikel va-
limistel osaleda ei saa.

Alates 2021. aastast võetakse ka-
sutusele elektrooniline valijate ni-
mekiri ja valija ei ole enam seotud 
konkreetse valimisjaoskonnaga. 
Valimiste korraldus muutub seni-
sest enam paberivabaks. Valimis-
jaoskonna hääletamisruumis kont-
rollitakse elektroonilisest valijate 
nimekirjast valija hääleõigust. 

Hääletamissedeli saamisel an-
takse allkiri.

Valija konkreetne elukoht omab 
valimiste korraldamisel siiski sa-
muti tähtsust, sest kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimistel saab 
valija valimispäevale eelneval ree-
del ja laupäeval ning valimispäeval 
hääletada ainult oma elukohajärg-
ses valimisringkonnas asuvates va-
limisjaoskondade hääletamisruu-
mides.

Kui isikul elukoha aadress re-
gistris puudub, saab ta esitada rah-
vastikuregistrile elukohateate. Elu-
kohateate saab esitada kirjalikult 
või elektrooniliselt. Samuti tuleks 
toimida elukohta vahetades, ku-
na vastasel korral jääb valija vali-
jate nimekirja oma endise elukoha 
aadressiandmete alusel.

VALIMISED Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimised toimuvad käesoleval aastal 17. oktoobril. 
Teeme siinkohal ülevaate olulistest kuupäevadest, 
hääletamise protseduuridest ja muustki, mis 
eelseisvate valimistega seotud.

Kohaliku 
omavalitsuse 
volikogu 
valimised 
17. oktoobril
2021

V
alimisnädal algab esmas-
päeval, koosneb kuuest 
eelhääletamise päevast 
ning lõpeb pühapäeval, 

valimispäeval. Eelhääletamise pe-
rioodil on võimalik oma hääl anda 
elektrooniliselt.

Valimispäevaeelne nädal
• Esmaspäevast laupäevani saab 
hääletada nii pabersedeliga jaos-
konnas kui ka elektrooniliselt.
• Pühapäevasel valimispäeval toi-
mub ainult pabersedeliga hääleta-
mine. Sel aastal saab valija uuen-
dusena pühapäeval jaoskonnas 
pabersedeliga hääletades oma 
e-hääle veel ära muuta.
• Esmaspäevast kuni neljapäevani 
on vallas avatud vähemalt üks va-
limisjaoskond, kus saab hääletada 
väljaspool oma elukohajärgset va-
limisringkonda.
• Reedel, laupäeval ja pühapäeval 
saab hääletada ainult oma eluko-
hajärgses valimisringkonnas. 
• Kodus hääletamine toimub vali-
misnädala reedest pühapäevani. 
Taotluse selleks saab esitada telefo-
ni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 
ning pühapäeval kell 9–14.

Jaoskonnas teostatavad 
toimingud
• Valija tuvastatakse isikut tõenda-
va dokumendi (ID-kaart, pass, ju-
hiluba) alusel. 
• Seejärel teeb jaoskonnatöötaja ar-
vutis elektroonilisse valijate nime-
kirja märke valijale hääletamisse-
deli väljastamise kohta. 
• Valija saab hääletamissedeli kät-
te paberile antud allkirja vastu. Sel-
leks on jaoskondades eraldi allkir-
jalehed.
• Valija läheb valimiskabiini, kus 
kirjutab sedelile meelepärase kan-
didaadi numbri. 
• Enne kokkumurtud sedeli vali-
miskasti laskmist vajutab jaoskon-
natöötaja selle välisküljele pitsati-
jäljendi.

Valimiste teabeleht
• Igale aadressile, kus elab kas või 
üks hääleõiguslik inimene, saadab 
siseministeerium hiljemalt ok-
toobri esimesel nädalal valimiste 
teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s 
vastava märke, saavad selle info 
e-kirjaga. 
• Valimiste teabelehel on kirjas ül-
dine info valimisõigusest ja märgi-
tud kõigi hääletamisruumide asu-
kohad vallas või linnas.
• Valimiste teabeleht asendab sel-
lest aastast valijakaarti. Kumbki 
neist pole seotud valimisõigusega.

Valimisõigus
Kohalike omavalitsuste valimis-
tel on hääletamisõigus vähemalt 
16-aastasel valijal, kelle elukoha 
aadress on rahvastikuregistrisse 
kantud.

Lisaks Eesti kodanikele saavad 
kohalikel valimistel hääletada:
• Eestis elavad muu Euroopa Liidu 

liikmesriigi kodanikud,
• Eestis püsivalt elavad välisriigi ko-
danikud,
• Eestis püsivalt elavad kodakond-
suseta isikud.

Poliitiline agitatsioon
Sellest aastast on poliitiline välirek-
laam lubatud kogu valimisperioodi 
ajal.

Poliitilist selgitustööd tohib te-
ha ka valimispäeval. Vaid hääleta-
misruumis sees peab olema taga-
tud valimisrahu.

E-hääletamine
• E-hääletada saab arvutis, sisesta-
des ID-kaardi ID-kaardi lugejasse, 
või mobiil-ID abil.
• Turvaliseks ja sujuvaks e-hääle-
tamiseks kontrolli eelnevalt oma 
ID-kaardi tarkvara, arvuti operat-
sioonisüsteemi ja viirusetõrjetark-
vara uuendusi.
• NB! 30 minuti jooksul pärast hää-
letamist on võimalus oma e-hääle 
kohalejõudmist kontrollida nuti-
seadme (nutitelefon, tahvelarvu-
ti) abil.

Kandideerimine 2021. aasta 
kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimistel
Kandideerimisõigus Viimsi valla-
volikokku on hääleõiguslikul Eesti 
kodanikul ja Euroopa Liidu koda-
nikul, kes on saanud hiljemalt 12. 
septembriks 18-aastaseks ja kelle 
püsiv elukoht, st elukoht, mille aad-
ressiandmed on kantud rahvastiku-
registrisse, asub hiljemalt 1. augus-
til 2021 Viimsi valla territooriumil.

Kandidaatide registreerimiseks 
esitamine algab 18. augustil. Kan-
didaadi võib registreerimiseks esi-
tada ainult ühes valimisringkonnas.

Erakond peab esitama enne 
kandidaatide registreerimiseks 
esitamist valla valimiskomisjonile 
teatise, milles tuuakse ära erakon-
na volitatud esindajate nimed, isi-
kukoodid, aadressid ja sidevahen-
dite numbrid. Teatisele kirjutab alla 
erakonda esindama õigustatud isik. 

Kandidaatide registreerimiseks esi-
tamine lõpeb 7. septembril kell 18. 

Hiljemalt 9. septembril kell 18 
lõpeb vigade parandamine kandi-
daatide dokumentides. Hiljemalt 
12. septembril registreerib valla 
või linna valimiskomisjon nõuete-
kohaselt registreerimiseks esitatud 
kandidaadid.

Kolme päeva jooksul pärast kan-
didaatide registreerimist võib kan-
didaat esitada kandideerimisest 
loobumise avalduse. 

Valimisliit on hääleõiguslike 
Eesti kodanike ja Euroopa Liidu 
kodanike loodud seltsing, mis on 
moodustatud kirjaliku lepingu 
alusel ja mille eesmärgiks on oma 
liikmete ja toetajaskonna poliitilis-
te huvide väljendamine kohaliku 
omavalitsuse tasandil.

Varemalt 18. augustil ja hilje-
malt 2. septembril esitatakse vali-
misliit valla või linna valimiskomis-
jonile registreerimiseks. Varemalt 
18. augustil ja hiljemalt 7. sep-
tembril esitab registreeritud vali-
misliit oma kandidaadid valla või 
linna valimiskomisjonile registree-
rimiseks.

2017. aasta kohalikel valimistel 
registreeritud valimisliidu nime 
võib kasutada juhul, kui üle poole 
eelmise valimisliidu moodustaja-
test on ka uue valimisliidu moo-
dustajateks. See tähendab ka, et kui 
valimisliidu moodustajaid oli eel-
mistel valimistel kaks, peavad sa-
ma nime kasutamiseks mõlemad 
moodustajad olema uue valimis-
liidu moodustajate hulgas.

Üksikkandidaadina registree-
rimiseks võib end esitada ning 
registreerimiseks vajalikke toi-
minguid teha iga kandideerimis-
õiguslik isik. Teise isiku võib ük-
sikkandidaadina registreerimiseks 
esitada ning registreerimiseks va-
jalikke toiminguid sellekohase vo-
likirja alusel teha iga isik, kellel on 
hääletamisõigus vastavas vallas või 
linnas. Üksikkandidaadi võib re-
gistreerimiseks esitada ainult ühes 
valimisringkonnas.

Helen Rives
vallasekretär

Alates 2021. aastast võetakse 
kasutusele elektrooniline 
valijate nimekiri ja valija ei 
ole enam seotud konkreetse 
valimisjaoskonnaga.

Kohalike oma-
valitsuste vali-
mistel on hää-
letamisõigus 
vähemalt 
16-aastasel 
valijal, kelle 
elukoha aad-
ress on rahvas-
tikuregistrisse 
kantud. Foto: 
Adobe Stock
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Viimsi vald tunnustas silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone

TUNNUSTAMINE Viimsi vald 
tähistas 11. mail 102. aastapäeva 
piduliku tseremooniaga NOA 
restorani väliterrassil. Ürituse 
käigus anti valla tublimatele üle 
mitmed autasud. Kokku jagati 
33 erinevat tunnustust kuues eri 
kategoorias. 

Vladimir Kallion
Vladimir Kallion pälvis valla elutööpreemia. Vla-
dimir on mees, kes on töötanud ühiskondlikus 
korras Viimsi Pensionäride Ühingu juhatuses, 
Seenioride Nõukojas ning Rannameeste klubis. 
Ta on matkaklubi ning 80+ eakate reiside korral-
damise eestvedaja, koduvalla ja Eestimaa tutvus-
taja. Vladimir on andnud suure panuse Viimsi ko-
gukonna eakate igapäevaelu sisustamisel ja valla 
arengu toetamisel.

Leelo Tiisvelt
Leelo Tiisvelti tunnustati valla elutööpreemiaga. 
Leelo on pidanud Viimsi vallas mitmeid väärikaid 

K
ohale olid palutud kõik tunnustuse päl-
vinud ja nominendid, õhtut juhtis Ger-
li Padar ning muusikaliste vahepalade 
eest hoolitses Henn Rebane. Tunnustu-

sed andsid üle volikogu esimees Taavi Kotka, val-
lavanem Illar Lemetti, abivallavanemad Marju 
Aolaid ja Annika Vaikla ning Maila Rikken, Lions 
Club Viimsi Ranna president, kellega koostöös an-
ti välja aasta pere autasu.

Vallavanem Illar Lemetti ütles oma tervitus-
kõnes, et lisaks valla sünnipäeva tähistamisele 
oli teine väga oluline põhjus kokku tulla – täna-
da ja tunnustada meie tublimaid. “Kaasviimsila-
sed on teid nimetanud valla oluliste tunnustuste 
nominentideks. Ainuüksi asjaolu, et teid on pa-
kutud valla aukodanikuks, elutööpreemia saajaks 
või Viimsi Vaala auhinna vääriliseks, näitab teie 
silmapaistvat tegevust meie koduvalla heaks. Ja 
kelle sõna või tunnustus maksab enam kui oma 
kogukonna inimese siiras patsutus õlale õige asja 
edendamise eest. Aitäh teile!” tänas vallavanem 
kõiki valla tunnustuskategooriate nominente.

Siinkohal edastame omakorda suure tänu kõi-
kidele, kes silmapaistvalt panustanud inimesi ja 
organisatsioone märkasid ning nende nimed tun-
nustuse saamiseks esitasid! Just tänu teile oli meil 
suur au neid tänada ja meeles pidada. 

ameteid: eesti keele õpetaja, huvikeskuse direk-
tor, Viimsi keskkooli direktor, vallavolikogu liige. 
Alates 2013. aastast tegutseb tema eestvedami-
sel Randvere kool. 

Ta on teinud suure pühendumusega tööd 
Viimsi haridus- ja noortevaldkkonna edendami-
sel. Leelo jaoks ei ole kunagi ületamatuid raskusi, 
on vaid võimalused ja lahendused saada tugeva-
maks nii isiklikus plaanis kui ka organisatsiooni-
na. Ta suudab panna meeletu pühendumisega 
organisatsiooni ühes rütmis hingama ja selle sä-
ra vaatab vastu nii töötajate kui ka õpilaste silma-
dest.

Ranno Sõnum
“Viimsi vaalapoeg” antakse kuni 26-aastase-
le noorele, kes on oma alal eriliselt silma paist-
nud. Selle tunnustuse pälvis Viimsi gümnaasiu-
mi abiturient ja noorajaloolane Ranno Sõnum, 
kes on juba 12. eluaastast tihedalt seotud Eesti 
sõjamuuseumiga ning tema ajalooteadmiste pa-
gas on muljeltavaldav. Lisaks kooli- ja muuseu-
mitööle jõuab noormees koos kompanjonidega 
raamatuid kirjutada ja välja anda. Oma teadmisi 
presenteerib ta koolis kaaslastele loenguid pida-
des, kooli meediaväljaandesse Hüpernool lugusid 
kirjutades ja olümpiaadidel osaledes. Ranno suu-
dab oma kirge ka väljapoole edasi anda ja sellega 
teistessegi väikest ajaloopisikut süstida. 

Rannapere pansionaat
“Viimsi vaal” on tunnustus vallale osutatud tee-
nete eest. Tänavu teenis selle autasu Rannapere 
pansionaat, mis on viimastel aastatel läbinud tor-
milise arengu. Pansionaat on silmapaistvalt hea 
juhtimiskultuuriga nii headel päevadel, kus pa-
ranesid majandustulemused, kui ka halvematel 
aegadel, kus on tulnud toime tulla koroonakrii-
siga. Viimased kolm aastat on pansionaati juhti-

Tunnustuse 
pälvinud laure-
aadid koos 
valla esindaja-
tega. Fotod: 
Peep Kirbits, 
Viimsi Fotoklubi

Foto: erakogu



arenguprotsessi on kaasatud nii koolipere kui ka 
kogu Randvere kogukond.   

Aasta küla
Aasta küla nimetuse vääriliseks tunnistati Pärna-
mäe, mis on palju teinud nii oma kogukonna kui 
ka valla heaks. Küla on algatanud mitmeid üleval-
lalisi ja üha populaarsemaid üritusi, nagu näiteks 
Pärnamäe küla lastepäev või augustikuus toimuv 
välikino üritus. Suurt tööd tehakse ka Soosepa ra-
ba matkaraja arendamise nimel. Paljude tegemis-
te väsimatuks eestvedajaks on külavanem Siiri 
Visnapuu.

Darvy Kõdar
Külavanema märk anti pidulikult üle tänavu 25. jaa-
nuaril Leppneeme külavanemaks valitud Darvy 
Kõdarile.

nud Merike Melsas, kes on loonud asutuse uue ja 
kõrgema teenuste standardi. Sügav kummardus 
ja tänu kuuluvad Merikesele ja kogu pansionaa-
di meeskonnale, kes on suutnud luua Viimsisse 
eakatele tõelise kodu.

Aasta pere
Aasta pere auhind anti välja koostöös Lions Klu-
biga Viimsi Ranna. Selle pälvisid Kristi ja Ants 
Kurist. Kristi ja Ants kasvatavad kahte teismelist 
last ning töötavad Randvere koolis erivajadustega 
laste õpetajatena. Mõlemad panustavad nii hari-
dusse kui ka elukestvasse õppesse. Ühtlasi on nad 
Randvere kooliaia idee autorid ja elluviijad. Koo-
liaed pakub tavaklasside ja erivajadustega õpilas-
tele põnevaid ja kaasahaaravaid võimalusi viia lä-
bi tunde erinevaid õppeaineid integreerides. Aia 
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Viimsi vald tunnustas silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone

Jaak Salumets
Korvpallur, treener, visionäär ja nüüdsest ka Viimsi valla aukodanik.

Endel Kiisa
Aukodaniku tunnustuse võtab vastu legendaarne motosportlane Endel Kiisa.

hea teada

Viimsi valla tunnustused
  Viimsi valla aukodanik: Jaak Salumets, Endel Kiisa
  Viimsi valla elutööpreemia: Leelo Tiisvelt, Vladimir Kallion
  “Viimsi vaalapoeg”: Ranno Sõnum
  “Viimsi vaal”: Rannapere pansionaat
  Aasta pere: perekond Kurist
  Aasta küla: Pärnamäe küla
  Külavanema märk: Darvy Kõdar
  Viimsi valla aukirjad: Sissi Nylia Benita, Erkki Juhandi, Lehte Jõemaa, Raivo Kaare, Rein Kriis, 

Agne Kurrikoff-Herman ja Indrek Herman, Milvi Leemets, Toomas Luhaäär, Elisabeth Pihela, 
Raivo Piirsalu, Karin Raja, Martin Reim ja MTÜ Martin Reimi Spodiklubi Martin Reimi Jalgpallikool, 
Maido Saar, Aime Salmistu, Aarne Saluveer, Christa-Liza Schuster, Peeter Sipelgas, Agu Sisask, 
Liisbet ja Bert Tippi, Raivo Tomingas, Ado Vahtra, Tiiu Valm, Reet ja Tiit Villig, Siiri Visnapuu

  NOA restorani terrassil toimunud ürituse õhtujuht oli laulja ja viimsilane Gerli Padar. Muusikat 
mängis tunnustatud akordionist ja Viimsi oma muusik Henn Rebane.

Tippesinejad tunnustusüritusel



miküla, sest meie külas asuvad va-
baõhumuuseum ja Rannarahva 
muuseum. Nende mõlemaga ole-
me ka ühiselt erinevaid ettevõtmi-
si läbi viinud,” sõnab Kadri. Näi-
teks eelmisel aastal pani Pringi 
külaselts kohvikutepäeval Ranna-
rahva muuseumi õuele püsti oma 
kohviku ning muuseumi aadres-
sile on külaselts ka registreeritud. 
“Eks muuseumi õu ongi sisuliselt 
praegu meie külaplats. Tegelikult 
oleme mõlema muuseumiga aru-
tanud erinevaid koostöövõimalusi 
ning võimalike külaürituste korral-
damist, aga Covid-19 viiruse levik 
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külavanem osutab ühele mureko-
hale. Nimelt on külas Rohuneeme 
tee pool vanad sademeveesüstee-
mid. Suurte vihmade ajal ei suuda 
vesi nende kaudu ära voolata ning 
aedades ja tänaval uputab. 

Jalutame edasi ning Kadri jutus-
tab Pringi kujunemiseloost. “Külas 
asusid algselt peamiselt vanad ta-
lukohad, kuid nõukogude perioo-
dil hakati siin, nagu kogu Viimsis, 
rohkem ehitama. Kui tol ajal jagati 
kõrvalasuvas Püünsis ja Rohunee-
mes krunte aastaringseks elami-
seks ning loodi sinna kohe laiemad 
tänavad ja korralikum taristu, siis 
Pringi piirkonda rajati hulgaliselt 
suvilakooperatiive. Suvilakrunte 
väljastati aga üsna läbimõtlemata, 
tänavavahed olid kitsad ja krun-
did pigem väikesed,” ütleb külava-
nem. Ka tema enda vanavanema-
tel oli Pringis suvila ning ta mäletab 

Ü
hel suvekuumal mai-
kuu päeval lähemegi 
koos vallavanem Illar 
Lemettiga Pringi külla, 

et oma silmaga üle vaadata, milli-
ne see tänapäevane rannaküla väl-
ja näeb, ning kuulata ära rõõmud 
ja mured. Meie võõrustajaks on kü-
lavanem Kadri Käärt, kellega koh-
tume Pringi paadisilla ääres. Imet-
leme üheskoos sealset lummavat 
merevaadet ja naudime selle aas-
ta esimest väga sooja ilma. Päev on 
tõesti kuum ja nagu hiljem uudis-
test kuulda, purustatakse sel päeval 
nii mõnedki kuumarekordid. Isegi 
mereäärne tuul, mis külavanema 
sõnul on siinkandis muidu pigem 
jahedavõitu, paitab väga soojalt.

Algatuseks räägib Kadri, et paa-
disild on Pringi elanike ja mitmete 
teistegi viimsilaste meelispaik. Just 
Pringi paadisild on see, mis ehib 
2019. aastal välja antud raamatu 
“Tervitustega Viimsist” kaant. “See 
ongi meie kaanestaar. Ereda päike-
sega on siin ilus, aga väga kaunis 
vaade avaneb paadisillalt ka ma-
heda valgusega kergelt pilvise ilma-
ga. Siin armastatakse lastega män-
gimas käia, piknikku pidada, isegi 
paljud pruutpaarid käivad siin ilu-
pilte tegemas,” tutvustab ta. 

Endine suvilapiirkond
Paadisilla juurest võtame mööda 
Rohuneeme maantee kõrval kul-
gevat kergliiklusteed suuna vaba-
õhumuuseumi poole. Rummu tee 
otsas teeme korraks peatuse ning 

hästi, et palju tehti oma kätega ja 
n-ö põlve otsas – ehitati teid, pai-
galdati valgustust jne. Seetõttu on 
kogu endine suvilapiirkond prae-
gugi parajalt kaootiline. Teed ja tä-

navad võiksid olla avaramad ning 
loogilisema ülesehitusega. “Tol ajal 
ei arvanud ju keegi, et küla võiks nii 
suureks kasvada,” põhjendab Kadri.

Moodne ranna- ja 
muuseumiküla
Külavanem jutustab veel, et Prin-
gi ei ole klassikaline rannaküla, sest 
asukoht on linnalähedane ning siia 
on kerkinud palju uusi hooneid, 
aga rannaküla staatust soovitakse 
igal juhul säilitada. “Oleme mood-
ne rannaküla ning tahame selleks 
ka jääda. Alevikele omased kor-
termajad ja ridaelamud siia ei so-
bi. Seda, mis juba on tehtud, enam 
muuta ei saa, aga uusi suuri aren-
dusi me Pringi külla kindlasti ei 
soovi,” mainib külavanem külarah-
va eelistusi.

Moodsale rannakülale lisavad 
oma ilmega sobivaid noote resto-
ran Paat ja Viimsi vabaõhumuu-
seum, mille juurde jutuajami-
se käigus jõuame. “Mõnes mõttes 
võibki öelda, et oleme ka muuseu-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Külavanemal 
külas – Pringi

Triin Hunt, Pringi külaseltsi liige: “Kadri on aktiivne kogukonna liige olnud 
pikka aega. Inimesena on ta positiivne, energiline ja ettevõtlik. Ta tunneb 
meie külaelu ja murekohti hästi. Kui paljudele meist läheb korda meid ümb-
ritsev keskkond ja selle tulevik, siis Kadri läheb sõnadest kaugemale ja on 
alati valmis tegutsema, et muuta või mõjutada olukorda.

Kadri esimeseks teeneks on olnud küla puudutava infovahetuse kaas-
ajastamine. Kogu külaelu puudutav info jõuab elanikeni meillisti kaudu. 
Lisaks on olemas Pringi küla Facebooki grupp. 

Ta on esindanud külaelanike huve Viimsi arengukava koostamisel, 
arendusprojektide ja detailplaneeringute aruteludes. Juba enne külavane-
maks saamist seisis ta jõuliselt külaelanike huvide eest suuremahulise 
detailplaneeringu puhul, mis jääb meie küla idapiirile Mustika tee ja Ranna-
välja tee vahelisele metsaalale. Kadri on korduvalt olnud ka sama metsa-
aluse korrastamise talgujuht “Teeme ära!” talgupäevadel.”

KO M M E N TA A R

Väike Pringi 
küla elanik 
Marti koha-
likku mäge 
vallutamas. 

Kadri Käärt 
on külavanem 
olnud neli 
aastat.

KÜLASKÄIK Viimsi valla läänekaldal asub Pringi küla. Kui veel 
kolmkümmend aastat tagasi oli siinse piirkonna näol tegemist 
lihtsa suvilarajooniga, siis tänaseks on paljud suvilad aastaringseks 
elamiseks mõeldud majadeks ümber ehitatud ning küla on laien-
datud uute arendustega. Eelmise aasta lõpu seisuga elab Pringi 
külas ligi 1200 elanikku. 

Külatänavate ääres seisavad 
värvilaiguna oranžid postkastid.

Küla kaane-
staar on Pringi 
paadisild. 
Fotod: Merilin 
Piirsalu
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suvitamas. Ta on näinud oma sil-
maga, et selle aja jooksul on muu-
tunud väga palju. “Kasvõi näiteks 
see, et tol ajal pidi enne suvilasse 
pääsemist läbima isegi passikont-
rolli. Aga põhiline vahe on see, et 
varem tulid siia nagu maale. Nüüd 
on linn liikunud meile üha rohkem 
külje alla. Ühtepidi on ju tore, et as-
jad tulevad lähemale, buss käib sa-

on nende plaanide tegemisel hoo 
maha võtnud. Loodame, et olu-
kord stabiliseerub ja saame ideede-
ga edasi minna,” ütleb külavanem. 

Mõned murekohad 
Külaseltsi üheks murekohaks on 
Kadri sõnul see, et puudub küla- 
süda – külaseltsi eesmärk on leida 
ruumi paigaks, kus rahvas saaks 
koos käia. “Külal endal sellist maad 
ei ole, aga Reinu tee äärde jääb üks 
reformimata riigile kuuluv maa-
tükk. Loodame sealt osa oma te-
gevusteks saada ja rajada sinna 
midagi, mis külalaste jaoks võiks 
atraktiivne olla, näiteks rulapargi,” 
avaldab ta. 

Selge külasüdame loomist on ta-
kistanud ühelt poolt ka asjaolu, et 
ajaloolise suvilapiirkonnana jagu-
neb Pringi justkui väikesteks asu-
miteks. Igasse asumisse viib oma 
sissesõidutee, aga mujale teede 
laiendusi edasi ei lähe ning vaba 
ruumi asumite vahel praktiliselt 
pole. 

Kadri toob esile veel ühe kitsas-
koha. Nimelt vajavad mitmed küla 
piirkonnad tänavavalgustust. Õn-
neks paistab selle tunneli lõpus val-
gus, sest Pringis on piirkondi, ku-
hu hiljuti on valgustus paigaldatud. 
“See annab teiste asumite elanikele 
lootust, et jõutakse ka nendeni. Val-
gustus on väga oluline, ilma selleta 
on tunne, justkui kobaks pimedu-
ses. Kui valgus on olemas, siis on 
elu juba palju helgem,” räägib kü-
lavanem.

Hea koostöö valla ja 
naabritega
Kadril on hea meel, et viimastel 
aastatel on asjad kodukandis pa-
remuse poole liikunud. Kui küm-
me aastat tagasi leidis ta end vahel 
mõtlemas, et Viimsis kuulatakse 
ainult väga jõukate inimeste häält 
ning otsused tehakse üsna väikeses 
ringis, siis nüüd ta enam nii ei ar-
va. Just viimase kolme aasta jook-
sul on asjad tema sõnul paremaks 
muutunud.

“Mulle meeldib ka see, et valla 
ja külavanemate koostöö on tihe-
damaks läinud – on loodud kom-
munikatsioonikanalid, toimunud 

on regulaarsed kokkusaamised. 
Kohtumised on nüüd küll koroona 
tõttu pausile pandud, aga olukorra 
paranedes saab need loodetavasti 
taastada,” lausub Kadri. 

Ta on rahul ka sellega, et naab-
rid on sõbralikud ning nendega on 
ühiseid huvisid. “Mul on hea meel, 
et me külavanematena ja kogukon-
dadena koostööd teeme. Külavane-
mad on toredad inimesed, kellel 
silmas põleb tuluke ja kes on õige 
asja eest väljas. Kõik soovivad, et 
külades ja vallas läheks elu pare-
maks. Väga vahva, et selliseid ini-
mesi on,” kiidab Kadri.

Kui veel naabritest rääkida, 
siis eriti tihedalt on Pringi seotud 
Püünsiga, kuna paljud küla lap-
sed käivad naaberkülas lasteaias 
ja koolis, samuti kasutatakse seal-
seid sportimisvõimalusi ja raama-
tukogu teenuseid. Kui vallavanem 
uurib, kuidas Pringi rahvas Püünsi 
kooli ja sportimisvõimalustega ra-
hul on, siis jätkub Kadril kiidusõnu. 
“Kui varem oli meie jaoks n-ö tõm-
bekeskus Haabneeme, siis nüüd 
ongi pilgud rohkem Püünsi poole 
suunatud, sest peredel on igapäe-
vaselt sinna rohkem asja. Püün-
si kool on väga hea haridusasutus 
ja neil on ruumi lapsi vastu võt-
ta. Uuel staadionil saavad ka meie 
küla inimesed sporti teha. Jälgime 
suure huviga, mis toimub naabrite 
juures. Tegelikult olemegi Püünsi ja 
Rohuneemega nagu kolm Balti rii-
ki, mille keskus on Püünsi, kus kõi-
gil on võimalik kokku saada,” mui-
gab külavanem.

  Järgmine peatuspaik on 
Viimsi alevik. Elanike küsi-
mused ja arutamist vajavad 
teemad on oodatud e-mailile 
Illar.lemetti@viimsivv.ee.

tasub teada

Pringi küla ajalugu

Silma paitab kevadine lilleilu tänavate ääres.

Tasub olla aktiivne
Kadri ise on Pringi elanik üle 11 
aasta, kuid juba lapsepõlves käis 
ta vanavanemate juures igal aastal 

  Pringi piirkond on üks Viimsi rannaasustuse hälle. Küla on nime saanud Haab-
neeme küla põhjapiiril asunud Bryncki vabatalu järgi. Talu nimi tähendab rootsi ja 
alamsaksa keeles kinku, küngast või nõlvakut. 

1271. aasta ürikus mainitakse rootslaste küla Oppidum Apones. See Haabneeme 
küla eelkäija paiknes arvatavasti suurelt osalt praeguse Pringi küla maadel. 15. sa-
jandi algusest kuulus piirkond Pirita kloostrile, Rootsi ajal Haabneeme mõisale. 1557. 
aastast on Bryncki talu mainitud Tallinna linnaraamatutes. Pärast Põhjasõda ja katku 
oli see majapidamine Haabneeme mõisa taludest ainsana taudist laastamata jäänud. 

19. sajandi keskel hakkas piirkonna tähtsus tõusma. Pringi maadele rajati 1866. 
aastal vallakool. Koolimaja kujunes kogukonna keskuseks, kus tegutses vallavalitsus, 
korraldati seltsiüritusi ja pidusid, peeti jumalateenistusi. 

1902. aastal müüs Pringi talu peremees Girardide perekonnale maad ja William 
Girard de Soucanton ehitas Pringi lahe äärde juugendstiilis suvemõisa koos jahi-
sadama ja tenniseväljakuga. Projekti autor oli tuntud arhitekt Jacques Rosenbaum. 
Nõukogude ajal läks esinduslik hoone piirivalve käsutusse ja lammutati 2003. aastal 
kinnisvara arenduse käigus.

Vana mereäärne koolimaja jäi aja jooksul lastele kitsaks. Lähedalasuval heina-
maal algas uue koolimaja ehitus, nurgakivi pandi 1925. aastal. Kool töötas Pringil kuni 
1980. aasta kevadeni. 2003. aastast alates on koolimajas Rannarahva muuseumi 
keskus. Pringi külas asub ka muuseumi vabaõhuosakond – Kirovi kolhoos ostis aja-
loolise Kingu talu, renoveeris hooned ja avas seal 1980. aastal vabaõhumuuseumi. 

Küla piirid on aja jooksul palju muutunud. Varem lõppes Pringi küla Suurevälja 
taluga, kuid 1977. aastal nihutati piir edasi ja Pringiga liideti suurem osa ajaloolise 
Rummu küla maid. Rummu küla väärib meenutamist. Keskajal oli küla nimeks Christ-
nis – võimalik, et  Reinu talu maadel asunud rootslaste kalmistu tõttu. Põhjasõja-aegse 
katku järel jäid talud tühjaks ja Haabneeme mõisa omanik tõi oma Hiiumaa valdus-
test Rummule kolm peret, kes sinna püsivalt elama jäid. 

Mychel tom Brynck 1557, Brincke Hans 1688, Prinkiperre 1756, Pringi (küla) 1798; 
Cristnis 1436, Cristnisz 1541, Kritzma 1556, Ristma 1589, Rom 1602.

Külvi Kuusk  
Rannarahva muuseumi teadur 

Oleme moodne 
rannaküla ning 
tahame selleks ka 
jääda. Alevikele 
omased kortermajad 
ja ridaelamud siia 
ei sobi.

Rohuneeme maantee ääres kulgev 
kergliiklustee on populaarne.

Paljud suvi-
lad on elu-
majadeks 
ümber ehita-
tud, kuid nii 
mõnedki on 
säilitanud 
algse ole-
muse. 

gedamini, ei pea sõitma teise linna 
otsa, kui tahad poest midagi osta, 
aga teisest küljest jääb metsa vähe-
maks, elanikke on väga palju roh-
kem ja Pirita tee ummikute tõttu on 
keeruline tipptunnil linna ja tagasi 
pääseda,” räägib Kadri.

Just see, et säilitada Pringis ran-
naküla identiteeti, on üks oluli-
ne põhjus, miks ta külaelu veda-
ma hakkas. “Ühel hetkel sain aru, 
et kõige lihtsam on asju mõjutada 
siis, kui nad ei ole veel lukku pan-
dud. Ja mida varasemas faasis jaole 
saada, seda lihtsam on tekitada dis-
kussiooni. Selleks, et kätt pulsil hoi-
da, tasub ise aktiivne olla,” leiab ta. 
Nii hakkas ta juba 2013. aastast ta-
sapisi külaasjadega tegelema, teisi 
aktiivsemaid elanikke kaasama, in-
folisti looma ja infot levitama. 

Asi päädis sellega, et neli aastat 
tagasi valiti Kadri külavanemaks. 

Ta tunnistab, et teiste Viimsi kü-
ladega võrreldes on nad Pringis ehk 
pisut hilised ärkajad, aga tahavad 
nüüd külaseltsile rohkem elu sisse 
puhuda. “Soovime, et Pringis ei te-
gutseks ainult kitsas tuumik, vaid 
kõik külaelanikud lööksid kaasa. 
Külaseltsis tunneme, et me ei soo-
vi olla pelgalt magala, mille inime-
sed käivad Tallinnas tööl ja teevad 
midagi vaid oma hoovis. Soov on 
rohkem teadvustada oma iden-
titeeti, et Pringis ei ole ainult mi-
na ja mu vahetud naabrid, vaid on 
ka oma kogukond. Tahame tekita-
da aktiivse ja tugeva külakogukon-
na, kes hoolib oma elukeskkonnast 
ning nii palju kui võimalik seisab 
hea selle säilitamise ja paranda-
mise eest.”

Kadri on rõõmus selle üle, et kü-
las on inimesed, kes hoolivad oma 
kodukohast. “Meil on palju asjalik-
ke, toredaid ja mitmekesise tausta-
ga inimesi, kellel kõigil on potent-
siaali küla heaks panustada. Kui 
keegi pelgab ja mõtleb, et mis see 
minu sõna siin maksab, siis selleks 
ei ole alust. Ootame kõiki külaselt-
sis kaasa lööma!” sõnab ta.

Ringkäigu lõppedes lepivad kü-
lavanem ja vallavanem kokku, et 
õige pea kohtutakse uuesti ning 
vaadatakse üle kõik Pringi küla mu-
rekohad ning nende võimalikud la-
hendused. Ikka selleks, et tulevikus 
oleks rohkem rõõme kui muresid.

  Pringi külavanem Kadri 
Käärt kutsub kõiki Pringi 
küla elanikke liituma küla 
meililistiga ning kinnise 
Facebooki grupiga. Meililis-
tiga liitumise soovist tuleks 
teada anda e-posti aadres-
sil pringi.kula@gmail.com. 
Küla Facebooki grupi ni-
meks on “Pringi küla” ning 
sellega liitumiseks on vaja 
täpsustada enda seotust 
Pringi külaga.

Külavanema 
üleskutse

Soovime, et Pringis 
ei tegutseks ainult 
kitsas tuumik, vaid 
kõik külaelanikud 
lööksid kaasa.

Viimsi vabaõhumuuseum ja taamal paistev restoran Paat lisavad Pringile rannaküla hõngu. 
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Iga vereloo-
vutus aitab 
päästa kellegi 
elu. Foto: 
Pexels

si, kes kaaluvad vähemalt 50 kg. 
Esimese vereloovutuse puhul peab 
vanus jääma 18 ja 60 eluaasta va-
hele. Korduvdoonorid saavad verd 
loovutada kuni 65. eluaastani. Ühe 
täisvere loovutusega ei tohi kaotada 
üle 15% oma üldvere mahust, sel-
lest lähtuvalt ka kehakaalu nõue,” 
selgitavad dr Khanirzayeva ja Ma-
ria Pihlak. Meestel peab kahe täis-
vere loovutuse vahele jääma vähe-
malt kaks kuud, naistel soovitavalt 
kolm-neli kuud. 

Protseduuriks tuleb aega 
varuda
Külastus võtab aega umbes 45 mi-
nutit. Doonoriks tulles tuleb kaasa 
võtta isikut tõendav dokument. Iga 
doonor täidab küsitluslehe ning en-
ne vereloovutust toimub meditsii-
niline läbivaatus, mille käigus mõõ-
detakse vererõhku, kontrollitakse 
hemoglobiininäitu, siis selgub, kas 
saab verd loovutada või mitte. Ve-
reloovutusele mittelubamise põh-
juseks on enamikel juhtudel madal 
hemoglobiinitase, mida esineb ti-
hedamini naistel. Sellisel juhul verd 
ei võeta, soovitatakse tarbida roh-
kelt  rauarikast toitu, vajadusel kon-
sulteerida perearstiga. 

Verekeskuse kodulehel saab tut-
vuda vereloovutamise infoga, ka 
piirangutega, mis puudutavad näi-
teks reisimist, erinevate ravimite 
tarbimist, vaktsineerimist, tätovee-
rimist, haigusi jne. “Oleme püüd-
nud kodulehele panna võimalikult 
palju infot. Küsimuste korral saab 
meile ka helistada või kirjutada,” 
selgitab Maria Pihlak. Vereloovu-
tamine ise toimub mugavas, lama-
vas asendis ning võtab aega umbes 
5–10 minutit. Pärast seda pakutak-
se juua ja küpsiseid ning palutakse 
rahulikult umbes 15 minutit istuda.

Vere loovutamine on ohutu 
Maailmas läbiviidud uuringute 
põhjal peetakse veredoonoreid ül-
disest populatsioonist tervemaks. 
Samuti arvatakse, et regulaarsed 

DOONURLUS Viimsilased on tublid doonorid. Nii 
tõdesid Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuse 
töötajad 4. mail toimunud doonoripäeval, kui 
Viimsi huvikeskuses andis verd umbes 60 inimest. 
Neist kümnendik tegi seda esimest korda. Kuna 
eelbroneeringute ajad haarati tookord lennult, 
korraldatakse 21. juunil uus doonoripäev. 

M
iks aga üldse hakata 
doonoriks ja mis sel-
lega kaasneb? Seda 
aitavad lahti seletada 

regionaalhaigla verekeskuse doo-
norluse osakonna juhataja-ülem-
arst dr Gulara Khanirzayeva ja 
verekeskuse turundusspetsialist 
Maria Pihlak.

Kuna Viimsis püsivat vereloovu-
tamise punkti ei ole, saavad viim-
silased Tallinnas statsionaarselt 
verd loovutada Ädala 2 ja Valuko-
ja 7 ning neljapäeviti Rävala Äri-
majas. Doonoripäevi korraldatakse 
aga aeg-ajalt Viimsi huvikeskuses. 
“Kodu või töökoha lähedal on mu-
gavam verd loovutada,” selgitab dr 
Khanirzayeva, miks inimestele lä-
hemale sõidetakse. Eelmisel aastal 
korraldati huvikeskuses neli doo-
noripäeva, kus verd loovutas ligi 
200 inimest. Väljasõite tehakse mo-
biilse brigaadiga, mille suurus sõl-
tub planeeritavast külastatavusest. 
Viimati oli Viimsis ametis viis õde, 
kaks registraatorit ja abiline, kes 
pakkus kõigile pärast protseduuri 
kohvi, teed, mahla, küpsiseid ning 
väljastas esmadoonoritele doono-
rimärke.

Vereloovutus pole vereproov
Kui terviseuuringute jaoks veenist 
vereproovide võtmisel palutak-
se enne mitte süüa, siis doonorina 
verd loovutama tulles peab lisaks 
puhanud olekule olema ka korra-
likult söönud ja vedelikku tarbi-
nud. Kõikidelt doonoritelt kogu-
takse võrdselt 450 ml verd, lisaks 
ca 35 ml verd analüüside tegemi-
seks. Viimane söögikord võiks olla 
kaks-kolm tundi enne vereloovu-
tust. Sellele eelneval ja samal päe-
val tuleks vältida liiga rasvase toi-
du söömist ning alkoholi tarbimist. 
“Ootame doonoriks terveid inime-

doonorid ise tuleksid võimalikust 
ootamatust verekaotusest kiiremi-
ni välja kui need, kes kunagi verd 
pole loovutanud, sest nende orga-
nism on harjunud verd “kaotama”.

Doonoriverd uuritakse nelja ve-
re teel leviva nakkushaiguse teki-
taja suhtes: HIV, hepatiit B, hepa-
tiit C ja süüfilis. Juhul, kui leitakse 
nakkustekitaja, informeeritakse ja 
nõustatakse doonorit. 

Üldiselt on vere loovutamine 
tervele inimesele ohutu ning 99%-
l enesetunde halvenemist ei põh-
justa. Väga harva võib juhtuda, et 
vereloovutuse ajal või pärast esineb 
nõrkust, peapööritust, külma higi, 
minestust vms, mida nimetatak-
se doonorireaktsiooniks. Reeglina 
mööduvad reaktsioonid kiiresti ega 
tekita tervisehäireid. Nende välti-
miseks tulekski doonoritel tulla ve-
reloovutusele söönud ja puhanuna.

“Pärast vere loovutamist ei ole 
samal päeval soovitatav tegeleda 
suuremat füüsilist pingutust nõud-
vate treeningutega, tõsta raskusi, 
käia saunas ja basseinis. Tuleb pu-
hata, toituda tervislikult ja tarbida 
vedelikke,” selgitab dr Khanirzaye-
va. Maria Pihlak lisab: “Paljud ütle-

vad, et tunnevad end pärast hoopis 
paremini. Eks siin mängivad rolli 
ka emotsioonid. Head teha on hea.”

Vaktsiinidest tingitud 
piirangud 
Verekeskus ootab verd loovutama 
terveid inimesi, näiteks Covid-19 
suhtes kohapeal ei testita. Verekes-
kuses järgitakse kõik terviseameti ja 
regionaalhaigla poolt kehtestatud 
nõuded Sars-Cov-2 viiruse leviku 
vältimiseks (kasutatakse kaitseva-
hendeid, käte desinfitseerimisai-
neid jms). Seoses koroonaviiruse 
levikuga on lisandunud piirangud 
haigestumise, vaktsineerimise, 
reisimise, lähikontaktseks olemi-
se korral. Käimasoleva massivakt-
sineerimise taustal jagab dr Kha-
nirzayeva lisaselgitusi: “Piirangud 
sõltuvad vaktsiinide tüübist: vii-
rusvektoril põhinevate vaktsiini-
dega nagu AstraZeneca, Jannsen 
Pharmaceutica on vere loovuta-
mine lubatud neli nädalat pärast 
vaktsineerimist. RNA põhjal nagu 
Pfizer/BioNTech, Moderna on ve-
re loovutamine lubatud koheselt, 
kui inimene tunneb end tervena,” 
lausub ta.

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

Viimsi doonorid aitavad päästa elusid

Vaktsiinidega seotud piirangud 
ei ole tekkinud koroonaviiruse 
ajal, ka varem on olnud piirangud 
seotud doonori vaktsineerimise-
ga erinevate nakkushaiguste vas-
tu. “Karantiini ajal andsid mitmed 
doonorid positiivset tagasisidet, et 
ajal, kui kõik kinni, saab tulla vähe-
malt verd loovutama,” kiidab Ma-
ria Pihlak. 

Võimalus päästa elu
Igast täisvere loovutusest valmista-
takse kolm põhikomponenti – erü-
trotsüütide suspensioon, trombot-
süütide kontsentratsioon ja värs-
kelt külmutatud vereplasma –, 
mida haiglates patsientidele üle 
kantakse. Verevarusid jälgitakse 
regulaarselt ning järjepidevalt ko-
gutakse kõikide gruppide verd, et 
hädaolukorras oleksid varud ole-
mas. Vajadusel kutsutakse doono-
reid eraldi välja. 

Kõige rohkem on Eestis 0-po-
sitiivse ja A-positiivse veregrupi-
ga inimesi. 0-negatiivne veri so-
bib kõikidele. Kõige haruldasem 
AB-negatiivne veregrupp esineb 
vaid 1% elanikkonnast, aga ka se-
da kogutakse järjepidevalt, et olla 
ootamatusteks valmis. “Kokku on 
Eestis umbes 30 000 doonorit. Eks 
koroonaaja hirmud ja vaktsineeri-
misest tekkinud piirangud on vere 
loovutamise indu natuke siiski vä-
hendanud,” sõnab Maria Pihlak.

Viimsilane Annika Sutt loovutas esimest korda verd umbes paarküm-
mend aastat tagasi, ülikooli ajal. “Mulle tundus see kõige lihtsama hea-
tegevusvormina – vähese vaevaga kiirelt kellegi heaks midagi teha. 
Ega ma enda tervise pealt siis väga ei tundnud, et midagi oleks teist-
moodi,” ütleb Annika. Tema tervisenäitajad on alati olnud korras, vere-
rõhk ja hemoglobiinitase normis ning tagasi pole teda kunagi saade-
tud. Vererõhu kohta on Annikal oma teooria: “Mu sünnipärane vererõhk 
ei ole küll väga kõrge, kuid eks elevus, ärevus ja kerge pabistamine tõstavad seda vere-
keskuses kõrgemale.“

Kui eelnevatel kordadel on ta tundnud vahel väikest pearinglust, siis viimasel korral april-
lis Ädalas verd andes oli kõik tipp-topp. “Seekord ei tundnud ma mitte midagi,” ütleb Annika. 
Ta kiidab kogu Ädala personali, kes oli terve protseduuri aja tema kõrval. “Rahvast oli suh-
teliselt hõredalt, aga kõrgendatud tähelepanu oli tingitud ka sellest, et viimasest korrast oli 
mul möödas viis aastat,” lausub Annika. 

Paljud inimesed pelgavad vere nägemist ning pole võibolla seetõttu julgenud doonoriks 
minna. Annika ei ole erand. “Nõela sissetorkamisel keeran tavaliselt pea ära. Kui nõel sees, 
võin rahulikult vaadata. Usun, et kõik on mõtlemises kinni – ei tohiks üle mõelda, vaid jää-
da rahulikuks.” 

Ta soovitab kõikidel tervetel inimestel verd loovutama minna, karta pole midagi, kuid iga 
loovutus päästab kellegi elu.

KO M M E N TA A R

  Rohkem infot doonorluse 
kohta leiad: verekeskus.ee.

  Viimsi huvikeskuses 
toimub järgmine doonori-
päev 21. juunil kell 14.30–
18.30. Aja saab broneerida 
verekeskus.ee lehel. 

Just sellise 
bussiga vuras 
mobiilne vere-
keskuse bri-
gaad ka Viimsi 
huvikesku-
sesse. Foto: 
Heidi Kirsimäe
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aru “suurest pildist”. Eriti selgelt il-
lustreerib nende oskuste oman-
damise tähtsust 2018. aasta maa-
ilma majandusfoorumi raportis 
välja toodud tõsiasi, et 65% tänas-
test algkoolilastest asuvad täiskas-
vanueas tööle ametipostidele, mi-
da täna veel ei eksisteeri.

Loomingulisuse arendamine 
Loovmõtlemine on maailmas üha 
rohkem väärtustatud. Sellise mõt-
lemise areng on võimalik, kui me 
ei anna lahendusi ette, vaid lase-
me lastel järjepidevalt ise proovi-
da ja avastada. 

Väikelaste loovusel pole ju piire, 
nende teadvusesse pole veel juur-
dunud koolilapsi ja täiskasvanuid 
pärssiv õige-vale maailmapilt. Usu-
me, et seda siirast loovust tuleks in-
nustada ja arendada võimalikult 
palju – ainult nii kasvavad täiskas-
vanud, kes julgevad oma “kastist 
välja” mõtetega maailma muuta.

STEAM-oskuste puhul seotak-
se faktiteadmiste õppimine roh-
kem loomingulise ja probleemi la-
hendamise oskust täiendavate ja 
arendavate õppetegevustega. Kü-
simus ei olegi nii palju kasutatava-
tes robootika seadmetes, kuivõrd 
selles, kuidas kasutada olemasole-
vaid seadmeid loovalt ning koos-
töös esitatud probleemide lahen-
damiseks.

UUS ÕPPESUUND Väike Päike Lasteaed Viimsis 
vaatab juba lootusrikkalt uue õppeaasta poole ja 
kuulutab välja ühe viiest fookusteemast 2021/2022 
õppeaastaks: robootika ja STEAM-oskuste arenda-
mine ja kinnistamine. Räägime lähemalt STEAM-
õppe eripäradest ja olulisusest eelkooliealiste 
lastega töötamisel. 

STEAM-õpe lasteaias Väike Päike

V
äljend STEM tuleb ing-
lisekeelsetest sõna-
dest Science, Technolo-
gy, Engineering ja Math 

ning eesti keeles mõistetakse selle 
all loodus- ja täppisteadusi (LTT). 
Viimastel aastatel on aga STEM-i 
lühendile hakatud üha järjepide-
vamalt lisama tähte A, mis tähis-
tab sõna Arts ehk kunstid ja loovus. 
Nii on STEM-ist saanud STEAM ja 
loominguline mõtlemine käib kä-
sikäes reaalainetega. Loomingu ja 
loovuse all mõeldakse aga ka krii-
tilist mõtlemist, probleemide la-
hendamise oskust ja “kastist väl-
japoole” mõtteviisi, mida Väikeses 
Päikeses väga armastatakse.

STEAM-õppe üheks kõige olu-
lisemaks aspektiks on laste kaasa-
mine läbi eluliste praktikate ja tege-
vuste. Kui laps saab ise käed külge 
lüüa ja oma vigadest toetavas kesk-
konnas õppida, kinnistuvad uued 
teadmised kiiremini ja lihtsamalt. 
Väike Päike on loonud mängulise ja 
toetava õpikeskkonna, kus vahen-
did on lapsele pidevalt saadaval ja 
lapse loomulik huvi teda ümbrit-
seva maailma vastu areneb järk-
järguliselt lähedalasuvast kauge-
ma suunas. 

Kui oluline on STEAM-õpe 
tulevikus?
Kuna tulevikutrendid näevad ette 
lihtsamate ametite (postiljon, auto-
juht, klienditeenindaja, kuller jms) 
automatiseerimist ja järkjärgulist 
kadumist, on selge, et tekib nõud-
lus palju loomingulisemate ning 
integreeritud erialade järele. 

Forbes nimetab juba aastal 2025 
eksisteerivate ametitena palju sel-
liseid, mis lähenevad meditsiini-, 
sotsiaal- ja IT-valdkonnale inter-
distsiplinaarselt ja loominguliselt. 
On selge, et elame tehnikale orien-
teeritud ühiskonnas, kuid para-
doksaalselt on selle elanikkond 
vananevas trendis. Meditsiin ja sot-
siaalvaldkond tõusevad seega üha 
rohkem fookusesse ja põimuvad lä-
bi paljudest teistest elualadest.

OSKA raport esitab universaal-
sed tulevikutöö oskused, mida hin-
natakse sõltumata erialast:
• mõtestamine,
• sotsiaalne intelligentsus,
• loovus ja kohanemine,
• kultuuridevaheline kompetents,
• programmeeriv mõtlemine,
• uue meedia kirjaoskus,
• transdistsiplinaarsus,
• disainmõtlemine,
• enesejuhtimine ja kognitiivse 
koormuse ohjamine,
• virtuaalne koostöö.

Kõik nimetatud oskused on 
21. sajandi inimese jaoks ülioluli-
sed, faktiteadmistest enam ei pii-
sa – vaja on näha seoseid ja saada 

Milliseid oskusi STEAM-õppe 
kaudu rakendatakse?
• Probleemide lahendamine
• Loovus
• Kriitiline mõtlemine, analüüs
• Meeskonnatöö
• Iseseisev mõtlemine
• Algatusvõime
• Suhtlemine
• Digitaalne kirjaoskus

STEAM-õppe eesmärk 
STEAM-oskuste süsteemse aren-
damise eesmärk ongi õpetada kõi-
ki eelnimetatud valdkondi omava-
hel seotuna. Eesmärk on, et lapsed 
saaksid aru, kus ja kuidas erineva-
te valdkondade teadmisi kasuta-
da saab. Teadmiste omandamisel 
kasutatakse loovalt ja süsteemselt 
erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, 
õpitakse programmeerimise algtõ-
desid, omavahelist koostööd ja tut-
vutakse virtuaalmaailmaga turvali-
selt õpetajaga koos.

Täna ei imesta enam keegi, kui 
juba lasteaias robootika komplek-
tid välja võetakse ning roboteid 
ehitama ja programmeerima asu-
takse. Robootika populaarsus õpi-
laste hulgas pole aga tekkinud ise-
enesest, vaid tänu entusiastlikele 
kodanikuühendustele, ettevõtli-
kele õpetajatele ja koolijuhtidele 
ning teadlikele lapsevanematele. 

Teadlased on ühisel seisukohal, et 
inimese kõige intensiivsem areng 
toimub lapsepõlves. Lapsed ei õpi 
lihtsalt uusi oskusi ega omanda 
teadmisi, vaid avastavad, kuidas 
töötab neid ümbritsev maailm, ja 
loovad omandatud teadmistel põ-
hinevaid süsteeme ning mõtte- ja 
käitumismustreid  terveks eluks. 

Marii Maamägi 
Kristi Stahl
Lasteklubi Väike Päike

Väikelaste loovusel 
pole ju piire, nende 
teadvusesse pole 
veel juurdunud kooli-
lapsi ja täiskasvanuid 
pärssiv õige-vale 
maailmapilt.

tasub teada

  “STEAM-meetodi rakendamine väikelaste arenguks” (Ahmad 
Tabiin 2020, Indoneesia):
• Uuring viidi läbi vaatluste, intervjuude ja dokumenteerimise põhjal.
• STEAM-õpe võib arendada laste võimekust, andeid ja julgustab 
neid rohkem katsetama.
• STEAM-tegevused peavad olema oskuslikult disainitud ja minema 
järk-järgult keerukamaks.
• Lisaks kriitilisele mõtlemisele arendab suurepäraselt ka sotsiaal-
seid oskuseid.

  “STEAM-õppe rakendamine alushariduses” (Nancy  Dejarnette 
2018, University of Bridgeport):
• Uuriti õpetajate hoiakuid ja nende muutumist pärast STEAM-
koolitusi.
• Õpetajad leidsid, et pärast praktilisi koolitusi ja töötubasid said 
nad paremini aru STEAM-õppe ja lõimimise põhimõtetest ja oluli-
susest.
• Pärast praktilist töötuba rakendasid kõik õpetajad seda oma tege-
vustes. Kui varasemalt olid nad saanud STEAM-materjalid lugemi-
seks, siis kahe kuu jooksul ei teinud keegi neist ühtegi STEAM-
tegevust nende põhjal.

Teadusuuringud toovad välja

Küsides ja vastates
Väikelapse kõige pakilisem küsimus 
on “miks”. Seega peaks kogu uue 
materjali lastele edasiandmine eel-
kõige lähtuma just sellest küsimu-
sest: vastama ja tekitama lisaks pal-
ju uusi küsimusi ning avastusretki.

Väike Päike alustab uuest hoo-
ajast iganädalaste STEAM-õppe 
projektidega, mis toimuvad juba 
juurdunud projektõppe osana. Pro-
jektid on loodud koostöös valdkon-
na spetsialistidega ning sisaldavad 
tegevusi nii sise- kui ka välistingi-
mustes. Lastel võimalik valida juba 
olemasolevate projektide seast kat-
setamiseks, aga luua ka ise täiesti 
uusi lahendusi. Näiteks saavad lap-
sed katsete abil teadmisi ilmastiku-
nähtustest, bakteritest, õhurõhust, 
muusikast ja paljust muust.

Ärgem unustagem, et lapsed ta-
havad eelkõige mängida – nii toi-
mub õppetöö kõige tõhusamalt! 
Oleme rännakul koos lapsega, uuri-
me ümbritsevat ja loome uusi la-
hendusi. Muutus parema tuleviku 
suunas algab meist enesest. 

Loovust tuleks 
innustada ja 
arendada või-
malikult palju. 
Fotod: Väike 
Päike

Oluline on 
lasta järje-
pidevalt ise 
proovida ja 
avastada.

Inimese kõige 
intensiivsem 
areng toimub 
lapsepõlves.



värvi, salvestada tahvli lehekülgi 
jne. Õpilastele meeldib see samu-
ti ja tekitab tahtmise tahvli juures 
ülesandeid lahendamas käia, vahel 
on tekkinud selleks suisa järjekord.

Lugev, liikuv, laulev, 
loov ja lustlik
Hoolimata erakorralistest aega-
dest on ka sel õppeaastal toimu-
nud terve rida toredaid sündmusi. 
Kuna koolis on ka spordiklassid, 
toimus septembris neile kevadel 
ära jäänud spordilaager. Liikumis-
õpetaja/treener Dmitri Reinmets 
rõõmustab, et riigilt laagri läbivii-
miseks saadud kriisitoetus võimal-
das paljudele noortele pakkuda aja 
aktiivset sisustamist. Päevad alga-
sid hommikujooksuga, käidi gii-
diga harival loodusmatkal, toimu-
sid liikumismängud ja lõkkeõhtud.  
Ka lapsevanemad tulid õpetajatele 
laagrisse appi, mille eest neile sii-
ras tänu.

Sel aastal korraldas Vikerraa-
dio humoorikate keelemeemide 
võistluse ja eesti keele aineühen-
duse eestvedamisel osales selles 
ka Haabneeme kool. Kuna mee-
mid on hästi populaarsed ja lap-
sed oskavad neid nagunii teha, jäi 
korraldajatel vaid selgitada, et väl-
ja tuleb mõelda midagi humoorikat 
eesti keele kohta, tõdeb aineühen-
duse juht Elle-Riin Ulfsak. Keele-
meeme nuputasid 5.–9. klassi õpi-
lased ja tulemustest tehtud videot 
näidati emakeelenädalal. Ägeda-
mad meemid saadeti Vikerraadio 
konkursile, kus parimate sekka va-
liti 9.c klassi õpilase Kevin Kräkeli 
keelemeem. Loodame, et see mee-
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KOOL Kool on alati olnud orgaaniline osa ühis-
konnast. Muutused, eriti veel kardinaalsed muu-
tused ühiskonnas on enamasti toonud kaasa ka 
koolides vajaduse ennast kuidagi teisiti, uutmoodi 
määratlema hakata. Ja suurte muutuste ajastul me 
praegu ju elame. 

Haabneeme kooliperet seob tugev 
ühtsustunne ja tahtmine õppida

N
ii ka Haabneeme kool, 
mis on Viimsi vallas 
iseseisva haridustemp-
lina tegutsenud 2014. 

aastast. Kooli visiooniks on olla tu-
geva ühtsustundega, paindlik, õp-
pimist ja laia silmaringi väärtus-
tav kogukonnakool, kus väärikas 
ja kaaslasest lugupidav käitumine 
on oluline igale koolipere liikmele.

Viisakus, tähelepanelikkus 
ja hoolimine
Eelmisel sügisel alustas kool uue 
juhi Vivika Kupperiga, kes nime-
tab seda aastat ootamatuks, huvi-
tavaid väljakutseid pakkuvaks ja sil-
miavardavaks. 

Lisaks uuele koolijuhile tõi õp-
peaasta algus majja uusi õpetajaid, 
kes kohtusid kolleegidega tradit-
sioonilistel augustikuistel õpetaja-
te koolituspäevadel. Loodusainete 
õpetajale Kristin Randlale on meel-
de jäänud väga soe esmamulje: ko-
he võeti uued kampa ja oldi väga 
abivalmid. Ja mis tähtis – nüüd, pea 
terve aasta järel pole see abivalmi-
dus kuhugi kadunud. Katrin Lau-
rand, kes on esimese klassi õpe-
taja, ühineb kolleegi arvamusega 
toetavast ja sõbralikust õhkkonnast 
koolis nii juhtkonna kui kolleegide 
poolt. Eraldi toob Katrin aga välja 
kooli tugeva mentorsüsteemi alus-
tavale õpetajale. Uus amet ja uus 
keskkond lihtsalt vajavad sisseela-
miseks isikliku mentori tuge. Lii-
kumisõpetaja Ülari Kais omakor-
da ühineb Katriniga mentorsüs-
teemi kiitmisel: esimestel kuudel 
oli tema sõnul mentorist suur abi 
uue kooli töörütmi ja traditsiooni-
de omaksvõtmisel. Samuti jäid talle 
meelde esimesed koolituspäevad, 
mis lausa üllatasid töökeskkonna 
produktiivsuse ja olulisele kesken-
dumisega.

Avatus uutele teadmistele, 
oskus ja tahtmine õppida
Koolijuht Vivika teab, et siiani on 
Haabneeme kooli suurimaks prob-
leemiks olnud ruumipuudus, aga 
sellele on saabunud nüüd leeven-
dus. Tõsi, mitte veel lahendus, aga 
oleme oma “poole muna üle tüh-
ja koore asemel” ikkagi rõõmsad.

Moodulklasside olemasolu üle 
rõõmustab ka matemaatikaõpeta-
ja Tiina Põder, kelle tunnid kon-
taktõppe ajal just seal toimusid. 
Tiina on rahul, et ei pea kõigi oma 
õppematerjalidega jooksma ühest 
klassist teise, vaid saab tunde an-
da ühes klassis. Nutitahvel on seal 
heaks boonuseks: saab valida ruu-
dulise tausta, kasutada puutetund-
likke pliiatseid, vahetada nende 

leolukas sündmus ei jäänud ühe-
kordseks ürituseks.

Õpetajate päeva tähistamist oo-
datakse koolides nii õpetajate kui 
ka õpilaste poolt. Sel aastal said 
jälle “üheksandikud” end õpeta-
jaametis proovile panna. Elis Kaev 
9.c-st nendib, et see päev võimal-
das neil kogeda, kuidas õpilaste 
käitumine õpetajale korda läheb, 
sest ise koolipingis istujana ju seda 
ei mõista. Kuna õpetajatest on puu-
dus, loodab Elis, et kedagi neist ins-
pireerib see kogemus tulevikus end 
just õpetajaametit omandamas/pi-
damas näha. 

Väike ja turvaline kodu-
lähedane kool
Nii õpilased kui ka õpetajad on are-
nenud selle õppeaasta jooksul di-
gipädevamaks. Hariduse andmi-
ne on muutunud paindlikumaks. 
Õpetajad on omandanud oskuse 
olla enda suhtes säästvamad, mis-
tõttu on ka läbipõlemist vähem.

Väga oluliseks tuleb pidada aga 
koostööd õpetajate vahel, mis on 
muutunud senisest enam lapse-
kesksemaks. Kiirelt märgatakse 

kõike, mis viitab lapsel õppetööga 
seotud probleemide tekkimisele. 
Aktuaalsemaks on muutunud las-
te vaimse tervisega seotud teemad 
– peame iga õpetaja puhul lausa 
eluliselt oluliseks kompetentsiks 
(lisaks akadeemilistele teadmiste-
le) oskust märgata last tervikuna, 
tema meeleolu, keskendumisvõi-
met ja enesedistsipliiniga toime-
tulekut.

Hariduslike erivajadustega 
(HEV) laste õppetöö koordinaa-
tor Riin Peeters tunneb end pärast 
teist distantsõppekevadet juba ko-
genud “rindekorrespondendina”. 
Tema sõnul on HEV-lapsed era-
kordsetes tingimustes toime tul-
nud isegi paremini, kui lootsime. 
Kahjuks on keerulised õpitingimu-
sed toonud välja uusi tahke eriva-
jadustes: distantsilt toimetulekuks 
napib aeg-ajalt oskusi, aga prob-
leemid tekivad ka madalast enese-
hinnangust. Tavapärasest raskem 
on olnud muukeelsetel lastel, kes 
on vajanud rohkelt tähelepanu ja 
abi. Siiski on edu saavutamine või-
malik, kui kodu ja kooli vahel toi-
mub konstruktiivne dialoog, toimib 
osapoolte tahtel põhinev koostöö, 
mis viib lapse eduka toimetuleku-
ni õppetöö ja iseendaga. Olulisteks 
märksõnadeks olgu märkamine, 
hoolimine ja mõistmine. Suhtle-
mislähteks peab olema soov abiks 
olla, mõista, mitte hukka mõista. 
Usume, et ka lapsed oskavad sel-
list suhtumist hinnata.

Alati optimistlik koolipsühho-
loog Jana Skripnikov on kogenud 
ja pika staažiga “laste hingede in-
sener”, kes on meisterlik hääletoo-
ni ja kehakeele nüanssidest tunne-
te energia väljalugeja. Aga praegu 
on ta murelik, kuna on olnud kee-
ruline õppida ekraani vahendu-
sel mõistma, miks õpilasel on tek-
kinud hulk põhjuseta puudumisi, 
miks ta ei taha või ei saa tundidest 
osa võtta. Samas teeb rõõmu iga pi-

siasi: kuulasid kellegi ära, tegid tal 
enesetunde paremaks, toetasid, va-
jadusel suunasid ta kuhugi edasi 
või koguni kohtusid temaga… Ena-
masti loodetakse läbipõlemise pu-
hul just psühholoogide ja teiste tu-
gispetsialistide abile. Aga kes aitab 
ja toetab läbipõlenud psühholoogi? 
Õnneks saavad koolipsühholoogid 
küll osa võtta veebis korraldatava-
test kovisioonidest, kus saab kol-
leegidega mõtteid vahetada. Koos 
on alati kergem, kui saab jagada ja 
nõu küsida.

Põhiväärtuseks austus ja 
lugupidamine
Haabneeme kooli saab pidada 
omamoodi magnetiks: siia tahe-
takse tulla, siin tahetakse olla ja 
ära ei minda. Või kui, siis enamas-
ti elumuutuse sunnil. Nii võibki 
meie meeskonda justkui selle maja 
“võtmeks” nimetada. Võtmeks, mis 
avab siinsete laste südamed. Kogu-
kond, nii koolimajas sees kui ka sel-
lest väljas, on ühtehoidev, toetav ja 
tore. Öeldakse, et meie väikeses 
koolimajas on peidus suur hing. 
Aga “südameks” on juhiabi Teele 
Kaldoja, kelle heatahtliku ja pro-
fessionaalse abita ei tule toime ju-
hid, õpetajad ega õpilased.

Lõpetuseks soovis koolijuht Vi-
vika parafraseerida meie armasta-
tud presidendi Lennart Meri poolt 
väljaöeldud mõtet: ärgem kurvas-
tagem praeguse raske olukorra, 
kehvade tingimuste või veidi ehk 
ahtraks jääva “saagi” pärast – see 
tuleb ära kannatada parema homse 
nimel, see on meie tuleviku väetis.

Anne Martin
meediaõpetaja

Haabneeme 
kooli moodul-
klassi nuti-
tahvel meeli-
tab õpilasi 
tahvli ette 
ülesandeid 
lahendama.

Hoolimata erakorralistest 
aegadest on ka sel õppeaastal 
toimunud terve rida toredaid 
sündmusi.

Näited keele-
meemidest.

Haabneeme kooli õpetajad valmistuvad uueks õppeaastaks Jõgisool, august 2020. Fotod: Haabneeme Kool



Randvere lasteaias alustab 
sügisest uus 20-kohaline liitrühm
Viimsi vallavalitsus otsustas alates eelolevast sügisest avada MLA 
Viimsi Lasteaiad Randvere majas uue rühma. Millimallikate nime 
kandva liitrühma suuruseks on 20 last ning peamiselt hakkavad seal 
käima 2–4-aastased väikesed viimsilased. 

Haridusvaldkonna abivallavanema 
Marju Aolaidi sõnul on Randvere 
piirkonnas ja naaberkülades palju 
lasteaiaealisi lapsi, keda muidu oleks 
pidanud viima oluliselt kaugemale 
jäävatesse lasteaedadesse ja -hoi-
dudesse valla keskuses.

“Kindlasti on see oodatud uudis ja 
rõõmustab lapsevanemaid. Uue liit-
rühma kohad jagati nendele lastele, 
kes olid lasteaia järjekorras ja kelle 
esimeseks valikuks oli Randvere 
lasteaed,” selgitas abivallavanem 
Marju Aolaid.

Millimallikate rühma ruumid hak-
kavad asuma lasteaia hoone teisel 
korrusel, kus varem tegutses täna-
seks Randvere koolimajja kolinud 

noortekeskus. Vald tellib suvekuudel osaühingult Viimsi Ehitus remondi-
tööd ning lisaks värskele ja lapsesõbralikule ilmele saavad ruumid ka 
uue sisustuse.

Randvere lasteaia maja avati 2007. aastal ning selles hakkas tegut-
sema kuus rühma: Kalamaimud, Vesikiilid, Merekarbid, Merekivi, Liiva-
terad ja Meritähed. Uus Millimallikate rühm jätkab seega vahvat mere-
teemalist rühmanimede traditsiooni.

Martin Jaško
avalike suhete juht
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MUUSIKAKOOL Selleks rahvus-
vaheliseks keeleks sobib hästi 
muusika. Ja selle omandamiseks 
Viimsi Muusikakool, mis alustab 
sügisel oma 45. õppeaastat. Sisse-
astumiskatsed toimuvad 10. ja 
11. juunil.

Viimsi muusikakoolis saab muusika-
keeles suhtlemiseks valida erinevaid 
instrumente: klaver, akordion, viiul, 
tšello, kontrabass, klassikaline kitarr, 
kromaatiline kannel, flööt, saksofon, 
trompet, tromboon, löökpillid. Alga-
val õppeaastal võtame õpilasi vastu 
ka lõõtspilli õppekavale. Uus õppeka-
va tugineb Võru teppo-tüüpi instru-
mendil ja pärimusmuusikast pärit re-
pertuaaril.

Miks muusikakooli õppima 
tulla?
Muusikakoolis on juba aastaid töö-
tanud keelpilli- ja puhkpilliorkest-
rid, džässbänd ja saksofonikvartett, 
kitarri- ja kandleansamblid. Aasta-
tel 1992–2018 toimusid muusikakooli 
sümfoniettorkestri ja Viimsi keskkoo-
li kooliteatri ühisprojektid (muusika-
lid “Helisev muusika”, “Lumivalgeke 
ja seitse pöialpossi”, “West Side Story” 
jt). Viimased ühised etendused olid 
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks 
2018. aastal, mil anti kümme Rai-
mond Valgre elule ja loomingule pü-
hendatud etendust “Valge tee kutse”. 
Igal aastal käiakse esinemas valla üld-
hariduskoolides ja lasteaedades ning 
astutakse üles mitmesugustel valla üri-
tustel. Muusikakooli kollektiivid osa-
levad laulu- ja rahvamuusikapidudel 
ning Harjumaa laulupäevadel. Kooli 
õpilased osalevad igal aastal edukalt 
nii regionaalsetel, üleriigilistel kui ka 
rahvusvahelistel konkurssidel, teeni-
des välja nii auhinnalisi kohti kui ka 
diplomeid.

Uus kodu
Järgmisel kevadel kolib muusikakool 
oma õppetöö valmiva kultuuri- ja ha-
riduskeskuse Artium ruumidesse, kus 
suurem klassiruumide arv  ja kammer-
saali kasutamise võimalus parandavad 
oluliselt õpitingimusi ja annavad  või-
maluse järgnevatel aastatel tegevust 
laiendada. Saab alustada taas tööd 
sümfoniettorkestriga, mis praeguse 
maja piiratud ruutmeetritel ei olnud 
võimalik, alustada nn Suzuki-meeto-
dil viiuliõppega, avada uusi õppekava-
sid (nt klarnet, metsasarv, vioola jne), 
lülitada õppekavasse kaasaegse va-
likbassidega akordioni õppe, suuren-
dada täiskasvanud õppurite arvu jne.

Millised on õpilase võimalused?
Iga instrumenti on võimalik õppida 
sellise õppekava järgi, mis annab muu-
sikalise põhihariduse ja seega võimal-
dab soovi korral muusikaharidust jät-
kata nii muusikahariduse kesk- kui ka 
kõrgemas astmes. Kindlasti annab see 
kõrgel tasemel tegutsemisvõimaluse 
amatöörmuusikuna.

Mitmed kooli lõpetanud ongi va-
linud muusika oma põhitegevuseks. 
Muusikakooli vilistlased on näiteks 
Regina Udod ja Hanna Jürgenson 
(ERSO mängijad), laulja ja õpeta-

Kui õpiks veel üht keelt?

Randvere kooli lapsed kinkisid 
Rannapere pansionaadile oma-
kasvatatud taimed
Randvere koolis on alati õppimise kõrval pööratud suurt tähele-
panu loodusega sõbraks saamisele ja heategevusele. Sel kevadel 
kasvatasid 1.re klassi õpilased ise lille- ja maitsetaimi ning viisid 
need kingituseks Rannapere pansionaadile. 

“Kuna elu on koroonaajal nagu ta on, siis ei saanud me jõulude ajal 
koolis traditsioonilist heategevuslikku jõululaata korraldada. Oleme 
klassidega ka varem toetanud erinevaid abivajajaid, enne koroonat 
näiteks kogusime raha kooliaia jaoks. Tahtsime ka sel aastal midagi 
head teha ning plaane pidades tekkis soov ühendada loodus ja anne-
tamine,” räägib Randvere kooli õpetaja ja 1. re väikeklassi juhataja 
Kristi Kurist. “Klassis õpib kolm toredat last ning lisaks on meil energili-
ne ja abivalmis tugiisik. Ühtlasi on meie klass VEPA klass ning VEPA 
klassis on lastel erinevad ametid. Üheks ametiks on taimetark, kes hoo-
litseb ühe nädala jooksul taimede eest,” lisab ta. 

Nii otsustatigi näpud mulda pista ja taimi kasvatama hakata. See oli 
väga tore kogemus kõikidele. “Nii vahva oli vaadata, kuidas lapsed 
seemneid külvasid. Üks meie klassi laps ütles, et see on nii lahe ning 
et ta ei ole kunagi varem midagi sarnast teinud. Tänu sellele projektile 
oleme palju rääkinud taimedest kui elusorganismidest. Alguses oli las-
tel sellest isegi raske aru saada, et taim on elus. Oleme jälginud, kui-
das seemnest kasvab taim, mida ta kasvamiseks vajab jne,” kirjeldab 
Kristi Kurist.

Taimede kasvatamisega tegeledes hakati lähemalt mõtlema, kuidas 
siduda see projekt heategevusega ning kellele võiks taimede kinki-
mine kõige suuremat rõõmu valmistada. Valik langes Rannapere pan-
sionaadi kasuks. Aprilli lõpus antigi taimed üle Rannapere pansionaa-
dile, kus need istutati lille- ja taimekastidesse. Loodetavasti saavad 
kõik pansionaadi elanikud ja töötajad nendest palju silmailu ja tervis-
likke ampse.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Teated

ja Hanna-Liina Võsa, laulja ja heli-
looja Lea Dali Leon, helilooja Evelin 
Kõrvits (Pajusoo), heliloojad-muu-
sikud erinevates ansamblites on Ott 
Adamson (Põhjakonn ja Dramama-
ma), Mikk Tammepõld (Dramama-
ma), Tarvo Jaaksoo (Jäääär) ja paljud 
teised. Nii mõnigi vilistlane on valinud 
õpetaja elukutse – Ann Kuut ja Kaspar 
Ernesaks on naasnud Viimsi muusika-
kooli õpetajana, Ulvi Oismann (Ran-
nala) on Kiili Kunstide Koolis viiuli-
õpetajaks. Viimsi üldhariduskoolides 
töötavad erinevate ainete õpetajate-
na mitmed  vilistlased: Kirsi Rannas-
te, Hille Savi, Kairi Lehtpuu.

Paljud vilistlased jätkavad  praegu 
oma õpinguid kas Georg Otsa nime-
lises Tallinna Muusikakoolis, Tallinna 
Muusikakeskkoolis või Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemias. 

Küllap kohtame neid varsti lavalau-
dadel või õpilastele oskusi jagamas!

Urvi Haasma
Viimsi muusikakooli direktor

  NB! Viimsi muusikakooli 
sisseastumiskatsed toimuvad 
sisseastumiskatsetel 10. ja 
11. juunil! Täpsem info kooli kodu-
lehel www.viimsimuusika.ee. 
Kohtumiseni!

Sügisest on Randvere laste-
aias kokku seitse rühma. Foto: 
Martin Jaško

Õnnelikud taimekasvatajad. Foto: Kristi Kurist

Muusikaõppimine nõuab järjepidevust.

Muusikakoolis õppimine avab tulevikuks mitmeid uksi. Fotod: Viimsi Muusikakool
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said alguse alles ülikoolipäevil. Neist 
mainib ta eelkõige Ain Kaalepit, And-
res Ehinit, Mari Viidingut, Paul-Erik 
Rummot ja Mati Unti. 

Jaan Kaplinski tõlgendab ümbrit-
sevat mitmetahuliselt – pealtnäha ta-
valistes kokkupuudetes ja sündmus-
tes võib märgata varjatud põhjusi ja 
tähendusi, peidetud seoseid ning lugu-
sid. Suhtudes oma sõpradesse ja kol-
leegidesse lugupidavalt, ei jäta ta tege-
mata ka kriitilisi märkusi, kui vaja. Läbi 
kohtumiste teoses esitatud kirjanike-
ga avaneb lugejale ühtlasi väga tõepä-
rane pilt ajastust, mil ta elas ja sünd-
mustest, mis teda mõjutasid. Kaplinski 
ise on öelnud, et ta on hingelt kollekt-
sionäär, kellele on meeldinud koguda 
teadmisi, eriti ülevaatlikke teadmisi 
paljudest asjadest.

Kaplinski “Söödist Econi” pakub 
huvi inimestele, keda huvitab ees-
ti kirjandus ja selle tuntumad esinda-
jad. Seega on raamat kirjandusloolises 
mõttes väga hariv, seda eelkõige auto-
ri enda ja tema poolt kirjeldatud ini-
meste suhtes.

Romain Gary. Elu alles ees
Tänapäev, 2021. 199 lk
Heaoluühiskonna varjukülgedest kõ-
neleva romaani peategelaseks on 
10-aastane vanemateta araabia pärit-
olu moslemipoiss Momo, kes oma lü-
hikese elu jooksul on näinud palju se-
da, mida üks laps ei peaks nägema. Ta 
on näinud elu selliseid külgi, millest ei 
tea ka enamus täiskasvanuid. Iroonili-
selt mõjub talle mitmel korral öeldud 
käibefraas “Sul ju elu alles ees”. Teine 
keskne tegelane romaanis on holo-
kausti üle elanud vana, kole, paks ja 
haige prostituut Rosa, kes on endale 
võtnud ülesande hoolitseda lõbunaiste 
laste eest. Romaan räägib elust ja sur-
mast, armastusest ja halastusest, inim-
likkuset ja ühiskonnas valitsevast üks-
kõiksusest. Eelkõige aga hüljatutest. 
Ega siis asjatult figureeri teoses vana 
araablasest vaibakaupmehe lahutama-

RAAMATUD Kui seisad küsimuse ees, mida valida 
maikuu lõpus oma lugemislauale, siis siin on kolm 
eripalgelist valikut. Igaüks lugemist väärt. 

Väärt maiuspalad maikuu lugemislauale

Jaan Kaplinski. Söödist Econi
Hea Lugu, 2018. 123 lk
Jaan Kaplinski, Eesti tuntumaid in-
tellektuaale, meenutab oma mäles-
tusteraamatus neid kaasteelisi, kelle-
ga ta oma pika ja sündmusterohke elu 
jooksul on kokku puutunud. Kuna teos 
kuulub raamatusarja “Kirjanikud oma-
vahel”, siis on nendeks kaasteelisteks 
valdavalt kirjanikud või kirjandusega 
tihedalt seotud inimesed. Hämmastav 
on nende hulk, kes raamatus on oma 
koha leidnud. Kirjeldades oma erine-
vaid kolleege ja sõpru, avab Kaplinski 
ühtlasi pildikesi omaenese elust.

Autori toodud valikus on inimesi 
varasest lapsepõlvest kuni hilisema-
te kohtumisteni rahvusvahelistel kon-
verentsidel, mis said võimalikuks tä-
nu tema silmapaistvale eruditsioonile 
ja erakordsele keelteoskusele. Esime-
ne teadlik mälestus kirjanikuga koh-
tumisest oli Karl Eduard Söödist Tar-
tu lihapoes. Tõsisemad kirjanduslikud 
kontaktid ja tihedamad sõprussuhted 

tu kaaslane – Victor Hugo “Hüljatud”.  
Siiski on teose tegelastel säilinud loo-
tus: “Mida vähem uskuda, seda roh-
kem tahetakse uskuda”.

Teose lugemine tekitab vastandlik-
ke tundeid. Ühelt poolt on see valus 
lugemine, teisalt kiirgab tekstist hin-
gesoojust. Kirjaniku poolt kirjeldatud 
“vaeste patuste” elu mahendab lapse-
likult loomulik lähenemine ümbritse-
vale. Autoril on imeline võime kirjelda-
da kogu maailma nii, nagu seda näeb 
laps, seadmata kahtluse alla midagi 
vaid seepärast, et enamus inimestest 
seda teeb. Tuleb nõustuda, et valge on 
tihti must, mis ennast varjab, ja must 
on vahel ärapetetud valge. Armastus 
võib vahel tähendada ka armastatust 
loobumist.

Romaan valiti 1975. aastal Prantsus-
maal aasta parimaks kirjandusteoseks, 
ilma et tema tõelist autorit oleks teatud. 
Alles aastaid hiljem selgus, et pseudo-
nüümi Émile Ajar nime all peitus tun-
tud prantsuse kirjanik, kineast ja dip-
lomaat Romain Gary. See selgitab ka, 
miks raamatul on kaks autorinime.

Karsten Dusse. 
Eneseabimõrvad: rahustav 
kriminaalromaan
Tänapäev, 2020. 313 lk
Teose minategelaseks on eluga um-
mikusse jõudnud karistusõiguse ad-

vokaat Björn Diemel, kes esindab iga-
päevaselt organiseeritud kuritegevust. 
Vanaviisi jätkates terendab tal ees la-
hutus abikaasast ja eemalolek tütrest. 
Viimases hädas tuleb tal pöörduda 
nõustaja jutule. Neist pole ta seni küll 
vaimustuses olnud, aga asi tasub siis-
ki proovimist. Ootamatult selgub, et 
nõustaja kohaloleku selgitustest, mi-
da raamatus läbi peatükkide lahti rää-
gitakse, võibki kasu olla, eriti kui neid 
sõna-sõnalt järgida. Psühholoogi nõu-
anded võimaldavad maffiabossi advo-
kaadil elada nii, nagu oleksid tal elus 
ka teistsugused valikud, kui ainult töö-
andja kõikvõimalike kahtlaste ärilis-
te ettevõtmiste lahendamine. Diemel 
muutub iga päevaga üha rahulikumaks 
ja kohalolevamaks. Ta hakkab mõist-
ma digi- ja tööpaastu tähtsust, suudab 
teadlikult keskenduda, oskab toime 
tulla kannatamatuse ja rahulolema-
tusega.

Paraku ei kulge elu nii lihtsalt, nagu 
teose peategelane ette kujutab. Tema 
boss ei mõista kuidagi oma advokaadi 
uut maailmavaadet ja mingil ajahetkel 
hakkavad sündmused lausa katastroo-
filiselt arenema. Tehtud valikud saa-
vad nii mõnelegi raamatu tegelasele 
saatuslikuks. Ettetulevaid takistusi ai-
tab Diemelil lahendada keskendumi-
ne täielikule kohalolule, mida ilme-
kalt tõestab järgnev näide. Advokaat 
on väikese tütrega sõitmas nädalava-
hetuseks järveäärsesse majja, kuid üht-
äkki nõuab tööandjast maffiaboss, et ta 
probleemsest olukorrast välja aidataks. 
Lahenduseks on keskendumine ühele 
tegevusele. Kõigepealt tuleb boss auto 

pagasnikus kontorist välja viia ja sin-
na “unustada”. Seejärel pühenduda 
planeeritud nädalavahetuse veetmi-
sele tütrega.

Tegemist on nauditavalt kirjuta-
tud paroodiaga, mis kujutab endast 
nii eneseabiõpikut kui ka tugevas-
ti üle vindi keeratud krimilugu. See-
ga pakub raamat huvi eelkõige mus-
ta huumori austajatele. Teose keel on 
kujundlik, pakkudes põnevaid tähele-
panekuid, ohtralt dramaatikat ja oo-
tamatuid süžeekäike. “Eneseabimõr-
vade” lugemine kinnitab veelkord, et 
pole probleeme, millel poleks lahen-
dusi. Need tuleb vaid üles leida, kasvõi 
eneseabiõpiku abiga. Seega sisendab 
raamat optimismi, kinnitades: “Küll lä-
heb paremaks.”

Reet Kukk
raamatukoguhoidja

hea teada

Sündmused Viimsi raamatukogus
  22. mail kell 14 toimub raamatukogus II Trompetimuusika kevadfesti-

vali “Viimsi Trompetikõla” avakontsert. Kontserti saab kuulata Viimsi 
raamatukogu terrassil ning see on tasuta.

  Mai lõpuni on Viimsi raamatukogu klaasvitriinis Made Balbati tööde 
näitus-müük. Näha ja osta saab klassikaliste muinasjuttude ainetel vaba-
loominguna valminud esemeid.

  Marja Matiiseni lapitöönäitus on avatud kuni 18. juunini. Näitusel saab 
toreda ja inspireeriva ülevaate sellest, milline on teksaste hämmastav 
taaskasutuskunst.
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HUVITEGEVUS Kui kuidagi ei saa, 
siis kuidagi ikka saab ehk kui huvi-
ringide siseruumides tegutsemi-
seks kehtivad piirangud, siis tuleb 
kolida õue. Sellest juhindutakse ka 
Viimsi huvikeskuses.

Viimsi huvikeskuse maja ümbrus on 
juba mõnda aega täis rõõmsat sagi-
mist, sest rühmatreeningud on leidnud 
tee õue. Maja ümber lüüakse ka tant-
su ja kõlab koorimuusika. Tegemist on 
omamoodi avatud uste päevadega – 
see, mis muidu toimub majas sees, on 
nüüd näha ja kuulda kõigile huviliste-
le. Seega, kui juhtute Viimsis jalutades 
kuulma koorilaulu või puhkpillihelisid, 
siis suure tõenäosusega on käimas vas-
tava huviringi proov.

Õues saab uusi kogemusi
Lastetantsu juhendaja Piret Kõõra teeb 
lastele õuetunde märtsi algusest. Pii-
rangute tõttu tuli vahepeal teha veebi-
tunde kuni sai tagasi õue kolida. Õue-
tunnid võeti väga hästi vastu. “Koos-
tantsimine on ikka midagi muud kui 
on-line’is. Paljudele lastele ei sobi üld-
se veebivariant ning nooremale vanu-

sele oli see kohati ka keeruline. Seega 
olid meie õuetundides kohal peaae-
gu kõik. Ka need, kes vahepeal loobu-
sid,” räägib Piret. Ta tunnistab, et laste-
le meeldib õues natukene rohkem kui 
juhendajale. 

“Neil pole kunagi külm ja vihm po-
le kunagi märg. Õpetajale sobib siiski 
toas rohkem, seda just tantsu spetsii-
fika pärast. Õues saab harjutada ning 
see on vahelduseks tore, aga toas saab 
teha nii nagu sammude ja tantsude õp-
pimine ette näeb.”

Juhendaja lisab, et kõige vahvam on 
õues tantsida ilusa ilmaga. “Kuigi osa 
asju jääb õues tegemata, siis loovus ja 
mängulisus võidavad. Kõik me oleme 
saanud tänu õuetundidele suure koge-
muse võrra rikkamaks. Õppisime kii-
relt ümber kohanema ja teadvustama, 
et ei ole olemas halba ilma. Tantsisime 
nii –10-kraadise külmaga, suure vihma-
ga kui ka esimese kuumalainega. Saab 
hakkama, kui peab nii.”

Kaie Kõrbi Balletistuudio õppeala-
juhataja Merilin Lehtmaa nõustub, et 
lastel on õues vahva, aga põhjalikult 
seal õppida ei saa. “Lapsed olid õue-
tundide osas väga positiivsed, paljuski 
sellepärast, et pikka aega ei olnud või-
malust kohtuda ja tore on oma rühma-
kaaslasi taas näha. Juhendaja poolt on 
see pigem asendustegevus, sest balle-
ti huviring ei täida enam seda eesmär-

Huvikeskus on kolinud õue

Uus näitus Rannarahva 
muuseumis!
Muuseumi uksed on jälle avatud. Suured ja uhked näituseplaanid 
on koroonaaja tõttu sügisesse nihkunud, kuid väike näitus on valmis 
saanud ja kannab nime “Viimsi viie vapi vahel”. 

Näitus on sisuliselt Viimsi ajaloo lühikursus – vaatame linnulennult 
tagasi siinse asustuse 6000 aasta pikkusele ajaloole. Enne 1940. aas-
taid elas Viimsi rannarahvas vahetuvate ülemvõimude all ikka oma ta-
vapärast elu – püüti kala ja hülgeid, toodi vajalikku kraami Tallinnast 
ja teiselt poolt Soome lahte. Näitusel sümboliseerivad erinevaid aegu 
ja tegevusi üksikud iseloomulikud esemed: kalavõrgud ja omaaegsed 
uhkusesemed, piirituseplaskud ja tsaariaegsed kilukarbid. Keset näitu-
seruumi seisab tarkusesambana post Viimsi koolide ajalooga.

Tegelikult vääriks  ausammast ka väike kalake nimega kilu. Tsaari-
aegsete Revalsche  Killo karpide peal on Viimsi rannast nähtud Tallin-
na vaade ja just tulutoov kilupüük tõi paljudele Viimsi kalameestele 19. 
sajandi lõpul jõukuse majja. Kilu tähtsus püsis ka Eesti Vabariigi ajal ja 
hiljem, Kirovi kolhoosi toodangu seas.

Külvi Kuusk
Rannarahva muuseumi teadur
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ki, milleks see on loodud. Õuetund on 
pigem meelelahutus. Kevadel ilusa il-
maga pakub see siiski vaheldust, aga 
siseruumides on ka tore tunde teha,” 
sõnab ta.

Võimalus suhelda
Tantsukooli JJ-Street treener Gerly 
Tuur ütleb, et nende kooli noortele ei 
meeldi terve päev arvutis Zoomi tun-
dides istuda ja selle tõttu tehti ka ot-
sus, et isegi kui trennisaali ei saa, tee-
me õues. “Õuetreeningud saab väga 
mitmekülgselt üles ehitada. Noored 
hingavad seal värsket õhku ja liiguta-
vad end päriselt. Tunnis saan neid suu-
nata, osalejad küsivad ja mõtlevad kaa-
sa ning toimub silmaga nähtav areng. 
Samuti näevad nad trennis teisi noori 
ja saavad suhelda. Läbi Zoomi on suht-
lus igatpidi minimaalne, ka netiühen-
dus on paljudel puudulik. Kõige tore-
dam ongi õuetrennis suhtlemise osa, 
samuti see, et ei pea muretsema teh-
niliste lahenduste pärast.”

Tulge külla!
Viimsi huvikeskuses toimuvad õuete-
gevused 30. maini. Siseruumides toi-
muvad hetkel vaid pilli- ja solistiõpe 
ning individuaaltreeningud. Samuti 
saab külastada Viimsi kunstikooli õpi-
lastööde näitust ning juba varsti ava-
nevad teatrisaali uksed.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Kaie Kõrbi Balletistuudio õuetund. Foto: erakogu

VIIMSI 
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Viimsi kino avatakse 24. mail 
eksklusiivse esilinastusega Viimsi aasta naine 2021 – 

esitage oma nominent!
Elu on valik – me ise saame otsustada, kas meid ümbritsevad lilled 
või kaktused. Mida kastad, see kasvab. Mida rohkem me märkame 
positiivset enda ümber, seda ilusam on elu. 

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon on juba 2005. aastast 
koos viimsilastega valinud Viimsi aasta naist, et tunnustada tublisid, 
ühiskonda paremaks muutvaid naisi. Kõik naised, kes suudavad har-
mooniliselt kokku sobitada kodu, lapsed, töö ja ühiskonda panustami-
se, on kiitmist väärt. Kiidame siis neid üheskoos!

Eelmiseks aasta naiseks nomineeriti seitse vahvat daami. Oli suur 
rõõm, et paljud viimsilased märkavad üksteist positiivselt ja soovivad 
tunnustada. Aasta naine 2020 tiitli sai meie Viimsi raamatukogu nüüd 
juba Eesti ägedaimaks raamatukoguks juhtinud Tiiu Valm. 

Eesti, nagu kogu maailm, on olnud juba üle aasta tervisekriisi mee-
levallas. Meie praegustele põlvkondadele on see raske, harjumatu 
kogemus, mis sarnaneb osalt sõjaajaga – vangistatakse (hoitakse ko-
duarestis) inimesi, kes pole kuritegu sooritanud, kohustatakse tegema 
asju, mis viivad tavapärasest mugavustsoonist välja. Kes on sellistes 
tingimustes säilitanud rahuliku meele, teeb, mis tema võimuses, hoolib 
teistest ja oma lähedastest – see on uue aja kangelane. Igaüks saab 
pandeemiast jagusaamiseks midagi ära teha – vähim panus on mas-
kikandmine, suurima panuse annavad meie Covid-osakondade haigla-
töötajad. Kummardus neile!

Meil on kangelased ka kodudes – need, kes on suutnud lapsi, tööd 
ja isiklikku elu ühitada koduõppe ja kaugtöö tingimustes. Vaadake rin-
gi, kas teie ema või vanaema on 2021 aasta kangelase tiitlit väärt? Kas 
teie naaber on eesliinil meedikuna võidelnud meie lähedaste elu eest? 
Märgake 2021 aasta naist enda lähedal või ka kaugemal. Kui arvate, 
et tahate end ümbritseda lilleaiaga, siis tunnustage neid naisi ja esita-
ge aasta naine 2021 nominendiks.

Viimsi aasta naise reglement: 1. Ta on hoolitsev ema või vanaema. 
2. Ta on kogukondlikult aktiivne. 3. Ta realiseerib oma ametioskusi. 
4. Ta innustab kaaskodanikke ja on eeskujuks. 5. Ta on positiivne ja 
elurõõmus. 6. Tema elukoht ja/või tegevus on seotud Viimsi vallaga. 
7. Ta on nõus esitamisega Viimsi aasta naise nominendiks.

Viimsi aasta naise nominente saab esitada kuni 15. augustini. Saatke 
soovituskiri e-posti aadressile viimsidaamid@gmail.com või aadressile 
Viimsi, Pargi tee 8. 

VT 

KINO Piirangute leevendamine 
toob kaasa võimaluse taas kinno 
minna. Ka viimsilastel on oma 
kodukandis see võimalus.

21.05.2014 kell 15:00:55. Kui eelnev 
numbritejada ilmuks mõne kribi-
sev-krabiseva heliefekti saatel, võiks 
seda pidada ajamääruseks filmi “Või-
matu missioon” järjekordse aktsioo-
nistseeni alguses. Kuna krabina lisami-
ne siinsele kirjutisele osutus vähemalt 
sel korral IMF-I abita tehniliselt võima-
tuks (Cruise oma mansaftiga on nimelt 
uue missiooni võtetel), siis võib see ar-
vukogum pealiskaudsel vaatlemisel 
jäädagi sihukeseks “kuivaks numbriks”. 
Kuiv pole ta aga kuidagimoodi Viimsi 
kino jaoks, sest just see kuupäev ja kel-
laaeg tähistavad kino ajaloos esimest 
piletiostu filmile “X-mehed: Tulevase 
möödaniku päevad”, mis esilinastus 
24. mail eelpoolnimetatud aastal. Se-
da märgilisem on tõsiasi, et 24.05.2021, 
täpselt seitse aastat hiljem saab Viim-
si kino oma uksed pärast pikka pausi 
jälle avada. Ja seitsmeaastane sõit on 
olnud uhke: filme on ekraanilt pee-
geldunud 1321, kinopileteid müüdud 

Teated

844 794, popkorni söödud ujula bassei-
ni jagu ning kaalukommigi pintslisse 
pistetud pea 22 tonni eest. Sügav kum-
mardus kõigile kodukandi filmisõpra-
dele, kes nende aastate jooksul loode-
tavasti me majast endale meelepärast 
on leidnud!

Ja kui nüüd eelmistel kinni-lahti pe-
rioodidel oli tihtipeale mure, et mida 
näidata, siis nüüd tekitab kipras otsa-
esise ja mõtliku ilme pigem pakutava 
rohkus, sest värsket kraami on peale 
tulvamas kui Tuhala nõiakaevust. Li-
saks lühidalt ekraanil seigelnud Tom-
myle ja Jerryle, jõukaid vanureid kim-
butavale sullerdaamile ja Anthony 
Hopkinsile teise Oscari toonud “Isa-
le” saab kohe esmaspäevast alates 
näha endale sel aastal kolm Oscarit 
krabanud draamat “Nomaadimaa”. 
Nädala lõpus ründavad kino maail-
mas käesoleval aastal suurima kassa 
kokku klohminud titaanid King Kong 
ja Godzilla – see on film, mis mõeldud 
just ja ainult kinolinal nautimiseks. Li-
saks saame teada, kuidas noorukesest 
Estellast saab moemaailma õeluskott 
Cruella DeVil, mis juhtub planeedil, 
kus kõik kõigi mõtteid kuulevad, ning 
kokkamisfännidele lugu sellest, kui-
das ühel pealtnäha nohikust pereisal 
lõpuks katel üle keeb. Parim ülevaade 
tulevast alati kino veebilehel viimsiki-
no.ee.

Tere tulemast!
Viimsi Kino

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

Aasta Naine 2020 nominendid, VEDA daamid ja nominentide esitajad. 
Foto: Lembit Michelson

Viimsi noored animaatorid 
tegid põnevaid filme 
KONKURSS Teadmiskeskus 
Collegium Eruditionis korraldas 
Viimsi haridusaasta 2021 raames 
Viimsi valla koolide animafilmide 
konkursi.

Konkursile oodati 3. maiks nii algaja-
te kui ka kogenud filmitegijate töid. 
Osaleda võis nii individuaalselt kui ka 
meeskonnaga. Konkursi tähtajaks lae-
kus kokku 19 eriilmelist animatsiooni 
noortelt animaatoritelt.

Žüriil ei olnud lihtne töö, et välja va-
lida laekunud filmide hulgast kolm pa-
rimat, aga pärast pikka kaalumist said 
nad oma tööga hakkama. 

Selle aasta tulemused on järgmised: 
I koht – Rasmus Vainio “Poes”. Žürii 
hinnang: tugev lugu ja karakter, head 
tehnilised lahendused. II koht – Berit 
Mere, Pirzanat Chopalajeva, Emma 

Eltmaa “Aita, kui märkad”. Žürii hin-
nang: väga ilmekad plastiliinikarakte-
rid ja selge moraaliga lugu. III koht – 
Helen Toots. Žürii hinnang: väga sooja 
emotsiooniga lugu, julged mängulised 
lahendused.

Eriauhinnad: Viimsi kooli 1.f klass – 
kollektiivse töö eriauhind; Jako Silm – 
stiilipuhta karakteriloome eriauhind; 
Risto Ilumets – tehnilise pealehakka-
mise eriauhind. 

Žürii kiidab kõiki osalejaid suu-
re südamega tehtud animatsioonide 
eest! Animafilmide konkursi korral-
damist toetas Viimsi vald.

VT

Kuvatõmmis Rasmus Vainio 
võidufilmist. 

“Godzilla vs. Kong” – kassahitt, mida 
on kaua oodatud. Foto: Viimsi Kino



RATTASÕIT Eesti Terviserajad 
kutsuvad taaskord koostöös 
Transpordiameti ning Politsei- 
ja Piirivalveametiga (PPA) jalg-
rattureid liikudes kiivrit kandma, 
pöörates sel korral erilist tähele-
panu noortele ja lastele. Mais 
jagab Eesti Terviserajad jalgrat-
taga või rulluiskudel liiklejatele 
tasuta kiivreid.

Eesti Terviserajad SA juhataja Alo Lõo-
kese sõnul on kevade saabumine too-
nud terviseradadele ja linnaliiklusesse 
aina rohkem ratastel täiskasvanuid, aga 
ka lapsi ja noori, kes ise ei pruugi oma 
ohutusele peale mõelda. “Meie kõigi 
asi on pöörata laste ohutusele tähele-
panu ja neid vajadusel juhendada.” 

Lõoke selgitas, et lastele ja noortele 
ning samas ka täiskasvanule kiivrit va-
lides tuleks veenduda, et kiiver oleks 
õiges mõõdus ja korrektselt pähe pan-
dud. “Kiivri tähtsust on raske alahinna-
ta, sest õnnetusi ikka juhtub ning just 
kiiver võib päästa rasketest peavigas-
tustest. Et kiiver ka kaitseks, tuleb see 
õigesti pähe panna,” ütles Lõoke. Li-
saks kiivri kandmisele tuleb veendu-
da, et jalgratas oleks tehniliselt korras 
ja varustatud vastavate helkurite, tule-
de ja signaalkellaga.

 
Turvalisuse nimel
PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle 
Loigo selgitas, et kõige sagedasemad 
õnnetused ratturitega on n-ö ühesõi-
dukiõnnetused, kus mingil põhjusel 
kaotatakse juhitavus ratta üle. “Sage-
li on nende kukkumiste taga näiteks 
suur sõidukiirus, valed sõiduvõtted 
või ootamatu takistus teel. Neil het-
kedel on ülimalt oluline, et ratturi ter-
vis oleks võimalikult kaitstud. Seetõttu 
jälgib politsei liikluses alla 16-aastaste 
laste puhul hoolega, et nii jalg- kui ka 
elektrilise tõukerattaga sõites kantakse 
kindlasti kiivrit,” lisas Loigo.

Ohutuse tagamise vajadust toonitab 
ka Darja Lukašenko-Tšistotini Trans-
pordiameti ennetustöö osakonnast. 
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“Noorte seas populaarse trikitami-
se puhul on vajalik pähe panna spet-
siaalne BMX kiiver, mis ei ole küll nii 
aerodünaamiline kui jalgratturi kiiver, 

Ratturid kandku sobivat kiivrit! 
Elektritõukeratturid – 
sõidame ohutult!
Suvi on ukse ees ning ilmad lähevad aina soojemaks. See 
meelitab inimesi kasutama liiklemisel viimaste aastatega populaar-
sust kogunud kergliikureid, sealhulgas elektritõukerattad. 

Elektritõukerattad on liiklemiseks mugavad ja mõnusad – saab 
liikuda värskes õhus ja jõuab kiiresti ühest kohast teise. Viimsis on ka 
palju kergliiklusteid, kus on sõitmiseks head tingimused. Elektritõuke-
rattaga ohutuks liiklemiseks tuleb aga meeles pidada mitmeid ohutus-
nõudeid. 

Esiteks on oluline, et see liikumisvahend on mõeldud sõitmiseks 
ühele inimesele, kahekesi ühe elektritõukeratta peal sõita ei tohi.

Kuna tõukeratas liigub elektri jõul, võib selle kasutamine ilma vara-
sema kogemuseta kujuneda ohtlikuks. Seega peaks enne pikemale 
sõidule minekut rahulikult turvalises kohas natukene harjutama, kuidas 
tasakaalus püsida, kuidas liikuma saada ja kuidas pidurdada. 

Elektritõukerattaga tohib liigelda üksnes selleks ettenähtud kohas 
kas jalgrattateel, jalgteel või kõnniteel ning ei tohi takistada ega ohus-
tada teisi samal teel olevaid inimesi. 

See sõiduviis on hea alternatiiv jalgrattal ning elektritõukerattaid 
kasutavad ka paljud noored, kuid tuleb meeles pidada, et alla 16-aas-
tastel noortel on elektritõukerattaga sõites kohustus kanda kiivrit. 

Maksimaalne lubatud sõidukiirus on elektritõukerattaga sõites 
25 km/h. 

Õnneks on Viimsi elektritõukeratturid ja tõukeratturid seni käitunud 
eeskujulikult. Kui eelmisel aastal juhtus Viimsis üks liiklusõnnetus, kus 
viga sai tõukerattal sõitnud 13-aastane poiss, kes toimetati haiglasse, 
siis tänavu õnnetusi juhtunud ei ole.

Kui sõidame turvaliselt, siis oleme kõik hoitud!
Tim Lucas Granlund

politseipraktikant

Teated
kuid mis kaitseb pead tagantpoolt. Ar-
vestades, et trikiratturid kipuvad kuk-
kuma just selja peale, aitab BMX kii-
ver kaitsta kukalt tugeva löögi eest. 
Kiiver aitab kindlasti ennetada juhtu-
meid, mis muidu võivad saada saatus-
likuks,” lisas ta.

Maikuus jagab Eesti Terviserajad ju-
ba traditsiooniliseks saanud ettevõtmi-
se raames jalgrattaga või rulluiskudel 
liiklejatele tasuta kiivreid. Alo Lõoke 
selgitab, et kiivreid jagatakse üle Ees-
ti juhuslikes paikades ja ajal, et kohtu-
da just nendega, kes kiivrit päriselt ei 
kanna. Lähinädalatel toimub aktsioo-
ne mitmetes paikades üle Eesti ning 
kiivrite jagamise projektiga jõutakse 
ka Viimsisse, aga kuhu ja millal täpselt, 
see jääb üllatuseks. Alates 2018. aastast 
toimunud aktsioonidel on Eesti Tervi-
seradade poolt välja jagatud ligikaudu 
500 kiivrit.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Elektritõukerattaga sõitmisel peab järgima kehtivaid reegleid. 
Foto: Pexels

tasub teada

Kiivri kasutamine on kohustuslik alla 16-aastastel jalgratturitel, kuid 
seda soovitatakse kanda kõikidel jalgratturitel, rulluisutajatel ja rulata-
jatel, kes liiguvad jalakäijast kiiremini.

  Milleks kiiver?
Rattakiivri korrektne kandmine vähendab oluliselt võimalikke peatraumasid. 
Kukkudes saadud marrastused paranevad ja arstide abiga kasavad kokku 
kõik murdunud käe- ja jalaluud. Peapõrutus aga võib tekitada pöördumatu 
kahju. Kiiver leevendab põrutusel löögienergiat. Pärast kukkumist võivad 
kiivrisse tekkida silmaga nähtamatud mikropraod ning kiiver tuleb koheselt 
välja vahetada.

  Kiivri valimisel ja kandmisel jälgi:
• Kiiver peab vastama kvaliteedinormidele ning olema tähistatud selleko-
hase märgiga CE EN 1078. Kiivri küljes olgu ka erksad toonid ja/või helkur-
riba, nii paistad liikluses paremini silma.
• Kiiver peab olema paras. Suurem osa kiivreid toodetakse kahes suuru-
ses 54–57 ja 58–61 (pea ümbermõõt cm). Selleks, et kiiver ei loksuks, ei 
vajuks silmadele ega kuklasse, saab reguleerida suurust kiivri tagumises 
osas olevate rihmade abil. 
• Kiiver peab olema peas otse. Silmade ja kiivri serva vahele peab jääma 
u kahe sõrme laiune vahe.
• Lõuaalune rihm peab kinnituma küljelt (mitte otse lõua alt). Kinnitusrihm 
peab olema kergesti suletav ning paraja pikkusega.
• Kiiver peab olema mugav. Kõik liikluses toimuv peab olema kergesti jäl-
gitav. Kui kannad prille, proovi kiivrit koos nendega.
• Ära kanna kiivri all nokamütsi – mütsi nokk ei lase kiivrit otse kanda ja 
kiiver ei ole tihedalt vastu pead.
• Kui kannad patsi (hobusesaba), jälgi, et pats ei lükka kiivrit liiga silmadele. 
Nii varjad oma vaatevälja ja jätad kukla kaitseta.

Nõuanded rattakiivri õigeks kasutamiseks

Et kiivrist oleks kasu, peab see 
olema paras ja õigesti kinnitatud. 
Foto: SK Viimsi Sport



  12. mail toimunud Pärnamäe külavanema vali-
mistel valiti järgmiseks neljaks aastaks külavane-
maks Siiri Visnapuu.

12. mai 2021 seisuga 
elas rahvastikuregistri 
andmetel Pärnamäel 
1261 hääleõiguslikku 
ehk 16-aastast ja vane-
mat elanikku, kellest kü-
la üldkoosolekule regist-
reerus 7,8 protsenti ehk 
99 inimest.

Hääletamisest võttis 
osa 98 inimest, kellest 
97 andsid oma hääle 
Siiri Visnapuu poolt. Üks 
hääletussedel oli loeta-
matu. Seega valiti Pärna-
mäe küla külavanemaks 
ainsana kandideerinud 
Siiri Visnapuu, kes pidas 
seda ametit ka varem.

Külavanema ametiaeg on neli aastat, järgmi-
sed korralised Pärnamäe külavanema valimised 
toimuvad aastal 2025.

Palju õnne ja jaksu vastvalitud külavanemale!

VT

Pärnamäe külavanemaks 
valiti uuesti Siiri Visnapuu
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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 kodu-
lehelt www.ifhaljastus.ee.

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

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

Viljapuude ja põõsaste lõikamine, 
hekkide pügamine, muru rajamine, 
taimede istutamine ja muud haljas-
tustööd. 30 aastat kogemust. Tel 
5564 7029.

Pärast pikka talve vajab sinu kodu-
aia muru õhutamisteenust koos 
väetamise ja jäätmete utiliseerimi-
sega. Helista julgelt tel 5650 3489.

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

Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu 
ja niidan heina, saetööd aias. Tel 
5554 7291.

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

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

Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, saunade, 
terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083. 

Ehitus ja renoveerimine: katused, 
aiad, puitfassaadid. Sisetööd: 
põrandad, seinad, laed. Mõistlikud 
hinnad. Tel 5688 0841, e-post 
info@ehituspuusepad.ee, 
www.ehituspuusepad.ee.

Tänavakivi paigaldus. Sillutise-
kivide ja äärekivide paigaldus Tal-
linnas ja Harjumaal.  Kogemus 13 a, 
kvaliteetne 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.

Kas Teie tänavasillutis vajab värs-
kendust? Pakume parima hinnaga 
tänavasillutise hooldustöid. Hind 
sisaldab: kõrgsurvepesu, vuukide 
liivatamist ja tekkinud jäätmete 
äravedu. Võta ühendust tel 5650 
3489.

Teenustööd laadur-ekskavaatori-
ga, lammutus- ja koristustööd, vee- 
ja kanalisatsioonitrasside ehitus. 
Teenustööd kaubikuga. Tel 507 
4178.

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

Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.

Aedade ehitus, remont ja renovee-
rimine. Aiamaterjalide müük. Tel 
5688 0841, info@piirdemeistrid.ee, 
www.piirdemeistrid.ee. 

Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5608 1124, e-post 
stone35@online.ee.

Krohvitud fassaadide puhastus ve-
tikatest ja samblast. Teostame ka 

värvitöid. Fassaadile OÜ, tel 5340 
9561.

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

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

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

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

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

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

Metalli koristamine. Tel 505 1300, 
Peeter.

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

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

Kogemustega õmbleja Haabnee-

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

Kevadine pakkumine. Kulmude pü-
simeik 25% soodsamalt (tavahind 
129.-). Tel 5562 6723, Viimsi. 

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.

Pensionärid ostavad korteri Püün-
sisse Niidu teele. Vastu pakkuda 
väga ilus, kõigi mugavustega 
kaasaegne 2-toaline korter Viimsi 
keskuses 7 korteriga uuemas ma-
jas. Ootame kõnet tel 565 5816!

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

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

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

Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt 
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seis-
vaid. Kohapeal kiire vormistamine 
ja tehing. Pakkumisi ootan seise-
vauto@gmail.com või 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee.

Ostan vanavara: klaas/portselan, 
maalid/graafilised pildid, sõled/
prossid, mündid/paberrahad, autod/
mootorrattad. Pakkuda võib kõike, 
mis tundub vana. Maksmine sula-

rahas. vanaantiik@gmail.com või 
tel 552 7803.

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

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

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

Autokliima, konditsioneerid, soo-
juspumbad, külmaseadmed: müük, 
paigaldus, hooldus ja remont. 
Head hinnad, korralik töö. Freooni-
punkt OÜ. Töötame iga päev. Tel 
5858 5829.

Too oma liigsed asjad müüki Reali-
seeri.ee-sse. Ostame vanavara, 
Tarbeklaasi ja keraamikat. Info 
tel 688 8300, 502 4439, e-post 
pood@realiseeri.ee.

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

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

Tööpakkumine
Otsime eramajja tublit koristajat, 
kelle tööülesannete hulka kuulub 
ka aiatöö. Töö Viimsis. Tel 5380 
4290.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

  Rohuneeme küla külavanema 
valimised toimuvad neljapäeval, 
27. mail algusega kell 18 külaplatsil 
Väike-Ringtee keskel.

VT

Rohuneeme küla küla-
vanema valimised

  MTÜ Äigrumäe Külaselts üld-
koosolek toimub 31. mail kell 19 
külaplatsil. 
Päevakorras on:
• 2020. aasta majandus- ja tegevus-
aruanne;
• 2021. aasta tegevuskava;
• jooksvad küsimused.

Üldkoosolekule on oodatud ka 
need külaelanikud, kes ei ole MTÜ 
liikmed.

Hiljemalt üldkoosoleku toimumise 
ajaks palume külaseltsi liikmetel 
tasuda ka liikmemaks.

Vaata ka www.aigrumae.ee.
Äigrumäe külaselts

Äigrumäe külaseltsi 
üldkoosolek

  AS Viimsi Vesi kuulutab välja avaliku 
kirjaliku enampakkumise AS-i Viimsi Vesi 
omandis oleva Sarapuu tee 5A kinnistu 
(520 m2 kinnistu, 100% tootmismaa, aad-
ress Viimsi vald, Pringi küla, Sarapuu tee 
5A, katastritunnusega: 89001:003:1481) 
müügiks. Enampakkumise alghind on 
5000 eurot. NB! Kinnistule seatakse isiklik 
kasutusõigus AS-i Viimsi Vesi kasuks 146 m² 
ulatuses.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31. mai 
2021 kell 9.

Lisainfo: https://www.viimsivesi.ee/
enampakkumised/ või telefonil 517 1147.

AS Viimsi Vesi

Avalik kirjalik enam-
pakkumine

  VPÜ volikogu koosolek toimub teisi-
päeval, 25. mail Viimsi päevakeskuse 
saalis (Kesk tee 1) algusega kell 13.

VPÜ üldkoosolek toimub laupäeval, 
29. mail Viimsi huvikeskuse saalis (Nel-
gi tee 1) algusega kell 11. (Kui olukord seda 
ruumis läbi viia ei luba, siis toimub üld-
koosolek vabas õhus Rannarahva muu-
seumis, millest teatame hiljem.)

Päevakord
1. VPÜ 2020. aasta majandusaasta aru-

ande arutamine ja kinnitamine.
2. VPÜ eelseivatest üritustest ja valmis-

tumisest kohalikeks valimisteks.
3. Kohapeal tõstatatud ja jooksvad 

küsimused.
Kohapeal võimalik tasuda 2021. aasta 

liikmemaksu.
NB! Enne üldkoosolekut 29. mail on ala-

tes kella 11-st võimalik astuda VPÜ liik-
meks, võttes kaasa isikut tõendava doku-
mendi, ühe foto ja 2021. aasta liikmemak-
su 5 eurot. Koos on huvitavam, lõbusam ja 
võimalusterohkem! 

Lisainfo: Arnold Kimber, VPÜ juhatuse 
esimees, tel 503 7477.

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse (VPÜ) volikogu 
ja üldkoosoleku kutse

Tulge matkama!

VPÜ juhatus

  Head jalgsi- ja kepikõndijad! Kutsume 
teid matkale Randvere aedlinna neljapäe-
val, 3. juunil. Buss nr 2 väljub keskusest 
kell 10.25. Pakume kuuma pohlavarre 
teed. 

Info: Tel 5340 5287.
Volli ja Rein VPÜ-st
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Langetame, hooldame puid 
ja freesime kände just Teie 
piirkonnas. 
Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.com.

 
          

 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 
 

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 

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

E-suletud

Kõik grillima!

5,95 €/kg
Šašlõkk sealihast äädikaga

6,95 €/kg
6,95 €/kg

Šašlõkk sealihast
küüslaugumarinaadis

Broileri šašlõkk äädikaga

Soovid suvele vastu minna säravama naeratusega?

Opalescence valgendavad pastad superheade

hindadega juuni lõpuni!

www.olenterve.ee

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

Tel: 52 7 1059
Info@vihmaveerennid.ee

LASTELAAGRID
SUVI 2021

INFO & REGISTREERUMINE
www.taimaut.ee

+372 52 04 057
info@taimaut.ee

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE

ÕPPEJUHI
ÕPETAJA
ÕPETAJA ASSISTENDI
Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.
Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust tõendavate 
dokumentide koopiad hiljemalt 10.06.21. e-postile paasupoeg@yahoo.com

Lisainfo telefonil 551 2055, Katrin

Koduleht www.paasupoeg.ee
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Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Paigaldame TÄNAVAKIVID, ehitame AIAD,
KOLIME, paigaldame MÖÖBLI, KORISTAME, 

teeme AIA- ja REMONDITÖÖD,
ehitame TERRASSID ja PAVILJONID

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

Telli
PUIDUTÖÖmeistrid

Meisterviimistlusest

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Eemaldame vana põranda, utiliseerime materjali ja ehitame uue!
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KONSULTATSIOON ja RAVIPLAAN

HAMBA- ja JUURERAVI

PROTEESIMINE

KERAAMILISED KROONID JA TÄIDISED

KIRURGIA ja IMPLANTATSIOON

CAD/CAM HAMBALABOR

3D RÖNTGEN jne

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

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

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

VIIMSI KINOL ON
7. SÜNNIPÄEV
Kinomaja uksed avanevad taas
esmaspäeval 24.05. kell 12:00

SÜNNIPÄEVANÄDALAL 24-30.05
•  Igale lapsele peale kinoseanssi kingituseks PREMIA jäätis
•  Iga päev vinge loosiauhind Atlantis H2O veekeskuselt, SPA18+ ja Viimsi SPA-lt.
•  24.05 eksklusiivne esilinastus ”Godzilla vs. Kong”
•  Kinos UUED filmid: Oscari-võitja ”Nomaadimaa”, ”Cruella” jt
•  Kavas animafilm ”Tom ja Jerry” ja Anthony Hopkinsile teise Oscari toonud “Isa”

viimsikino.ee

Sünnipäevaloosis osalevad kõik kino V-KLUBI liikmed, kes on ostnud pileti või 
kinonäksi veebist või iseteeninduskassast perioodil 24-30.05.2021.

Tule ja tähista koos meiega Viimsi Kino sünnipäeva!
Liitu V-KLUBIGA tasuta kinoveebis!

2=3

KOGU SUVE KESTEV RANNAVORM
VIIMSI SPA SPORDIKLUBIST

Osta nüüd 2 kuu pääse,
saad AUGUSTI või SEPTEMBRI TASUTA!

Mugavalt ONLINE-süsteemist, E-poest või Spordiklubi kassast

Spatallinn.ee

•  3 kuu perioodikaardid alates 80€
•  Kampaania kestab kuni 30.06.21
•  Kampaania kehtib SPA Klubi ja tavahinnaga kaartidele
•  Perioodikaart registreeritakse ID-kaardile kehtivusega maksimaalselt kuni 30.09.21.

VIIMSI SPA SPORDIKLUBI, 
SAUNAKESKUSE JA UJULA 

PERIOODIKAARDID

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

ABIT

Aitame ehitada AIA, 
paigaldada TÄNAVAKIVID ja rajada MAHASÕIDUD, 

korrastada AIA, pügada HEKID,
rajada KÕNNITEED ja 

PEENRAD

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!
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supihvid, kastmed ja kõik muu.” 
Arturi sõnul leiavad valikust enda-
le meelepärast ka taimetoitlased ja 
veganid ning alati on midagi maits-
vat pakkuda ka lastele. 

KAUSS väärtustab menüü koos-
tamisel täisväärtuslikku toitu, mis 
pakub midagi nii hingele kui ka ke-
hale. “Me ei paku klassikalisi poké-
kausse,“ tutvustab Henri. Klientide 
lemmikuteks on kujunenud just 
soojad kausid näiteks kana- või 
pardilihaga ning olemegi püüdnud 
kohandada valiku lähtuvalt inimes-
te maitse-eelistustest. Me ei hoia 
kinni poké alguspärastest tradit-
sioonidest.” Mehe kinnitusel saab 
kõiki kausse valida ka vegan-ver-
sioonis või laktoosivabana. Samuti 
ei kipu nad liiga tihti menüüd uuen-
dama, vaid soovivad pakkuda ju-
ba lemmikuteks kujunenud mait-
seid maksimaalselt heas kvalitee-
dis. Mõlemad mehed kinnitavad 
kui ühest suust, et tooraine osas 
allahindlust ei tehta. 

Uulits ja KAUSS avasid esma-
kordselt ühise restorani kaks aastat 
tagasi Tartu vanalinnas Kampuses 
ning meeste koostöö on hästi klap-
pinud. “Kahe koha ühinemisel tek-
kinud sünergia meeldis klientidele 
väga, sest sama katuse all saab iga 
einestaja valida endale sobiva roa, 

SISUTURUNDUS Juunikuu alguses avatakse Viimsi 
Keskuse I korrusel avar ja õdus toidukoht, kus 
pakuvad hõrke maitseelamusi sõbralikus koostöös 
kaks trendikat tänavatoidupaika: Uulits ja KAUSS.

N
ii Uulits kui ka KAUSS 
pakuvad tänavatoitu, 
mis erineb siiski tava-
pärastest toidukaubi-

kus või putkas pakutavatest roo-
gadest. Söögikohtade eestvedajad 
Artur Parm (Uulits) ja Henri Lood-
maa (KAUSS) on noored mehed, 
kel kogemusi toiduvaldkonnas ju-
ba rohkelt. “Meie eesmärgiks on 
pakkuda tänavatoitu, mis on val-
mistatud korralikus köögis oskus-
like kokkade poolt ning road on 
kvaliteetsed ja samas taskukohas-
te hindadega,” sõnab Henri. “Head 
tänavatoitu ei pea tarbima tänaval, 
meie juures saavad inimesed võr-
ratuid maitseelamusi ja meeldiva 
külastuskogemuse.”

Juba päris pikalt tegutsenud Uulits 
on tuntust kogunud oma imeliselt 
maitsvate burgerite, friikartulite, 
vrappide ja muu heaga. “Meie soo-
viks oli muuta burger gurmee-ela-
museks,” selgitab Artur. “Kõige olu-
lisem on see, et me teame täpselt, 
mis meie pakutavas toidus on, sest 
teeme kõik kohapeal nullist valmis – 
karamelliseeritud sibula, lepasuit-

olgu selleks siis maitserohke burger 
või rikkaliku valikuga kauss,” sõnab 
Henri. Lisaks Viimsile on peagi ava-
nemas ühine paik ka Pärnu ranna 
lähedal.

Viimsi Keskuses avatav toidu-
koht paikneb pargipoolse sissepää-
su juures. “Restoranis saab olema 
rohkelt ruumi, kuna kasutame ava-
tud köögi kontseptsiooni,” selgitab 
Henri. “Lisaks avame väliterrassi, 
kus saab päikseliste ilmadega nau-
tida rikkalikku toidu- ja joogime-
nüüd ning head seltskonda.” 

Toidukohta on oodatud pered, 
sõpruskonnad, üksiksööjad – hu-

bane interjöör ning toiduvaliku 
mitmekesisus on sobiv kõigile. Soo-
vi korral saab toite ka koju tellida.

Toidumaailmas pikalt tegutse-
nud meeste kinnitusel on viimaste 

Viivi Kivipank
vabakutseline ajakirjanik

Tervislik, maitsev ja taskukohane tänavatoit 

Uulitsa vali-
kust leiab 
meelepärase 
igaüks. Foto: 
Mario Pärn

aastate jooksul inimesed toitu tar-
bima hakanud teadlikumalt. “Oota-
me avatavasse toidukohta inimesi, 
kes hindavad toidu kvaliteeti, ter-
vislikkust ja maitseelamusi!”

KAUSS väär-
tustab täis-
väärtuslikku 
toitu. Foto: 
Alina Birjuk

Kasuta
aega 
targalt
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

Võta meie spetsialistidega 
ühendust, ajame teie kodu 
andmed seadusega kooskõlla. 

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks


