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Viimsi kunsti-
kooli vastne juht
Uuest õppeaastast hakkab Viimsi 
kunstikooli juhtima Matti Vainio – 
kunstnik, õpetaja ja kunstiteadlane, 
kes on viimased kaheksa aastat 
elanud Viimsis.  Loe lk 8–9

Uued sademe-
veesüsteemid
Milleks on vaja säästlikke sademe-
veesüsteeme, mida nende rajamisel 
silmas pidada ning kuidas valida 
enda krundile sobivaid lahendusi?  
Loe lk 7

Pika ajalooga 
Prangli põhikool 
Pranglis on kooliharidust antud 
juba üle 150 aasta. Väikese, aga 
tubli kooli lugu jagavad koolijuht, 
õpetajad ja endised õpilased.  
Loe lk 10–11

Sügisel algab UUS HOOAEG HUVIHARIDUSES. Mida põnevat õppida saab, loe lk 12–13 >

Hea Viimsilane, kas teadsid, et ka Sinul on võimalik end 
kodu lähedal vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu?
Tule tööpäeviti (kell 10-17) kas ette registreerides või ilma eelneva registreerimiseta Viimsi 
raamatukogusse või nädalavahetusel (kell 10-15) Viimsi Fertilitase erahaiglasse. Aja saab ette 
broneerida nii digiregistratuuris www.digilugu.ee kui ka telefonil 1247 (kell 8-20). Ette registreerides ootab 
Sind vaktsineerima Haabneeme Apotheka apteek - aja saab broneerida veebilehel www.apotheka.ee.

Tähelepanu! Vaktsineerima on oodatud kõik Eesti elanikud alates 12. eluaastast. Alaealistel on vajalik 
lapsevanema juuresolek või paberkandjal kirjalik nõusolek koos lapsevanema kontaktandmetega. 
Kaasa tuleb võtta ID-kaart või pass. 

Vaktsiinide ja vaktsineerimisega seotud riikliku info leiad valla kodulehelt 
www.viimsi.ee/vaktsineerimine ja veebilehelt www.vaktsineeri.ee. 

Vaktsineerimine aitab nakkuse levikut piirata ja hoida ühiskonda avatuna!

Уважаемый житель Виймси, 
Знаешь ли ты, что ты тоже можешь 
вакцинироваться от COVID-19 
неподалеку от дома? 

Приходи в библиотеку Виймси в будние дни 
(с 10 до 17) с предварительной регистрацией или 
без нее или в частную клинику Viimsi Fertilitas по 
выходным (с 10 до 15). Время можно забронировать 
заранее в электронной регистратуре www.digilugu.ee 
и по телефону 1247 (с 8 до 20). Аптека Haabneeme 
Apotheka ждет тебя на вакцинацию с предварительной 
регистрацией. Забронировать время можно на сайте 
www.apotheka.ee.

Внимание! Вакцинацию могут пройти все жители 
Эстонии в возрасте от 12 лет. Для несовершеннолетних 
требуется присутствие одного из родителей или 
письменное согласие на бумаге с контактными данны-
ми родителя. С собой необходимо взять ID-карту или 
паспорт. 

Официальную информацию о вакцинах и вакцинации 
можно найти на сайте волости www.viimsi.ee/
vaktsineerimine и на сайте www.vaktsineeri.ee

Вакцинация поможет ограничить распространение 
инфекции и сохранить общество открытым!

Dear Viimsi resident, 
did you know that you can get 
vaccinated against COVID-19 
near your home?

Come to Viimsi Library on weekdays (10–17) or to 
the private hospital Fertilitas on weekends (10–15) 
with or without preregistration. You can book your 
appointment in the digital registry www.digilugu.ee 
or by calling 1247 (8–20). You can get vaccinated 
with preregistration at the Apotheka pharmacy in 
Haabneeme. You can book your appointment on the 
website www.apotheka.ee.

Attention! All Estonian residents aged 12 and up can 
get vaccinated. If you are under 18, you must have a 
parent accompany you to your vaccination appoint-
ment or have written consent from a parent with the 
parent’s contact information on paper. You must take 
your ID or passport with you to the vaccination 
appointment. 

You can find information regarding vaccines 
and vaccination in Estonia on Viimsi’s website 
www.viimsi.ee/vaktsineerimine or on the 
official website www.vaktsineeri.ee/en/

Vaccination helps us limit the spread 
of the virus and keep society open!



Kui räägime tee hooldamise takis-
tamisest, siis suurte puude ja hekkide 
võrad või paigaldatud kivid mõjutavad 
otseselt teetööde kvaliteeti – mõnest 
kohast ei olegi võimalik tervet teed või 
kõnniteed hooldada või koostööpart-
ner keeldub teid puhastamast, kuna 
oksad lõhuvad ja kriibivad nende teh-
nikat.

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd 
on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab 
tee kaitse, teehoiu korraldamise, liik-
lusohutuse ning vähendab teelt läh-
tuvaid keskkonnakahjulikke ja ini-
mestele ohtlikke mõjusid. Kui tee on 
avalikult kasutatav, siis on sellel alati 
kaitsevöönd. Tänava kaitsevööndi laius 
on äärmise sõiduraja välimisest servast 
kuni 10 meetrit. Mõnes kohas võib see 
olla suurem (kuni 50 m), kui see on sä-
testatud üld- või detailplaneeringus.

Tee kaitsevööndisse on keelatud 
paigaldada liiklejat häirivat valgustus-
seadet või teabe- ja reklaamivahendit, 
korraldada spordivõistlust või muud 
rahvaüritust, kaevandada maavara ja 
maa-ainest, teha metsa lageraiet või 
veerežiimi muutust põhjustavat maa-
parandustööd. Tee kaitsevööndisse 
jääva kinnisasja omanik on kohusta-
tud lubama nähtavust piirava istandi-
ku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku ra-
jatise kõrvaldamist. 

Eesmärk on turvalisus
Sageli esitatakse järelevalveosakonna-
le kaebusi, et kellegi poolt valla trans-
pordimaale istutatud hekk, suured 
puud või paigaldatud kivid on ohuks 
liiklejatele ja varale, kuna taimed pii-
ravad nähtavust ja ülekasvanud hekk 
kriimustab sõidukeid. On juhtumeid, 
kus teele liiga lähedale asetatud kivi-
dele on otsa sõidetud, kahjustades va-
ra, või kivide otsa kukutud, kahjusta-
des tervist. Sellisel puhul esitatakse 
kahjunõue maa omanikule ehk Viim-
si vallale ja menetlus tegeliku süüdla-
se leidmiseks (kes oma tegevusega on 
olukorra põhjustanud ja kellele esitada 
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.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 

Teemaa kinnistutel kehtivad 
kindlaksmääratud reeglid
MAAKASUTUS Aeg-ajalt saavad Viimsi elanikud teate või telefonikõne, et vallale 
kuuluvatele transpordimaa kinnistute haljasribadele on nende poolt loata rajatud 
istutusi, paigaldatud kive või muid elemente, mis ei ole kooskõlas teemaa kasuta-
mise otstarbega ja tuleb eemaldada endal või eemaldab need vald. Samuti tuleb 
vallale kuuluvalt teemaalt eemaldada sinna loata rajatud aiad.

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 10. septembril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 1. septembril kell 16.

S
ageli järgneb teemaale mitte-
kuuluva eemaldamise nõude-
le mõistmatus ja solvumine. 
Oma tegevusi või eemalda-

mise soovimatust selgitatakse väljen-
ditega “see on juba 15 aastat nii olnud”, 
“aga kõikidel teistel on ka”, “sellega tee-
te keskkonnavaenuliku teo”, “tegemist 
on müra- ja tolmutakistusega”.  

Kõik toodud põhjendused on min-
gil määral asjakohased ja inimlikult on 
arusaadav, et mõeldud on head (v.a ae-
dade üle kinnistu piiri ehitamine). Sa-
mas on teemaa kasutamisel hulganis-
ti asjaolusid, mille peale võib-olla ise ei 
tule ja mida soovin täpsemalt selgitada.

Igal maal on oma otstarve
Kõik saab alguse maa sihtotstarbest 
ehk sellest, milleks on teatud kinnis-
tuid võimalik kasutada. Transpordi-
maa on liiklemiseks ja transpordiks ka-
sutatav maa koos ohutuse tagamiseks 
ja selle maa korrashoiuks vajalike ehi-
tiste aluse ning neid ehitisi teenindava 
maaga, sealhulgas teemaaga. Teemaa 
on maa, mis on määratud tee koossei-
sus olevate rajatiste paigutamiseks (nt 
sõidutee, kõnnitee, parkla, teepeenar, 
haljastusriba) ja teehoiu korraldami-
seks. Vahel võivad teemaal asuda ka 
muu taristu elemendid nagu gaasi-, 
side-, elektri- jms paigaldised.

Tee ja tee kaitsevöönd
Tee on ehitusseadustiku kohaselt ehi-
tis, millel on kaitsevöönd. Ehitise kait-
sevöönd on ehitisealune ning seda 
ümbritsev maa-ala. Kaitsevööndi ula-
tuses on kinnisasja omanikul kohustus 
taluda võõrast ehitist ja kaitsevööndi 
piires on kinnisasja kasutamine ja sel-
lel tegutsemine ohutuse ning ehitise 
toimivuse tagamiseks piiratud. Vahel 
võivad erinevate ehitiste kaitsevöön-
did ka kattuda. 

Ehitise kaitsevööndis on teatud te-
gevused mitmetel mõistetavatel põh-
justel keelatud. Tee kaitsevööndis 
on näiteks keelatud ohustada ehi-
tist (teed) või selle korrakohast kasu-
tamist. Kui mõelda, mis ohustab teed 
kui ehitist, siis selleks võivad olla näi-
teks suurte puude juured – kui puu tee-
le liiga lähedale istutada, võivad juu-
red pinnases arenedes hakata lõpuks 
teed lõhkuma. 

J U H T K I R I

Sportlik start 
sügisesse

regressinõue) võib osutuda väga res-
sursimahukaks, kui mitte võimatuks.

Vallavalitsuse eesmärk pole kedagi 
kiusata, keskkonda hävitada või muul 
moel inimeste elu keeruliseks teha. 
Eesmärgiks on ohutum ja tõhusam lii-
kuvus, mis on eri aastaaegade liiklu-
se eripärasid ning elanike turvalisust 
ja vara arvestav. Liiklejatel peab ole-
ma võimalik õigesti tajuda kõiki ohtu-
sid. Ka on vaja minimeerida olukorrad, 
kus eksimuste korral on tagajärjed isi-
kule ja varale liialt rängad. Tähelepanu 
keskmesse tõuseb siin vähemkaitstud 
liikleja. Samuti on eesmärgiks teede pi-
kaealisuse tagamine ja avalikes huvi-
des paigaldatav taristu.

Tegutse oma kinnistu piires
Sageli võib inimestele tunduda, et hal-
jasala kinnistu taga on piisavalt lai ja 
kena oleks see haljastada. See võib 
aga olla petlik, kuna võib-olla on plaa-
nis rajada sinna tulevikus kergliiklus-
tee, nutikas tänavavalgustus vms kõigi 
hüvanguks toimiv taristu. Seega palun 
istutused, hekid ja kiviskulptuurid raja-
da oma kinnistu piiresse või kui kuida-
gi ei saa, siis pöörduda eelnevalt valla 
ehitus- ja kommunaalosakonna poo-
le eelinfo ja kooskõlastuse saamiseks. 
Kõik aiad tuleb rajada oma kinnistu 
piirile või sissepoole. Vallale kuuluvat 
maad isiklikes huvides piirata ei tohi.

Kuna Viimsis on aastate vältel eri-
nevaid istutusi, üle piiri rajatud aedu 
ja paigaldatud kive kogunenud üsna 
suurel hulgal, siis ei ole paraku võima-
lik kõigiga korraga tegeleda. Järeleval-
veosakond tegeleb esialgu üle piiride 
istutuste ja rajatistega avalduse ja avas-
tamise põhiselt. Prioriteediks on ohtli-
kud ristmikud ning ühistranspordi lii-
kumiseks ja taristu rajamiseks vajalike 
teemaade puhastamine. Kui tuvasta-
takse värske istutus ehitiste ülevaatusel 
kasutusloa menetlustes, siis palume 
selle samuti kohe eemaldada, et oleks 
võimalik veel ehk juurdumata taimed 
võimalikult väikese kahjuga oma aeda 
ümber istutada. 

Loo moraal on järgmine: vallale 
kuuluvad (kõikidele valla maksumaks-
jatele kuuluv) transpordimaa kinnis-
tud ei erine millegi poolest eraisikule 
või juriidilisele isikule kuuluvatest kin-
nistutest. Naabri aeda ju oma istutusi 
ei tee ega kive ei pane ning valla maal 
kehtib täpselt sama põhimõte. 

Tänan neid, kes vabatahtlikult alus-
tavad teemaa puhastamist sellest, mis 
sinna ei kuulu ja võib põhjustada ohtu! 

L
oeme iga päev sellest, kui suur protsent elanikest 
on Covid-19 viiruse vastu vaktsineeritud, ning 
kuuleme üleskutseid, et need, kes ei ole veel vakt-
sineeritud, peaksid seda tegema. See aitab hoida 
riigi avatud, koolid lahti, kultuuriasutused töös 

ning on suure tõenäosusega ainus reaalne lahendus nor-
maalse elukorralduse juurde tagasipöördumiseks. Vakt-
sineerimine kaitseb Covid-19 viirusesse nakatumise eest 
või kui jäädki haigeks, siis tõenäoliselt kulgeb haigus palju 
kergemalt. Usun, et see kõik on tõsi, kuid lisaks vaktsinee-
rimisele saame teha palju muudki, et tervemad olla.

Hea tervise ja parema enesetunde jaoks on kõige olu-
lisemad kolm asja. Esiteks tervislik toitumine (sealhulgas 
alkoholist loobumine või vähemalt sellega mitte liialda-
mine), teiseks liikumine ja trenn ning kolmandaks piisav 
puhkus ja kvaliteetne uni. Vahel on aga väga keeruline 
kõikides nendes punktides eeskujulik olla, sest palju 
mugavam on tõsta juurde üks koogitükk, täita õlleklaas, 
istuda nutitelefonis või vaadata poole ööni mõnda sarja. 

Mina pean tervise alustaladest kõige olulisemaks liiku-
mist ja sporti, sest kui teen trenni, siis joon rohkem vett ja 
söön vähem magusat, samuti on uni pärast aktiivsemat 

päeva rahulikum ja kvaliteet-
sem. Kui kipungi jääma mu-
gavustsooni, tulevad appi 
nipid, mis aitavad diivanilt 
püsti tõusta.

Esiteks motiveerib selts-
kond, kellega koos sporti te-
ha. Kui trennikaaslastega on 
kindel kokkulepe kaks korda 
nädalas võrkpalli mängida, 
siis on palju keerulisem raa-
matuga diivanile lesima jää-
da, sest konkreetne aeg on 
kalendris kirjas ning tead, 
et kaaslased ootavad. Lisaks 
kindlustab heas seltskonnas 
treenimine parema tuju.

Teine motivaator on hea enesetunne. Mulle ei meenu 
ühtegi korda, mil oleks pärast liigutamist kehvem olla kui 
enne. Küll aga tuleb meelde nii mõnigi kord, kui olen 
arvuti või teleka taga istudes trenni minekust mõelnud, 
aga külmkapist kaugemale pole jõudnud. Tulemuseks on 
uimane olek ja raskustunne.

Kolmas kindel viis, mis aitab trennilainel püsida, on 
õige spordiala valik. Kui räägitakse treeningutega alus-
tamisest, siis mõeldakse sageli esimesena jooksmise või 
jõusaali peale. Tegelikult on ka väga palju muid võimalusi. 
Miks mitte proovida hoopis tennist, tantsimist, ujumist, 
joogat või poksi? Vahet pole, et pole mitte kunagi varem 
seda teinud – kõike on võimalik õppida. Käesolevast 
lehestki leiate lk 12–13 info huviringide kohta, mis sel 
sügisel Viimsis alustavad ning mille hulgas on ka palju 
erinevaid trennivõimalusi. Vaja on vaid end kirja panna 
ning siis järjepidevalt kohal käia. 

Kui trenni võiks teha kaks, kolm või neli korda nädalas, 
siis liikuma peaks iga päev. Kõige lihtsam viis on minna 
välja kõndima. Õnneks on Viimsis palju paiku, mida jalu-
tamise sihtkohaks võtta. Kui lihtsalt kõndimine tundub 
igav, saab selle põnevamaks muuta. Mul on sõber, kes 
võttis eesmärgiks suve jooksul Eesti rattaga läbi sõita. Ta 
pakib ratta kaasa, sõidab sihtkohta auto või rongiga, teeb 
ümbruskonnas rattaringi ning mär-
gib marsruudid elektroonilisele 
kaardile. Tänaseks on kaart juba 
üsna kirju ning on uhke vaa-
data, kuhu ta ratta seljas on 
jõudnud. Tema eeskujul võib 
sarnast asja proovida oma 
kodukohas kondimootoriga. 
Võtta ette Viimsi kaart ja vali-
da igaks nädalavahetuseks üks 
piirkond – mõni küla, tervise-
rada või rannikujoon, kuhu kõn-
dima minna. Tasuks on 
uute kohtade avasta-
mine, parem enese-
tunne ja tugevam 
tervis.

Merilin 
Piirsalu
Viimsi Teataja 
toimetaja

Karin Mägi
järelevalveosakonna juhataja

Mina pean tervise 
alustaladest kõige 
olulisemaks 
liikumist ja sporti, 
sest kui teen trenni, 
siis joon rohkem 
vett ja söön vähem 
magusat, samuti 
on uni pärast 
aktiivsemat päeva 
rahulikum ja 
kvaliteetsem. 

Kõik saab alguse 
maa sihtotstarbest 
ehk sellest, milleks 
on teatud kinnistuid 
võimalik kasutada.
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uued vallakodanikud
  Kristel ja Kaido Irvalil sündis 10. juunil tütar Marin Emilia Irval
  Vladislava ja Igor Privalihhinil sündis 14. juunil tütar Viktoria 
Privalihhina

  Laura ja Martti Salmil sündis 25. juunil poeg Villem Salm
  Jekaterina ja Raido Purgal sündis 26. juunil tütar Mia Alexandra Purga
  Kadri ja Daniel Kauril sündis 29. juunil tütar Sofia Kaur
  Karin ja Janno Kuusel sündis 1. juulil poeg Frederik Hans Kuusk
  Liliia ja Anton Purinil sündis 2. juulil tütar Mia Purina
  Kristel Kääramehel ja Madis Ratassepal sündisid 2. juulil kaksikud
Marie ja Karl Ratassepp

  Aet Põllul ja Roland Kraavil sündis 4. juulil tütar Kertu Kraavi
  Tiina ja Indrek Östermanil sündis 12. juulil poeg Oskar Österman
  Jana ja Kristjan Haugasel sündis 14. juulil tütar Loviise Haugas
  Cärolyn Purvel ja Rain Kaaretil sündis 15. juulil tütar Bianca 
Elizabeth Kaaret

  Dagmar Heinmetsal ja Deivid Luigel sündis 15. juulil poeg Oskar
Heinmets

  Jekaterina ja Vladimir Javljanskil sündis 20. juulil poeg Leonid 
Javljanski

  Julia Smirnoval ja Tõnis Kadarikul sündis 21. juulil poeg Kristofer 
Kadarik 

  Gerda ja Siim Osal sündis 23. juulil tütar Emma Lee Osa
  Tatjana ja Juri Brõtkinil sündis 23. juulil poeg Daniil Brõtkin
  Maria ja Aleksandr Kulinitšil sündis 24. juulil poeg David Kulinitš
  Esther Kukel ja Egert Tiitsol sündis 26. juulil tütar Elerin Tiitso
  Sandra ja Allan Tammetsal sündis 28. juulil tütar Lumilee Tammets
  Agna Skutansil ja Rauno Treibekil sündis 29. juulil tütar Aileen Treibek
  Kaisa ja Madis Apsalonil sündis 29. juulil poeg Nils Albert Apsalon
  Liana ja Roman Lukjanovil sündis 30. juulil poeg Leon Lukjanov
  Kerli ja Aleksander Novoselovil sündis 31. juulil tütar Lisette Novoselova
  Diana ja Dmitri Kravtšenkol sündis 11. augustil poeg Miroslav
Kravtšenko 

  Jaana ja Sven Metsnõmmel sündis 14. augustil poeg Ragnar 
Metsnõmm
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TOETUS Algamas on uus kooliaasta 
ning 1. klassi minevate koolijütside 
toetuseks maksab Viimsi valla-
valitsus toetust 120 eurot.

1.–30. septembrini saab toetuse taotlu-
se täita mugavalt internetikeskkonnas 
ARNO (http://piksel.ee/arno/viimsi) 
ning taotluste menetlemine ja välja-

maksmine toimub oktoobrikuu jook-
sul.

Viimsi vallavalitsus maksab 1. klas-
si mineva lapse toetust, hoolimata, 
kas laps läheb kooli oma valla või mõ-
ne teise omavalitsuse kooli. Küll aga 
peate toetuse saamiseks veenduma, 
et nii laps kui ka mõlemad vanemad 
on rahvastikuregistri andmetel Viimsi 

1. klassi õppima asumise toetus
valla elanikud seisuga 31.12.2020. Ju-
hul, kui üks lapsevanematest elab elu 
keerdkäikude tõttu mõnes teises oma-
valitsuses, on ARNO-s võimalik lisada 
vabas vormis selgitus.

Kui soovite lisainfot või tekib küsi-
musi taotluse täitmise osas ARNO-s, 
siis võtke julgesti ühendust: risto.nigol
@viimsivv.ee, tel 602 8867.

  Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) korraldab septembris kaks 
toredat väljasõitu.

Reedel, 3. septembril sõidetakse Viljandisse vaatama Ugala teatri 
etendust “Võrku püütud”. VPÜ liikme pilet maksab 15 eurot. Buss väljub 
kell 15 Haabneeme busside lõpp-peatusest suunaga Tammneeme, 
Randvere, Mähe.

Laupäeval, 25. septembril külastatakse Narva-Jõesuus toimuvat 
silmufestivali. VPÜ liikme osalustasu on 19 eurot. Buss väljub Haab-
neeme busside lõpp-peatusest kell 8.30 suunaga Tammneeme, Rand-
vere, Mähe.

Kontrollime Covid-19 vastu vaktsineerimise tõendit koos isikut tõen-
dava dokumendiga.

Info VPÜ toast (Kesk tee 1) tel 682 5639 või Aime Salmistult 
tel 518 8125 ja 5690 7520.

VPÜ

VPÜ kutsub kultuuri nautima
UUS ALGUS 1. septembril algab uus 
õppeaasta ning suured ja väikesed 
koolijütsid isuvad taas koolipinki 
ja lähevad lasteaeda.

Loomulikult on kooliaasta algus kõi-
ge pidulikum ja ootusärevam nende-
le, kes oma kooliteed alles alustavad. 
Viimsi vallas läheb sel aastal esimes-
se klassi 268 last. Kokku alustab val-
la koolides tarkuse taga nõudmist üle 
2600 õpilase.

Munitsipaal- ja eralasteaiad alusta-
vad samuti rõõmsalt uut õppeaastat, 
kusjuures Randvere MLA majas avati 
25. augustil uus Millimallikate rühm.

Tänavune 1. september on eriline 
selle poolest, et esmakordselt tervita-
takse Viimsis uut õppeaastat haridus-
aastal, mis jätkub värske hooga ning 
pakub kooliperedele loodetavasti pal-
ju uut ja huvitavat.

Uued koolijuhid
Tänavu võime Viimsis rõõmustada sel-
le üle, et uuest õppeaastast alustavad 
siin tööd kaks uut koolijuhti. Viimsi 
kunstikooli tüürib nüüd Matti Vainio, 
kes on tegevkunstnik ja kunstipeda-
goog ning kellest saab pikemalt luge-
da juba käesolevast lehest. Randvere 
kooli direktorina asus ametisse Stanis-
lav Nemeržitski, kes on omandanud 
magistrikraadi psühholoogias ja dok-

torikraadi kasvatusteadustes Tallinna 
Ülikoolis. Ta on töötanud Tallinna Üli-
koolis õppejõuna ning juhtinud viima-
ti viis aastat Virtsu kooli. Pikem usutlus 
Stanislaviga ilmub 10. septembri Viim-
si Teatajas.

Covid-19 mõjutab koolielu
Paraku mõjutab tänavust kooliaas-
tat Covid-19 viirus ning sellest lähtu-
vad õppetöö korraldamisel kõik ha-
ridusasutustes. Esmatähtis on hoida 
haridus- ja noorteasutused avatuna 
kõikidel haridusastmetel, arvestades 
seejuures kõigi ohutusega. Üheks võt-
meküsimuseks on siin taaskord vakt-
sineerimine. Mida rohkem inimesi on 
vaktsineeritud, seda väiksem on ras-
kelt haigestumise tõenäosus ja haig-
laravi vajadus. Üldhariduskoolides 
korraldavad õppeaasta algusest vakt-
sineerimist kooliõed, alaealiste vaktsi-
neerimine koolis toimub ainult vane-
ma nõusolekul. Täpsemat infot saab 
www.vaktsineeri.ee või oma koolist. 

Oluline on märkida, et Covid-19 
vaktsineerimise, läbipõdemise või ne-
gatiivse testi tõend tuleb esitada spor-
timisel, noorsootöös, huvitegevuses ja 
-hariduses, täienduskoolituses ja -õp-
pes ning spordiüritustel (tõendit ei pea 
esitama alla 18-aastased). 

Kui eelmisel aastal määrati kõik 
lähikontaktsed karantiini, siis tänavu 
lähtutakse reeglist, et täielikult vakt-
sineeritud või Covid-19 läbi põdenud 
töötajad ja õppijad ei pea üldharidus-
koolis tekkinud viiruskolde puhul lä-
hikontaktsena karantiini jääma. Üld-

Septembris algab uus õppeaasta
hariduskoolides kehtivad lihtsustatud 
karantiininõuded, mis sätestavad, et 
lähikontaktsed õpilased, kellel ei ole 
koolis korraldatud testimisel tuvas-
tatud nakatumist, jätkavad õppetööd 
üldhariduskoolis. Küll aga ei tohi liht-
sustatud karantiinis olevad õpilased 
osaleda huvitegevuses, huvikoolis, 
spordis ega noorsootöös. Koju pea-
vad viirusepuhangu korral lähikon-
taktsetena jääma ainult need õpila-
sed, kelle vanemad ei ole andnud luba 
õpilase testimiseks ega vaktsineerimi-
seks. Sellisel juhul omandab õpilane 
10 päeva materjali iseseisvalt, õppe-
ülesanded on kõigile ühtsed õppein-
fosüsteemis. 

Mistahes haigussümptomite korral 
peavad nii vaktsineeritud kui ka vaktsi-
neerimata inimesed jääma koju.

Tähelepanu vaimsele 
tervisele
Endiselt on väga oluline jälgida õpilas-
te edasijõudmist ja märgata sekkumis-
vajadusi. Erilist tähelepanu pöörame 
kogu hariduspere vaimsele tervisele. 
1. septembrist hakkab tegutsema koo-
lipsühholoogide nõuandeliin kõigile 
laste ja noortega töötavatele inimeste-
le, lapsevanematele, õppijatele ja las-
tele. Nõuandeliini eestikeelne number 
1226 vastab esmaspäevast reedeni kell 
16–20 ning venekeelne number 1227 
teisipäeviti kell 16–20. Kõnedele vas-
tavad koolipsühholoogi kutsetunnistu-
sega kogemustega psühholoogid. 

Pingutame kõik selle nimel, et taga-
da igaühele stabiilsem õppeaasta!

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Soovime kõikidele suurtele ja 

väikestele head uut kooliaastat! 

Viimsi vallavalitsus
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.08.2021 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 39 Loa andmine varaliste kohustuste 
võtmiseks teevalgustuse käidukorralduse ja 
remondi hanke korraldamisel
Nr 40 Haldusülesande täitmise volitamine 
ja lepingu sõlmimiseks volituste andmine 
MTÜ-ga Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
Nr 41 Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega 
nr 92 “Detailplaneeringu algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine: Lubja külas maaüksus-
tel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu” algatatud 
detailplaneeringu (kinnistutel Kallaku ja Serva) 
menetluse lõpuleviimise tähtaja pikenda-
mine
Nr 42 Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldu-
sega nr 1084 “Prangli saarel Lääneotsa külas 
Vanani II (uue nimega Seelikuranna) maaük-
suse detailplaneeringu kehtestamine” kehtes-
tatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tun-
nistamine ehitisealuse pinna osas
Nr 43 Viimsi Vallavalitsuse 11.03.2003 korral-

dusega nr 164 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Künka V, Lageda tee 21 maaüksused” kehtes-
tatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tun-
nistamine kruntidele määratud ehitisealuse 
pinna, hoonete arvu ja krundi piirist lubatud 
ehitusala (hoonestusala) kauguse osas
Nr 44 Viimsi Vallavolikogu 09.12.2014 otsu-
sega nr 88 “Metsakasti küla, kinnistu Lepiku 
(Jäätma tee 12) detailplaneeringu kehtesta-
mine” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt 
kehtetuks tunnistamine Jäätma tee 4 kinnistu 
piiride osas

  Viimsi Vallavolikogu 17.08.2021 otsusega 
nr 39 anti luba Viimsi Vallavalitsusel võtta 
varalisi kohustusi seoses Viimsi valla teeval-
gustuse käidukorraldus ja remont 2022–2028 
riigihanke korraldamisega.

  Viimsi Vallavolikogu 17.08.2021 otsusega 
nr 40 kiideti heaks halduskoostööseaduse § 5 
lõike 2 kohane analüüs ja anti luba sõlmida 
Viimsi valla ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspor-

Volikogus
dikeskuse vaheline haldusleping ühistrans-
pordi korraldamiseks vastavalt lisale 2.

  Viimsi Vallavolikogu 17.08.2021 otsu-
sega nr 41 pikendati Viimsi Vallavolikogu 
10.10.2006 otsusega nr 92 “Detailplaneeringu 
algatamine ja lähteülesande kinnitamine: 
Lubja külas maaüksustel Kallaku, Serva ja 
Pärtlepõllu” algatatud detailplaneeringu (kin-
nistutel Kallaku ja Serva) menetluse lõpule-
viimise tähtaega kuni 30.06.2022.

  Viimsi Vallavolikogu 17.08.2021 otsusega 
nr 42 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldusega nr 1084 
“Prangli saarel Lääneotsa külas Vanani II (uue 
nimega Seelikuranna) maaüksuse detailpla-
neeringu kehtestamine” kehtestatud detail-
planeering ehitisealuse pinna osas. (Vt lisa de-
tailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 17.08.2021 otsusega 
nr 43 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavalitsuse 11.03.2003 korraldusega nr 164 
“Detailplaneeringu kehtestamine: Künka V, 

Lageda tee 21 maaüksused” kehtestatud 
detailplaneering kruntidele määratud ehitise-
aluse pinna, hoonete arvu ja krundipiirist lu-
batud ehitusala (hoonestusala) kauguse osas. 
(Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 17.08.2021 otsusega 
nr 44 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavolikogu 09.12.2014 otsusega nr 88 “Metsa-
kasti küla, kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) 
detailplaneeringu kehtestamine” kehtestatud 
detailplaneering Jäätma tee 4 kinnistu piiride 
osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 17.08.2021 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 19 Viimsi valla kliimamuutustega kohane-
mise arengukava 2021–2031 vastuvõtmine

NB! Volikogu 17.08.2021 otsuste terviktekstidega 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Viimsi Vallavalitsus võõrandab kirjaliku enampakkumise korras vara 
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enam-
pakkumise Viimsi valla varana arvel olevate ja maha kantud 
inventari võõrandamiseks alljärgnevalt:
1.1  Kummipaat Gladiator AK280, inventari nr 9909370, võõran-
damiseks alghinnaga 400 (nelisada) eurot. Väike aerudega 
paat. Komplekti kuuluvad aerud ja teisaldatav iste. Väga vähe 
kasutatud, uueväärne.
1.2  Umbrohupõleti ThermHIT45, inventari nr 9909368, võõran-
damiseks alghinnaga 1400 (üks tuhat nelisada) eurot. Umbrohu-
põleti ThermHIT 45-Keemiavaba umbrohupõleti sobib tänava-
kividega, killustiku või kruusaga kaetud alade hooldamiseks. 
Töötluse ajal umbrohtusid mitte ei põletata, vaid kuumutatakse. 
Vähe kasutatud, uueväärne. Seade müüakse ilma gaasiballoonita.
1.3 Lumepuhur Husqvarna ST268EP, inventari nr 9902422, 
võõrandamiseks alghinnaga 800 (kaheksasada) eurot. Seade 
on heas korras. Töölaius 68 cm.
1.4 Lumepuhur Stiga Snow Fox, inventari nr 9902423, võõran-
damiseks alghinnaga 700 (seitsesada) eurot. Seade on heas 
korras. Töölaius 61 cm.
1.5  Traktor Panter FD2 koos niiduseadmega RZS70 ja multše-
riga M70, võõrandamiseks alghinnaga 500 (viissada) eurot. 
Seade müüakse koos niiduseadme RZS70 ja multšeriga M70. 
Seade on töökorras.
1.6 ATV Honda Foreman 450S, inventari nr T000014, võõran-
damiseks alghinnaga 150 (ükssada viiskümmend) eurot. ATV ei 
tööta. Täpsem tehniline seisukord on teadmata.
1.7 Murutraktor Mcculloch M125-107T, võõrandamiseks alghin-
naga 600 (kuussada) eurot. Seade on töökorras.
1.8 Murutraktor Husqvarna LT 126 koos järelkäruga, võõranda-
miseks alghinnaga 800 (kaheksasada) eurot. Seade on töökor-
ras, aga seadmel puudub aku. Seade müüakse koos murutrak-
tori haagisega.
1.9 Trimmer-niiduk Partner PWT420, võõrandamiseks alghin-
naga 100 (ükssada) eurot. Seade on töökorras, niidulaius on 51 cm. 

1.10 Sõiduk Luaz 969 (ЛуАЗ-969) võõrandamiseks alghinnaga 
100 (ükssada) eurot. Sõiduk ei ole töökorras, dokumendid puu-
duvad, kere roostetab. Täpsem tehniline seisukord on teadmata.
1.11 Järelhaagis (kasti laius 1,7 m ja pikkus 3 m), võõrandamiseks 
alghinnaga 200 (kakssada) eurot. Haagisel puuduvad doku-
mendid. Täpsem tehniline seisukord on teadmata.
Pakkumine peab sisaldama: 
- pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;
- nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks 
esitatud tingimustel;
- sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa; 
- pakkumise esitaja allkiri;
- esindaja volitusi tõendav dokument.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 14. september 2021 
kell 10.00. 
Pakkumiste avamise tähtaeg on 14. september kell 10.15 aad-
ressil Viimsi vald, Viimsi alevik, Nelgi tee 1. 

Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus, millele 
on märgitud pakutava eseme number kujul “Ese 1.1”, “Ese 1.2”, 
vastavalt korralduses toodud numeratsioonile koos märkega 
“Mitte avada enne 14.09.2021 kell 10.15” aadressil Viimsi vald, 
Viimsi alevik, Nelgi tee 1. 

Laekunud ümbrik registreeritakse saabumisajaga. Iga eseme 
kohta tuleb teha pakkumus eraldi ümbrikus, mitme eseme pak-
kumus ei tohi sisalduda ühes ümbrikus.

Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma pakkumises 
nimetatud summa hiljemalt müügilepingu sõlmimise päeval 
ülekandega Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole 
EE182200221010936477. Kõik müügilepingu sõlmimisega 
seotud kulud, sh transportimise kulud üleandmise kohast (Ampri 
tee 9, Lubja küla) edasi kannab ostja. Toodete galerii: https://
viimsi.ee/uudised/vallavara-voorandamise-enampakkumine

Seadmete nägemiseks palume ühendust võtta e-posti teel 
kristjan.jarv@viimsivv.ee või telefoni teel 602 8853.

  Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlu-
ses Viimsi vallas Pringi külas Kasteheina tee 40 kinnis-
tule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale 
on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Pringi külas 
Kasteheina tee 40 kinnistule üksikelamu püstitamiseks 
detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille 
ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 8. aprillil 
1997 otsusega nr 151 kehtestatud Pringi küla AÜ Männi 
detailplaneeringuga. 

Soovitakse suurendada ja nihutada hoonestusala 1,2% 
Kasteheina tee 42 suunas vastavalt taotluse juurde esita-
tud asendiplaanile. Antud juhul ei ole projekteerimistingi-
muste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste 
või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi para-
meetreid ei suurendata, samuti on tagatud tuleohutusku-
jad naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pä-
dev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoo-
nestusala tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab pro-
jekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena 
ehitusseadustiku § 28 ja 31 lõike 1 alusel. Ehitus- ja kom-
munaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalik-
ku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistin-
gimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud 
isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu koh-
ta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul ava-
likustamisest arvates. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 

Projekteerimistingimused

Akukon Eesti OÜ poolt on valminud Viimsi valla välisõhu 
mürakaart ja Viimsi valla välisõhus leviva keskkonnamüra 
vähendamise tegevuskava. Ajavahemikul 27.08–12.09.2021 
on nimetatud töö Viimsi Raamatukogus ja Viimsi valla kodu-
lehel avalikul väljapanekul.

Viimsi valla välisõhu mürakaardi koostamisel võeti suure-
matel teedel ja tänavatel mürataseme määramisel aluseks 
liikluskoormus ja seda kasutati mudelarvutuste põhiandme-
tena. Samuti hinnati erinevate kriteeriumite põhjal tööstus-
müra, mille reaalsed mõõtmised viidi läbi kolmes piirkonnas: 
Miiduranna ja Muuga sadamates ning Püünsi tööstusalal. 
Müra vähendamise tegevuskava koostati välisõhu müra-
kaardi tulemuste alusel.

Ettepanekuid ja kommentaare saab esitada avaliku välja-
paneku aja vältel e-posti aadressil toomas.luhse@viimsivv.ee 
või kirjalikult paberkandjal Viimsi Vallavalitsusse (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik).

Avalik arutelu toimub Viimsi Raamatukogus 28.09.2021 
kell 16–18.

Viimsi valla arengukava ja eelarve-
strateegia 2021–2025 muutmise 
avalik väljapanek 
Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2021–2025 
muutmise avalik väljapanek toimub perioodil 18. august – 
7. september 2021. 

Dokument on leitav Viimsi valla veebilehel ja paberkandjal 
lugemiseks Viimsi Raamatukogus aadressil Randvere tee 9, 
Haabneeme, Viimsi vald.

Ettepanekute ja küsimuste esitamise lõpptähtaeg on 
7. september kell 17.00. Ettepanekud ja küsimused võib esi-
tada kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 
Viimsi vald või e-posti aadressil arengukava@viimsivv.ee. 

Ettepanekutele vastamine toimub kahe nädala jooksul 
pärast avaliku väljapaneku lõppemist. 

Avalik arutelu toimub käesoleva aasta 7. septembril algu-
sega kell 17.00.

Sundvalduse seadmise menetluse 
läbiviimine 
Viimsi Vallavalitsus teavitab, et on algatanud sundvalduse 
seadmise menetluse Viimsi alevikus kinnistutel Aiandi tee 
14 ja Nartsissi tee 1, eesmärgiga ehitada piirkonda tänava-
valgustus ning tagada selle hilisem talumine. Sundvalduse 
seadmine seisneb kinnisasja avalikes huvides omandamise 
seaduse kohaselt kinnisasja koormamises sellise kinnis-
omandi kitsendusega, mis oma sisult vastab isiklikule kasutus-
õigusele. Sundvalduse seadmise menetlusega seotud 
dokumentide ning sundvalduse ala plaanidega saab tutvuda, 
pöördudes Viimsi Vallavalitsuse õigusosakonna juristi Leeles 
Lilleorgi poole (e-posti aadress leeles.lilleorg@viimsivv.ee, 
telefon 5686 0005), tehnilistele küsimustele vastab kommu-
naalvaldkonna peaspetsialist Taavi Valgmäe (e-posti aadress 
taavi.valgmae@viimsivv.ee, telefon 5623 2830).

Kelvingi küla üldkoosolek
Kelvingi küla üldkoosolek toimub 28. augustil kell 18.30 
Kelvingi laululaval. Päevakorras on külavanema aruanne 
tehtud tööst ning jooksvad küsimused.

Ants-Hembo Lindemann
Kelvingi külavanem 

Laiaküla külaseltsi ja küla 
üldkoosolek
MTÜ Laiaküla Külaselts ja küla üldkoosolek toimub 5. sep-
tembril kell 12 Käära tee ringteel. Koosolek toimub iga ilma ja 
asjaoluga. 

Päevakorras: külaseltsi majandusaasta aruanne 2020, 
Laiaküla külavanema aruanne 2020–2021, magusalaat ja 
muud küsimused 2021.

Välisõhu mürakaart ja 
välisõhus leviva kesk-
konnamüra vähendamise 
tegevuskava
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ALGATATUD DETAILPLANEERINGUD
  Viimsi Vallavalitsus võttis 07.07.2021 vastu 

korralduse nr 322 “Leppneeme küla, kinnis-
tute Lehelinnu tee 12 ja Loosaare tee 10 // 
Kiigemäe detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on 4334 m² ning 
see asub Leppneeme külas, hõlmates elamu-
maa sihtotstarbega kinnistud Lehelinnu tee 12 
(katastritunnus 89001:003:1859, pindala 1501 m²) 
ja Loosaare tee 10 // Kiigemäe (katastritunnus 
89001:003:1858, pindala 2833 m²). Planeeritav 
maa-ala on hoonestatud, kõrghaljastust esineb 
planeeringualal eelkõige Loosaare tee 10 // 
Kiigemäe kinnistul. Planeeringuala piirneb 
kolmest küljest elamumaa sihtotstarbega kin-
nistutega (Loosaare tee 8, Loosaare tee 6, 
Leppsilla tee 14 ja Lehelinnu tee 8) ning idast 
merega. Juurdepääsud on tagatud avalikult 
kasutatavalt Lehelinnu teelt ning Loosaare 
teelt, kuhu on seatud sõiduteeservituut. Kin-
nistutel kehtib Kiigemäe maaüksuse detailpla-
neering, mis on kehtestatud Viimsi Vallavalit-
suse 21.04.2009 korraldusega nr 228.

Algatatud detailplaneeringu (edaspidi DP) 
koostamise eesmärk on muuta planeeringuala 
krundijaotust ja ehitusõigust. DP-ga planeeri-
takse Lehelinnu tee 12 kinnistuga liita 665 m² 
suurune osa Loosaare tee 10 // Kiigemäe kin-
nistust ning moodustada kaks elamumaa siht-
otstarbega krunti, millele määrata ehitusõigus 
ühe elamu ja ühe abihoone ehitamiseks. 
DP-ga lahendatakse juurdepääsud, parkimi-
ne, haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja 
heakord. Planeeritav DP on kooskõlas Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring.
  Viimsi Vallavalitsus võttis 18.08.2021 vastu 

korralduse nr 358 “Leppneeme küla, kinnis-
tute Kärimetsa ja Põllu detailplaneeringu 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnita-
mine”.

Planeeritava ala suurus on 12 099 m² ja see 
paikneb Viimsi poolsaare kirdeosas Leppneeme 
külas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstar-
bega hoonestamata kinnistu Põllu (katastri-
tunnus 89001:003:0155) ja elamumaa sihtots-
tarbega hoonestamata kinnistu Kärimetsa 
(katastritunnus 89001:003:1750). Planeeringu-
ala on suures osas kaetud kõrghaljastusega. 
Planeeringuala piirneb kahest küljest maatu-
lundusmaa kinnistutega (Loosaare, Neeme-
sauna) ning kahest küljest elamumaa kinnis-
tutega (Vainu tee 22, Piirikivi tee 16, Mäe tee 
11, Mäe tee 8 ja Kaasiku tee 9). Olemasolev 
juurdepääs planeeringualale toimub Kaasiku 
teelt.

DP koostamise eesmärk on Kärimetsa ja 
Põllu kinnistute jagamine neljaks elamumaa 
kasutamise sihtotstarbega krundiks vastavalt 
üldplaneeringukohasele maakasutuse juht-
otstarbele ning üheks transpordimaa kasuta-
mise sihtotstarbega krundiks. Üldplaneeringu 
kohaselt asuvad kinnistud osaliselt tihehoo-
nestusalal, kus ehitamise aluseks on kehtiv DP. 
Ühtlasi määratakse DP-ga elamumaa krunti-
dele ehitusõigus ühe põhihoone ja ühe abi-
hoone ehitamiseks. DP-ga lahendatakse juurde-
pääsud, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega 
varustatus ja heakord. Juurdepääsud moodus-
tatavatele elamumaa kruntidele on tagatud 
avalikult kasutatavalt Kaasiku teelt ja planeeri-
tavalt transpordimaa sihtotstarbega krundilt.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline 
uuring ja puittaimestiku dendroloogiline hin-
nang.

  Viimsi Vallavalitsus võttis 18.08.2021 vastu 
korralduse nr 359 “Viimsi alevik, kinnistu 
Madise detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeritava ala suurus on 1812 m² ja see 
paikneb Viimsi poolsaare lõunaosas Viimsi 
alevikus, hõlmates maatulundusmaa sihtots-
tarbega hoonestamata kinnistu Madise (ka-
tastritunnus 89001:010:0350). Planeeringualal 
on vähesel määral kõrghaljastust. Planeeringu-
ala piirneb põhja- ja idaküljest maatulundus-
maa kinnistutega (Andrese, Sooraua), lõunast 
transpordimaa kinnistuga (Nelgi tee) ning lää-

nest elamumaa kinnistuga (Nelgi tee 39). Ole-
masolev juurdepääs planeeringualale toimub 
Nelgi teelt.

DP koostamise eesmärk on maatulundus-
maa sihtotstarbega Madise kinnistu muut-
mine elamumaa sihtotstarbega krundiks vas-
tavalt üldplaneeringukohasele maakasutuse 
juhtotstarbele. Üldplaneeringu kohaselt asub 
kinnistu tihehoonestusalal, kus ehitamise alu-
seks on kehtiv DP. Ühtlasi määratakse DP-ga 
elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus 
ühe põhihoone ja ühe abihoone ehitamiseks. 
DP-ga lahendatakse juurdepääs, parkimine, 
haljastus, tehnovõrkudega varustatus ja hea-
kord. Juurdepääs moodustatavale elamumaa 
krundile on tagatud avalikult kasutatavalt 
Nelgi teelt.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline 
uuring ja puittaimestiku dendroloogiline hin-
nang. 

AVALIKUD ARUTELUD
  15.09.2021 algusega kell 16.00 toimub 

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 
2. korruse saalis Randvere küla, Mündi tee 16 
kinnistu DP avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu. DP on vastu võetud Viimsi 
Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 188. 
DP avalik väljapanek toimus 07.–21.06.2021.

  20.09.2021 algusega kell 16.00 toimub 
Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 
2. korruse saalis Pärnamäe küla, kinnistute 
Pärnamäe tee 170 ja 172 ning Lubja küla, 
kinnistu Niine DP avaliku väljapaneku tule-
muste avalik arutelu. DP on vastu võetud 
Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega 
nr 187. DP avalik väljapanek toimus 07.–21.06.
2021.

  22.09.2021 algusega kell 16.00 toimub 
Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haab-
neeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 
2. korruse saalis Lubja küla, kinnistute Ani-
järve tee 6 ja 8 DP eskiislahenduse avaliku 
väljapaneku tulemuste avalik arutelu. DP on 
algatatud Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 
otsusega nr 15. DP eskiislahenduse avalik 
väljapanek toimus 26.04–25.05.2021.

AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
  13.–27.09.2021 on Viimsi Raamatukogus 

avalikul väljapanekul järgmine DP: Lepp-
neeme küla, kinnistute Sepamäe tee 13, 
Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 DP, 
mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
30.06.2021 korraldusega nr 301.

Planeeringuala suurus on 6629 m² ja see 
asub Leppneeme küla põhjaosas, hõlmates 
elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kin-
nistud Sepamäe tee 13 (89001:003:0367, pind-
ala 2284 m²), Sepamäe tee 15 (89001:003:1789, 
pindala 2172 m²) ja Sepamäe tee 17 (89001:003:
1791, pindala 2173 m²). Planeeringuala on 
kaetud kõrghaljastusega, kaguosas paikneb 
kraav. Planeeritav ala piirneb põhjas elamu-
kruntidega Sepamäe tee 11 ja Leppneeme tee 
100, teistes ilmakaartes avalikult kasutatava 
Sepamäe teega, mille kaudu toimub krunti-
dele juurdepääs. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 08-20) 
tehakse ettepanek moodustada kuus krunti: 
neli elamumaa sihtotstarbega krunti (kolm 
krunti on suurusega 1500 m², üks on 2066 m²) 
ning kaks tee- ja tänavamaa krunti (51 m² ja 
12 m²). Elamukruntidele määratakse ehitusõi-
gus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehita-
miseks. Üksikelamu maapealsete korruste arv 
on kaks (suurim lubatud kõrgus 8,5 m), abi-
hoonel üks (suurim lubatud kõrgus 5 m), maa-
aluseid korruseid ei ole planeeritud. Suurim 
lubatud ehitisealune pind kõikidel planeerin-
guala kruntidel on 300 m², suletud brutopind 
600 m². Hoonete lubatud katusekalle on vahe-
mikus 5–25°. Tee- ja tänavamaa krundid on 
planeeritud tee kurvide laugjamaks muutmi-
seks ning need antakse tasuta valla omandisse. 

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga.

  13.09–12.10.2021 on Viimsi Raamatuko-
gus avalikul väljapanekul järgmine DP: Rand-
vere küla, kinnistu Kiviranna tee 15 DP 
eskiislahendus. DP on algatatud Viimsi Valla-
volikogu 16.03.2021 otsusega nr 13.

Planeeringuala paikneb Randvere küla ran-
nikualal väljakujunenud hoonestusega elamu-
piirkonnas, hõlmates kolmnurkse kujuga kin-
nistu Kiviranna tee 15 (katastritunnus 89001:
003:0031, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, 
pindala 945 m²). Planeeringuala piirneb läänes 
elamumaa sihtotstarbega kinnistuga Kiviranna 
tee 13, idas maatulundusmaa sihtotstarbega 
kinnistuga Kiviranna tee 17 ning lõunas Kivi
ranna teega. Tee vastasküljel on elamumaa siht-
otstarbega kinnistud. Planeeringuala on hoones-
tuseta ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. 
Juurdepääs kinnistutele toimub Kiviranna teelt. 

DP (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ, 
töö nr 0521) koostamise eesmärk on elamu-
maakrundi minimaalsuurusest väiksemale 
krundile ehitusõiguse määramine ühe üksik-
elamu ja ühe abihoone ehitamiseks. DP eskiis-
lahendusega tehakse ettepanek määrata Kivi-
ranna tee 15 kinnistule ehitusõigus ühe üksik-
elamu ja ühe abihoone püstitamiseks suurima 
ehitisealuse pinnaga 189 m². Planeeritav 
elamu on kuni 2-korruseline, suurim lubatud 
harja kõrgus maapinnast on 8,5 m, põhikatuse 
lubatud katusekalle on vahemikus 40–48°. 
Planeeritav abihoone on 1-korruseline, harja 
kõrgus maapinnast on kuni 5 m, katusekalle 
on vaba.

Planeeritav DP on Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringut muutev.

OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTATUD 
DETAILPLANEERINGUD

  Viimsi Vallavolikogu võttis 17.08.2021 
vastu otsuse nr 42 “Viimsi Vallavalitsuse 
26.06.2015 korraldusega nr 1084 “Prangli 
saarel Lääneotsa külas Vanani II (uue nimega 
Seelikuranna) maaüksuse detailplaneeringu 
kehtestamine” kehtestatud detailplaneeringu 
osaline kehtetuks tunnistamine ehitisealu-
se pinna osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldu-
sega nr 1084 kehtestati Prangli saarel Lääne-
otsa külas Vanani II maaüksuse DP, mille ees-
märk oli avaliku kasutusega supelranna raja-
mine ning transpordimaa kruntide piiride vas-
tavusse viimine väljakujunenud – sisse sõide-
tud – pinnasteega. Planeeritava ala suurus oli 
14 700 m².

Lääneotsa küla, Seelikuranna kinnistu 
omanikud esitasid 26.04.2021 Viimsi Valla-
valitsusele taotluse Vanani II DP osaliselt keh-
tetuks tunnistamiseks ehitisealuse pinna osas. 
Pöördujate soov on suvila laiendamine kuni 
33% olemasoleva hoone mahust. 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ees-
märk on suvila ehitisealuse pinna suurenda-
mine kuni 33% olemasoleva hoone mahust, et 
muuta ebasümmeetriline hoone sümmeetrili-
semaks. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnis-
tamist on Seelikuranna kinnistu omanikel 
võimalik esitada ehitusteatis, kui hoonet laien-
datakse kuni 33% olemasoleva hoone mahust. 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ehitise-
aluse pinna osas ei mõjuta ega takista DP 
lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 17.08.2021 
vastu otsuse nr 43 “Viimsi Vallavalitsuse 
11.03.2003 korraldusega nr 164 “Detailpla-
neeringu kehtestamine: Künka V, Lageda 
tee 21 maaüksused” kehtestatud detailpla-
neeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine 
kruntidele määratud ehitisealuse pinna, 
hoonete arvu ja krundi piirist lubatud ehi-
tusala (hoonestusala) kauguse osas”.

Viimsi Vallavalitsuse 11.03.2003 korraldu-
sega nr 164 kehtestati Pärnamäe küla, Künka 
V, Lageda tee 21 maaüksuste DP, millega pla-
neeriti 16 väikeelamukrunti, teedevõrgustik 
ning määrati hoonestustingimused. Planeeri-
tava ala suurus oli 17 884 m².

Pärnamäe küla, Künka tee 2 // Lageda tee 
27 kinnistu omanik esitas 21.05.2021 Viimsi 
Vallavalitsusele taotluse Künka V, Lageda tee 

21 maaüksuste DP osaliselt kehtetuks tunnis-
tamiseks Künka tee 2 // Lageda tee 27 kinnis-
tu osas. Omaniku soov on ehitisealuse pinna, 
hoonete arvu ja krundipiirist lubatud ehitus-
ala (hoonestusala) kauguse muutmine vasta-
valt kehtivale üldplaneeringu teemaplanee-
ringule “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted” 
(edaspidi üldplaneeringu teemaplaneering). 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ees-
märk on ehitisealuse pinna, hoonete arvu ja 
krundipiirist lubatud ehitusala (hoonestusala) 
kauguse muutmine vastavalt kehtivale üldpla-
neeringu teemaplaneeringule, mille kohaselt 
on üksikelamukrundi suurim lubatud täisehi-
tusprotsent 20, lubatud ehitusala kaugus kin-
nistu piiridest 7,5 m ning üle 1000 m² suuru-
sele elamukrundile on lubatud abihoone. 
Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on 
omanikul võimalik taotleda projekteerimistin-
gimused, millega määratakse üldplaneeringu 
teemaplaneeringuga kooskõlas olevad tingi-
mused ehitusprojekti koostamiseks.

Ühtlasi leiab planeeringu koostamise kor-
raldaja, et DP kehtima jäämine kehtestatud 
kujul ei ole põhjendatud ning mõistlik on keh-
tetuks tunnistada Künka V, Lageda tee 21 maa-
üksuste DP ehitisealuse pinna, hoonete arvu ja 
krundipiirist lubatud ehitusala (hoonestusala) 
kauguse osas tervenisti, et võimaldada reali-
seerida üldplaneeringu teemaplaneeringuga 
lubatud täisehitusprotsenti 20, nihutada hoo-
nestusala kooskõlas üldplaneeringu teema-
planeeringuga määratud tingimustega ning 
juurde saada abihoonete ehitamise võimalus. 
Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on 
omanikel võimalik taotleda projekteerimistin-
gimused, millega määratakse tingimused ehi-
tusprojekti koostamiseks.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 17.08.2021 
vastu otsuse nr 44 “Viimsi Vallavolikogu 
09.12.2014 otsusega nr 88 “Metsakasti küla, 
kinnistu Lepiku (Jäätma tee 12) detailpla-
neeringu kehtestamine” kehtestatud detail-
planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistami-
ne Jäätma tee 4 kinnistu piiride osas”.

Viimsi Vallavolikogu 09.12.2014 otsusega 
nr 88 kehtestati Metsakasti küla, kinnistu 
Lepiku (Jäätma tee 12) DP, millega planeeriti 
16 väikeelamukrunti, teedevõrgustik ning 
määrati hoonestustingimused. Planeeritava 
ala suurus oli 30 000 m².

Metsakasti küla, Jäätma tee 4 kinnistu oma-
nikud esitasid 29.06.2021 Viimsi Vallavalitsu-
sele taotluse Metsakasti küla, kinnistu Lepiku 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Jäätma 
tee 4 kinnistu piiride osas. Omanike soov on 
muuta kinnistu piire läbi maakorralduslike 
toimingute. 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ees-
märk on DP-ga määratud kinnistu piiride muut-
mine, et Jäätma tee 4 ja Kaasiku kinnistute 
vahel olevat piiri oleks võimalik muuta vasta-
valt naabrite vahelisele kokkuleppele. Pärast 
DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on omani-
kel võimalik maakorralduslike toimingute läbi 
realiseerida aja jooksul muutunud soove. DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamine Jäätma tee 4 
kinnistu piiride osas ei mõjuta ega takista DP 
lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Lisainfo detailplaneeringute kohta, sh avalike 
väljapanekute materjalid, on kättesaadavad ka 
Viimsi valla kodulehelt: https://www.viimsi-
vald.ee/teenused/planeeringud/detailplanee-
ringud.

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 avatud esmaspäevast 
reedeni kell 10–20, nädalavahetustel kell 10–16. 
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Detailplaneeringud
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Leppneeme majapidamised 
saavad liituda naabrivalvega
Leppneeme külas moodustatakse naabrivalve sektor. Liitumistasu 
100 eurot tasub Leppneeme Küla Loodusselts MTÜ.  

MTÜ Eesti Naabrivalve edastab külale neli naabrivalve piirkonda tä-
histavat tahvlit, kleebised igale liitunud majapidamisele ja naabrivalves 
osalejate kontaktandmed. Kõigil majapidamistel, kes soovivad naabri-
valvega liituda, palume hiljemalt 31. augustiks saata e-posti aadressile 
kylavanem.leppneeme@gmail.com järgmine info: majapidamise aad-
ress, nimi, telefon ja e-posti aadress. Rohkem infot naabrivalve kohta 
leiate https://naabrivalve.ee/. 

Leppneeme Küla Loodusselts 

Septembrist muutuvad 
bussiliinide sõiduplaanid
Seoses algava kooliaasta ja puhkusteperioodi lõppemisega läheb 
Viimsi ühistransport alates 1. septembrist üle tihendatud sõidu-
graafikutele.   

Sõiduplaanide koostamisel on ühistranspordi planeerijad lähtunud 
koolitundide alguse ja lõpuaegadest, ümberistumiste võimalustest 
maakonnaliinidele, võimalusel ka Tallinna bussiliinidele ning Prangli 
laevaühendusest. Muutuvad Viimsi siseliinide ja Harju maakonna ava-
like bussiliinide graafikud.

Kõik sõitjad, ka soodustuste saajad, on kohustatud valideerima oma 
sõidud. Saadav soodustus on kehtiv siis, kui sõit on registreeritud.

Vallaliinide ja maakonnaliinide sõiduplaanid on leitavad veebiraken-
duses http://peatus.ee, bussiliinide 1A, 38 ja 49 liiniinfo on leitav Tal-
linna sõiduplaanide rakenduses https://transport.tallinn.ee ning kooli-
bussi info www.tallinn.ee/koolibuss.

NB! Maskide kandmine bussides on kohustuslik.
VT

Vana-Narva maantee ja Saha-
Loo tee saavad rekonstrueeritud
Viimsi vald võõrandas 2020. aastal Vana-Narva maantee riigile. 
Sellest ajast peale on vald ja Transpordiamet tihedas koostöös 
projekteerinud Vana-Narva maantee rekonstrueerimist.  

Tööde käigus saab lisaks 
Vana-Narva maantee 1 km 
pikkusele lõigule korda Vana-
Narva maantee ja Saha-Loo 
tee ristmik, mis lahendatakse 
ringristmikuna. Samuti tehak-
se korda Saha-Loo tee 1,5 km 
pikkune lõik, et tagada ühen-
dus Tallinna ringtee suunal. 
Ristmiku läbilaskvuse suuren-
damiseks rajatakse lisarada 
Vana-Narva maanteelt Saha-
Loo teele parempöörde soori-
tamiseks. Saha-Loo teel on 
kogu tee ulatuses projekteeri-
tud 1+1 sõidurada ja tee keske-
le vasakpöörde sooritamiseks 
lisarada tänavatele ja maha-
sõitudele. Lisaks muudele töö-
dele rajatakse tänavavalgus-

tused. Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee äärde on ette nähtud 
kõnni- ja jalgrattateede ehitamine ning bussipeatused. Teetööde val-
mimisel on tagatud parem ja ohutum ühendus Viimsi valla ning Tallinna 
ringtee ja linna põhiteede võrgu vahel.

Transpordiamet andis sel nädalal välja ehitusloa Vana-Narva maan-
tee, Saha-Loo tee ja nimetatud teede ristmiku rekonstrueerimiseks. 
Ehitustööd on kavandatud tulevale aastale. Ehitustööd lähevad maksma 
ca 2,8 miljonit eurot.

VT 

Bussiajad muutuvad septembri algusest. Foto: Imre Saar

Ehitustööd algavad tuleval aastal. 
Foto: Kalev Eensaar

ARENGUKAVA 17. augustil võttis 
Viimsi vallavolikogu vastu Viimsi 
valla kliimamuutustega kohane-
mise arengukava 2021–2031 
(KLAK), mille peamine eesmärk 
on suurendada valla valmidust ja 
võimet kliimamuutuste mõjuga 
kohanemiseks ning kasvuhoone-
gaaside heitmete vähendamiseks.

Olles üks esimesi valdasid Eestis, kes 
sellise arengukava on koostanud, on 
Viimsi seadnud üheks arenguees-
märgiks kujundada vallast parima 
elukeskkonnaga kodupaik, mis pa-
kub rahulikku ja turvalist elukeskkon-
da. Kliimariskid võivad aga avaldada 
nii negatiivset kui ka positiivset mõju 
elukeskkonna kvaliteedile, mistõttu on 
oluline, et vald teadvustaks võimalik-
ke riske, näeks ette tegevused nendega 
toimetulekuks ning oskaks ära kasuta-
da kliimamuutuste võimalikku posi-

tiivset mõju, tõukamaks tagant soovi-
tud arenguid.

KLAK annab detailse ülevaate prog-
noositavatest kliimamuutustest ja nen-
de mõjust vallale ning seab eesmärgid 
muutustega kohanemisel. Kava koos-
tamisel hinnati kliimamuutuste mõju 
järgmistele valdkondadele: maakasu-
tus ja ruumiline planeerimine, hoo-
nestus, transport ja liikuvus, ener-
giamajandus, veemajandus, tervis, 
looduskeskkond ja elurikkus, turism 
ja rekreatsioon, tervis, hädaolukor-
dadega toimetulek ja jäätmed. Ko-
hanemismeetmed kavandati olulise-
mate kliimariskide maandamiseks, 
sh üleujutuste ja soojussaarte tekke 
ja mõjude vähendamiseks, joogivee 
kättesaadavuse, säästva ja ohutu lii-
kuvuse toimivuse, hädaolukordade-
ga toimetuleku ning inimeste tervist 
ja heaolu toetava elukeskkonna taga-
miseks. Lisaks on toodud suunad ener-

Vallavolikogu kiitis heaks 
kliimamuutustega kohanemise 
arengukava

giatõhususe suurendamiseks kolmes 
valdkonnas: hoonestus, transport ja 
teevalgustus. Arengukava esitab 20 
meedet koos tegevustega, mille abil 
saavutatakse kohanemine ja heitmete 
vähenemine läbi kümneaastase ajatel-
je. Tegevuskavas on välja toodud aasta-
tel 2021–2025 elluviidavad tegevused, 
mis aitavad kaasa meetme eesmärkide 
saavutamisele. KLAKi lisades on esita-
tud mõjude analüüs ja meetmete seo-
sed valdkondlike strateegiatega.

Arengukava koostas MTÜ Balti 
Keskkonnafoorum koostöös Ees-
ti Maaülikooli ning Viimsi vallavalit-
suse spetsialistidega projekti “Säästli-
ke ja kliimamuutustele vastupidavate 
linnaliste sademeveesüsteemide aren-
damine” (LIFE UrbanStorm) raames, 
mida rahastavad Euroopa Liidu LIFE+ 
programm ja Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus.

VT 

NOORED Noortevolikogu on Viimsi 
vallavolikogu juures tegutsev noor-
test koosnev nõuandva õigusega 
esinduskogu, mis esindab noorte 
huve Viimsis.

Noortevolikogu tegevuse eesmärki-
deks on noorte huvide esindamine 
vallas, kaasarääkimine valla noorsoo-
töö korralduslikes küsimustes, koostöö 
suurendamine volikogu, vallavalitsuse 
ja noorte vahel, noorte omaalgatusliku 
ja vabatahtliku tegevuse soodustami-
ne ning noorteürituste korraldamine 
ja noorte kaasamine vallaelu korral-

damist puudutavatesse otsustusprot-
sessidesse.

Viimsi noortevolikogu 2021/2022 
koosseisu moodustamiseks toimuvad 
septembrikuus vali-
mised. Valimiste täp-
sem ajakava koosseisu 
moodustamiseks on 
järgnev:

1.–15. september – 
valimiskomisjonile kan-
dideerimisavalduse ja 
motivatsioonikirja esi-
tamine;

15.–20. september – 
valimiskomisjon kinnitab vestluste aja-
kava;

20.–24. september – valimiskomis-
joni vestlused kandideerijatega;

27.–30. september – valimiskomis-

Ave-Liis Kivest
noorsootöötaja

Viimsi noortevolikogu 2021/22 
aasta koosseisu valimised

jon kinnitab valimistulemused.
Noortevolikogusse võib kandidee-

rida iga 14–26-aastane noor, kelle elu-
koht on Viimsi vallas, kes õpib Viimsi 

valla haridusasutuses 
või tegutseb aktiivselt 
Viimsis. Kandideerimi-
seks peab esitama 1.–15. 
septembril veebilehel 
bit.ly/viimsivalimised 
kandideerimisavaldu-
se ja motivatsioonikirja.

Noortevolikogu va-
limiskomisjoni kuulu-
vad Viimsi noortevo-

likogu esindajad Diana Kutšerova, 
Meriliis Kivimägi ning Laura Västrik, 
Viimsi noortekeskuse esindaja Ave-
Liis Kivest ning vallavalitsuse esinda-
ja Kadi Bruus.

Üheks arengueesmärgiks on kujundada vallast parima elukeskkonnaga kodupaik. Foto: kuvatõmmis
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male juhtida või takistada selle sat-
tumist vundamendi alla. 

Lisaks pinnasesse immutamise-
le võib sademevett tekkeallika lä-
hedal koguda (kas siis tünni, kaevu, 
mahutisse), et seda näiteks kastmi-
sel kasutada.

Teiseks on oluline tagada ära-
voolava sademevee viibeaja suu-
rendamine. Väiksemate sadude 
korral suudavad enamasti juba süs-
teemi alguses paiknevad lahendu-
sed sademevee äravoolu kinni pi-
dada. Ekstreemsemate vihmade 
korral on äravoolu vaja aeglusta-
da ja vett jao kaupa järgnevatesse 
komponentidesse juhtida. Suurte 
üleujutuste peamiseks põhjuseks 
ongi torustiku suutmatus kogu 
mahtu korraga vastu võtta. Viibe-
aja suurendamine võimaldab teha 
süsteemi tervikuna valingvihmade-
le vastupidavamaks – mida rohkem 
vee torru jõudmist erinevate kraa-
vide, üleaujutatavate alade jms võr-
ra viivitada, seda tõhusamalt saab 
torustik vee äravoolu tagamisel 
tööd teha. Nii on võimalik igaühel 
kaasa aidata üleujutuste ärahoid-
misele suurte vihmade korral.

Kolmas oluline põhimõte 
SUDSi planeerides on tagada ära-
voolava sademevee puhastami-
ne saastest. Madala saastesisal-
dusega sademevett saab hõlpsasti 
kasutada kas kastmis- või majapi-
damisveeks. Keskmise ja madala 
saastetasemega sademevett on ül-
diselt ohutu pinnasesse immuta-
da. Erineva reostuspotentsiaaliga 
maakasutusviiside puhul on soo-
vitav sademevee äravoolu eraldi 
käidelda, et valida sobivad lahen-
dused vastavalt saastetasemele. 
Äravoolava sademevee reostumist 
saab juba ennetada kruntidel, kus 
on reostusallikaid lihtne tuvasta-
da ja kõrvaldada või sobivalt hool-
dada. 

SADEMEVESI Viimsilased on kogenud tänavu üsna 
suuri äärmusi seoses sademeveega. Kevadel oli 
vett liiga palju ning muret tekitasid üleujutused. 
Suvi võttis vee üldse ära ning taimede ellu jäämiseks 
kulutati kastmisele suurel hulgal joogivett. Suve 
lõpus kipuvad sajud jälle sagenema. 

Säästlikud sademeveesüsteemid III

veena. Kindlasti tuleks sademevett 
kasutada kastmisel, eelistades se-
da joogiveele kui väärtuslikule res-
sursile. 

Olenevalt taimede vee-
vajadusest kulub ühele 
kastmiskorrale 5–20 l 
vett 1m2 kohta

Tualetis kulub ühe ka-
sutuse kohta umbes 
3–5 l vett 

Pesumasinas kulub 
ühele kasutusele um-
bes 10–15 l vett

Auto pesuks kulub kesk-
miselt 200 l vett 

Üldiselt võiks paagi suurus olla 
piisav ühe nädala kastmisvajadus-
teks või ühe kuu majapidamisvaja-
dusteks. 

Kogumismahutid võib kaeva-
ta maa sisse või paigutada hoone 
pööningule. Mahutid võib paigal-
dada vihmaveetorude alla hoone 
seina ääres, aga sellisel juhul peab 
need talveks tühjendama.

Sademevee kogumine ja 
kasutamine 
• Vähendab sademevee äravoolu 
kogust selle tekkekohas.
• Vähendab joogivee kvaliteedi-
ga vee kulu ja säästab joogivett kui 
olulist ressurssi.
• Sademevesi on pehme, mistõttu 
sobib hästi kastmisveeks ja säästab 
tehnikat (ei tekita katlakivi).
• Majapidamises kasutamisel te-
kib torustiku dubleerimise vaja-
dus mahutist hoonesse.

Vett läbilaskev kate
Vett läbi katte pinnasesse immu-
tades vähendame äravoolu hulka, 
samas ei kulu täiendavat maad sa-
demeveesüsteemide ehitamiseks, 
lisaks on materjalid masinaga peal 
sõidetavad ning jalakäijal mugavad 
kõndida.

Äravoolu mahu 
vähendamine
Naabruskonnas maha sadanud 
vihm suurendab sademevee ära-
voolu mahtu elamupiirkonnas, mis 
võib põhjustada erinevaid problee-
me (nt üleujutused, erosioonioht, 
reostunud looduslikud veekogud).

Vähendades igalt krundilt ära 
juhitava sademevee mahtu, mi-
nimeerib see ka mitmest krundist 
koosnevalt valgalalt koguneva sa-
demevee mahtu.

 
Säästliku lahenduse 
kavandamine krundile
Enne kavandamise alustamist 
on oluline hinnata ala, kuhu loo-
duslähedane sademeveesüsteem 
(SUDS) kavandatakse. SUDSi ka-
vandamisel tuleks arvesse võtta 
kõiki katuseid, vett mitteläbi-
laskvaid pindu, haljasalasid, maa-
kasutust ja maaomandi piire, et 
ruumi parimal viisil ära kasutada. 
Hinnangu põhjal tuvastatakse po-
tentsiaalsed SUDSi komponendid 
ning töötatakse välja projektalale 
sobiv sademevee käitlusahel. Vii-
mase all on silmas peetud sade-
mevee ärajuhtimise teekonda ala-
tes sajust kuni merre jõudmiseni.

Mida silmas pidada?
Väga oluline on järgida põhimõ-
tet, et SUDS peab algama võima-
likult lähedal sademevee äravoolu 
tekkeallikale. Esimesed sellised 
pindmise äravoolu tekkimise ko-
had on hoonete katused ja erine-
vad vett mitteläbilaskvad pinnad 
linnalises keskkonnas. Isegi pin-
nasesse immutamise võimalusel 
on soovitatav äravool hoonetest ee-

Kui sobiv SUDSi disain on selgu-
nud, tuleb lahendus viia vastavus-
se arvutuslike pindmise äravoolu 
mahtude, pinnasesse immutamise 
võimaluste ja harva esinevate va-
lingvihmadega. Rehkendusi tehes 
tuleb arvestada kõige ekstreemse-
mate sündmustega, mille valmi-
dust kogu süsteemilt oodatakse.

Võimalikud sobivad 
lahendused
Värske arenduse puhul on positiiv-
ne, et süsteemi planeerimist saab 
alustada justkui tühjalt lehelt. Ja 
suure tõenäosusega tegelevad sel-
lega juba projekteerijad.

Soovitav on erinevad stsenaa-
riumid eelnevalt läbi mängida, et 
tagada valmisolek ohuolukorda-
deks. Võimalusel mõelda ka taga-
varalahendustele, et olemasoleva 
sademeveesüsteemi tõrke korral 
oleks võimalik sademevee äravool 
inimeste vara ja ala ohtu seadmata 
siiski minema juhtida.

Järgnevalt toon välja pigem la-
hendusi, mida on sobilik ja ka tas-
kukohane juba olemasolevasse 
keskkonda rajada.

Sademevee kogumine ja 
kasutamine
Sademevee kogumise ja tekkeko-
has kasutamise lahendused so-
bivad olukordades, kus sademe-
vee edasisuunamise võimalused 
on piiratud, selle juhtimine torus-
tikku on maksustatud (või on ra-
kendatud tariif) või kus on olemas 
vajadus sademevee tehniliseks ka-
sutamiseks (nt kastmiseks).

Kogumise lahendused sobi-
vad hästi kohtades, kus ei ole eral-
di sademevee torustike süsteemi 
ja ekstreemsete sadude korral si-
seneb äravool reoveekanalisat-
siooni, mis võib ülekoormuse tõttu 
streikima hakata. Sademevee kogu-
mine on sobilik alternatiiv näiteks 
maaomanikele, kelle krundi lähe-
dal puuduvad vastavad kuiven-
dussüsteemid ja torustik, kraavid 
või veekogud.

Meeles tuleb pidada, et sademe-
vee kogumine ja kasutamine ei saa 
olla suure äravoolu koguse puhul 
ainus lahendus, sest mahutid täi-
tuvad sademeveega minutite jook-
sul, aga tühjendamisele kulub pi-
kem aeg.

Kogutava sademevee mahu tea-
da saamiseks on vaja esmalt välja 
selgitada, kus seda hiljem kasu-
tatakse. Vihmavett saab kasutada 
kastmiseks kuival perioodil või au-
to pesuks, samuti tualetis loputus-

Vett läbilaskvaid katteid 
on nelja tüüpi
• Poorne kate – suure poorsusega 
kate, mis imab vett kogu pinna ula-
tuses.
• Vett läbilaskev võib olla ka hari-
lik sillutuskivi, kui kivide vahele 
jäetakse tühimikud, mille kaudu 
saab sademevesi pinnasesse im-
buda. Tühimikud võivad olla täi-
detud muru, killustiku vm vett lä-
bilaskva materjaliga.
• Plastist sillutuskärjed.
• Puiste (kruusast, sõelmetest vms 
kate).

Vett läbilaskvaid katteid on või-
malik rajada ka suurema saastesi-
saldusega sademeveega aladel, kus 
reostusnäitajad ületavad heljuvaine 
ja naftasaaduste sisalduse piirväär-
tusi. Sellisel juhul on hoolduskoor-
mus oluliselt suurem, kuid äravoo-
lu puhastamine algab juba katendi 
aluskihtides, mille paksused tuleb 
äravoolu mahutavuse osas hooli-
kalt läbi mõelda. Saastunud sade-
meveega piirkondades tuleb kat-
te aluskihid eraldada ümbritsevast 
pinnasest geomembraaniga ning 
suunata sademevesi toruga järg-
nevasse süsteemi elementi või sa-
demevee kanalisatsiooni. 

Vett läbilaskvad katted: 
• Vähendavad üleujutuse ohtu al-
lavoolu, kuna tasandab vooluhul-
ga järske suurenemisi. 
• Vähendavad reoainete sisaldust 
äravoolus. 
• On kasutatavad tiheasustusega 
aladel. Vähendab märgatavalt ehi-
tusaluse ala suurus (olles ise sade-
meveelahendus).
• Vähendavad vajadust sügava-
te kaevetööde järele, mis võib vä-
hendada ehituskulusid.
• Täiendavad põhjaveevaru.
• Vähendavad üleujutusi ja pinna 
jäätumist.
• Väheneb vajadus kanalisatsiooni- 
ja restkaevude järele.

Puuduseks on nende rajamise 
vähene kogemus. Ehitusvigade või 
vale hoolduse tõttu võib tekkida ka 
ummistusi.

Vett läbilaskvaid katteid 
tuleb vältida:
• Väga saastunud sademeveega 
piirkondades.
• Vähese pinnase läbilaskvusega 
aladel.
• Piirkondades, kus esineb kõrge 
põhjavee tase.
• Joogivee kaevude läheduses. 

Tulevases artiklis tutvustan veel 
taskukohaseid tehnikaid sademe-
veeprobleemide lahendamiseks. 
Meeldetuletuseks ja paremaks üle-
vaateks soovitan üle vaadata ka eel-
nevad artiklid 7. mail ja 18. juunil 
ilmunud Viimsi Teatajas.

Gen Mandre
säästlike sademeveelahenduste 
vanemspetsialist

Vähenenud 
äravoolu maht 
valgalal muudab 
madalamaks 
valgala üleujutus- 
ning reostusohu.

Vett läbilaskev 
kate Sademevee kogumine 

ja kasutamine

Betoonkividest 
vett läbilaskev kate

Liiva kiht
Geotekstiil

Killustiku kiht 
(filterkiht)

Geotekstiil
Pinnas

Sademevee 
liikumise suund

Kruntide 
mahud.

Kate ja 
kasutamine.  
Joonised: Gen 
Mandre



erinevaid galeriisid nii sageli, kui 
võimalik.

Ruumid peavad inspireerima
Artiumist kuulis Matti juba pool-
teist aastat tagasi ja selle keskuse 
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peaaegu näha ja meri lähedal, siis 
suurt igatsust ma ei tunnegi,” ütleb 
Matti vestluse alguses, kui räägime 
elu sisseseadmisest võõral maal.

Mehe sõnul on tal perega Viim-
si risti-rästi läbi jalutatud ning talle 
endale meeldib kodukohas jooks-
mas käia, et mõtteid paika loksuta-
da. “Kuna abikaasa töötab arstina, 
siis tema on meil peres kõige suu-
rema reaalsustajuga ja annab minu 
lennukatele ideedele tavaliselt rat-
sionaalse suuna. Kuid kunst meel-
dib tallegi väga. Külastame perega 
erinevaid kunstigaleriisid ning käi-
me ka teatrites ja erinevatel kont-
sertidel. Samuti oleme autoga Ees-
tile mitu tiiru peale teinud. Meie 
suvekodu asub Saaremaal ja see 
on väga mõnus vaheldus mandri-
elule,” tunneb vastne koolijuht Ees-
tis elades end väga koduselt.

Soov saada kunstnikuks
Matti sõnul on ta lapsest peale soo-
vinud kunstnikuks saada. Kuigi ta 
oma vanaisaga eriti palju ei kohtu-
nud, on ta kindel, et näiteks armas-
tus käelise tegevuse vastu võib ol-

M
atti Vainio on Soo-
mest pärit kunst-
nik, õpetaja ja kuns-
titeadlane, kes on 

viimased kaheksa aastat elanud 
Viimsis. Tema abikaasa töötab sa-
mas arstina ning kaks poega, kel-
lest ühel vanust kaheksa ja teisel 
kümme aastat tegelevad nii purje- 
tamise, sulgpalli kui ka väikest vii-
si kunstiga. Ning mis väga oluline 
– Soome juurtega mees räägib suu-
repärast eesti keelt ja tema pealt-
näha rahuliku koore all on peidus 
kirglik suhtumine kunsti eri voolu-
desse ja võimalustesse.

Armumine esimesest 
silmapilgust
“Soomes elasin Helsingist eemal 
väikeses kohakeses, mis meenu-
tab natuke praegust elupaika Viim-
sis – elame perega ilusa merevaate-
ga kodus. Kuna Soome on üle vee 

la pärit mingis osas just vanaisalt, 
kes oli ametilt puusepp. “Güm-
naasium, kus Soomes õppisin, oli 
kunstikallakuga ning kogu oma 
kunstialase koolituse olen saanud 
sünnimaalt. Alguses Turu kunsti-
akadeemias (Turun ammattikor-
keakoulu), kus minu õpetajaks oli 
Veikko Kiljunen. Ta oli väga tugev 
materjaliõpetuses ja on kirjutanud 
raamatu renessanssitehnikatest, 
mis mulle väga imponeerib. Hil-
jem jätkasin Helsingis Aalto üli-
koolis, kus tegin ka oma magistri-
töö,” räägib Matti.

Head mälestused Tartust ja 
Berliinist
Juba Turus õppides andis Matti las-
tele ja täiskasvanutele erinevaid 
kunstitunde.

Eestis on tal suurepärased mä-
lestused õpetamisest Tartu Üli-
kooli kunstide keskuses, mis kah-
juks sel suvel oma uksed sulges. 
“Mul on väga kahju, et see juhtus. 
Tartust on mul äärmiselt head mä-
lestused. Selles linnas õpetasin nii 
erinevaid kunstitehnikaid kui ka 
kunsti vaatlemist. Mind inspiree-
risid erinevad linnaosad nagu Kar-
lova, Toomemägi ja Supilinn. Üli-
koolis kohtasin palju eri rahvusest 
tudengeid ja koostöö oli suurepära-
ne, väga palju kogesin kastist välja 
mõtlemist. Aga Tartus asub ju veel 
Kõrgem Kunstikool Pallas ehk seal 
saab samamoodi kunsti õppida,” 
räägib mees Tartut meenutades.

Kunstnikule meeldivad erine-
vad rahvusvahelised väljakutsed 

ning viimast on ta kogenud Ber-
liinis, kus ühe ruutkilomeetri koh-
ta on tohutul hulgal nii kunstnik-
ke kui ka kunstikoole ja galeriisid. 
Matti suhtleb tihedalt Eesti ja Soo-
me tippkunstnikega ning külastab 

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

KOOLIJUHT Juba 1977. aastast Miidurannas 
tegutsevat kunstikooli ootab peagi ees lausa kaks 
kolimist. Esmalt kolitakse ajutiselt Äritare suurema-
tesse ruumidesse ning uue ja uhke haridus- ja 
kultuurikeskuse Viimsi Artiumi valmides kolivad 
nii kunsti-, muusika- kui ka teaduskool sinna. 
16. augustil sai Viimsi kunstikool endale uueks 
juhiks Matti Vainio. 

Viimsi kunstikooli 
direktor Matti Vainio: 
minu otsused elus 
käivad läbi kunsti 

Matti oma 
ateljees töö-
hoos. Foto: 
erakogu
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ka ei sobi. Õpetamise ajal tuleks 
suurt rõhku pöörata kunsti vaat-
lemisele ja hindamisele. Kui Leo-
nardo da Vinci “Mona Lisat” pee-
takse üksmeelselt meistriteoseks, 
siis kuidas hinnata piltlikult öeldes 
kolme kriipsu, millel võib tuntud 
kunstniku jaoks olla suur tähen-
dus tänu storyle. Kui kunstnik ise 
räägib pildi kõrval oma lugu, võib 
vaatlemine muidugi raskendatud 
olla, sest sõnal on oma jõud. Võib 
tekkida küsimus, kas teine inime-
ne näeb seda pilti samuti selliselt. 

Kunsti kogemine on nii lai, et kõik 
leiavad oma vaatenurga. Minu Tu-
ru õppejõud õpetas hindama ka 
n-ö raskema sisuga teoseid, sest 
need õpetavad emotsioone talit-
sema,” jutustab Matti. Tõsi on see, 
et läbi ja lõhki loominguinimesena 
võib ta kunsti vaatlemisest lõputult 
rääkida. 

kontseptsioon oli ka üks põhjus-
test, miks ta otsustas kunstikooli 
direktori konkursil osaleda. “Turu 
kunstiakadeemias näiteks õpivad 
lisaks kunstnikele ka muusikud ja 
see on väga hea pinnas igasuguseks 
loometööks. Ka Tartu ruumid Too-
memäel olid loominguks väga in-
nustavad,” võrdleb ta.

Kuigi distantsõppe ajal ajas 
Zoom kuidagi asja ära, peab Mat-
ti üheks kõige olulisemaks tegu-
riks õppimise ajal inspireerivaid 
ruume ja avatud suhtlemist. “Ini-
mestele meeldib kunsti kirjeldada 
ja neil peab olema selleks võima-

lus. Artium pakub selleks kindlasti 
palju erinevaid lahendusi, kuna 
koos hakkavad olema erinevad 
kunstivormid,” vaatab ta lootusrik-
kalt tulevikku.

Samuti peab Viimsi kunstikoo-
li direktor oluliseks kunsti ekspo-
neerimist laiemalt, mitte ainult 
kooli ruumides. “Kunst peaks ole-
ma nähtaval nii suurtes kauban-
duskeskustes kui ka linnaruumis 
laiemalt, et inimestel oleks võima-
lik seda märgata, kommenteerida 
ja tunnetada,” selgitab Matti oma 
laiemat nägemust. “Turus õppides 
läksime sööma näiteks läbi konser-

vatooriumi ja sealt kostunud muu-
sika ja helid inspireerisid väga,” 
meenutab ta. 

Kindel visioon
Matti hindab väga Viimsi senist 
kunstikooli ja õpetajate tehtud 
tööd. “Minult oodatakse üldist 
kunstielu laiendamist ja erineva-
te tehnikate tutvustamist. Loo-
mulikult jätkame ka traditsiooni-
lise poolega. Juurde tahaksin tuua 
robootikat, animatsioone, kunsti 
arendamist läbi arvutitehnika või-
maluste, mis võimaldavad lähe-
neda kunstile erinevat, uutmoodi. 
Samuti soovin arendada rahvus-
vahelist koostööd,” tutvustab mees 
oma plaane. Matti sõnul on tema 
suurimaks tugevuseks tahe ning 
igapäevane kunstielus osalemi-
ne, kuna ta on ka tegevkunstnik. 
“Kõik minu otsused elus käivad lä-
bi kunsti,” ütleb ta.

Kunst ongi katsetamine
Matti hinnangul on kõiki inimesi 
võimalik õpetada kunstiga suhes-
tuma. “Näituste ajal on huvitav jäl-
gida, kuidas teosed ja kunsti vaata-
jad hakkavad omavahel suhtlema. 
Kuidas nad sobivad või mõnikord 

Usk tulevikku
“Kunst annab võimaluse ka võõ-
rastel inimestel omavahel sulan-
duda ja suhestuda. Samuti lastel 
ja täiskasvanutel. Kindlasti püüan 
edaspidi arendada erinevaid koos-
töövorme. Akadeemilisus on hea 
ja vajalik, aga lisaks sellele soovin 
juurde tuua mängulisust, leian, et 
läbi huumori on kergem suhestu-
da. Ajaloost on palju näiteid sel-
le kohta, et kõik uued suunad, mis 
hiljem maailma vallutavad, naer-
dakse alguses välja. Kasvõi impres-
sionistid,” on tal hea näide varnast 
võtta. “Õnneks inimesed tahavad 
ikka ja jälle uusi asju katsetada.”

Matti usub, et Viimsis on väga 
palju ruumi erinevale kunstile ja 
tema veendumuste kohaselt võiks 
kunst laieneda igale poole, kuhu või-
malik. “Minu meelest on tänapäeva 
noored väga koostööaltid ja uutele 
suundadele avatud. Loomulikult ei 
tohi unustada ka traditsioone,” paka-
tab uus koolijuht optimismist.

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

  Matti Vainio loomingu 
kohta leiab rohkem infot 
www.mattivainio.com.

Miks peaks inimene tegelema kunsti ja loominguga? 
  Vastab Matti Vainio: Kõik, mis meid igapäevaselt ümbritseb, on läbi põi-

munud erinevatest kunstiliikidest – kaupade pakendid, reklaamid, filmid, rii-
ded, majad, autod ja telefonid. Me võime seda lihtsalt tarbida, ilma et tajuks 
selle sügavamat mõtet. Samas, õppides kunsti algtõdesid ja seal kasutata-
vat märkide keelt, muutub seesama maailm meie ümber hoopis mitmekihi-
lisemaks ja huvitavamaks. Hakkame aru saama, mida on tegelikult tahetud 
mingi sümboliga öelda, või näeme mingit varjatut sõnumit, millest ilma alg-
teadmisteta midagi aru ei saaks. See annab inimesele omakorda võimaluse 
samuti märkide keeles oma sõnumeid edastada, kui muidu õigeid sõnu ei 
leidu või ei julge end teisiti väljendada.

Kunstiga tegelemiseks ei ole oluline, kas inimesel on kaasasündinud joo-
nistamise oskus. Tänapäeva võimaluste hulgast on praktiliselt igaühel või-
malik leida endale sobilik väljendusviis. Samas annab koolitatud väljaõpe 
juurde tugeva põhja ja teadmised, kuidas oma loomingut ellu viia, ja seda 
suurem on saadav rahulolu tehtu üle. 

Kõik see avardab inimese maailmapilti, annab vabaduse tunde, innustab 
uutele ideedele ja mõtetele. 

KO M M E N TA A R

Kunsti kogemine on 
nii lai, et kõik leiavad 
oma vaatenurga.Näitusel 

Helsingis 
TmGaleriis. 
Teos kannab 
nime “Spatial 
System”.

Kodukandi 
Viimsi muudab 
eriti armsaks 
mere lähedus.
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Koolis on huvitav
Sõltuvalt ainekavast ja õpieesmär-
kidest kaasatakse lapsed võima-
lusel õpitegevuse kavandamise 
protsessi. Õpetajad valivad sage-
li koos õpilastega õppimiseks so-
bivad meetodid, hindamismudeli 
ning planeerivad ajakava. Kui lap-
sed saavad siit kaasa hea analüü-
si- ja otsustusvõime, õiged elu- ja 
väärtushoiakud, ei tohiks haridus-
tee jätkamine märksa suuremas 
kollektiivis ületamatult raske ol-
la. Rõõm on märkida, et meie koo-
li kaks viimast lõpetajat jätkavad 
õpinguid Viimsi gümnaasiumis. 

Tuginedes kooli arengukava põ-
hisuundadele, on meil tagatud in-
fotehnoloogiliselt kaasaegne õpi-
keskkond. Möödunud õppeaastal 
toimusid näiteks 6. klassi õpilaste-
le ühiskonnaõpetuse tunnid koos 
Viimsi kooli õpilastega digikooli va-

kavas oli lugemine, katekismus ja 
kirikulaul, piiblilugu, arvutamine, 
geograafia ja vene keel. Kooli võeti 
vastu 10-aastased lapsed katsetega. 
Kui laps läbi kukkus, maksis vanem 
trahvi ja laps jäi veel üheks talveks 
koju õppima.

Uued tuuled 
sajandivahetusest
Praegune Prangli koolimaja õn-
nistati sisse 9. juulil 1900. Algul 
asusid siin vaid üks klassituba ja 
koolmeistri eluruumid. Praegu 
on koolis neli klassiruumi ja tuba 
õpetajatele. Kuna majal on silma-
paistvad kultuuri- ja hariduslooline 
väärtus, siis on see tunnistatud rii-
gi kaitse all olevaks kinnismälesti-
seks. Tänavuse õppeaasta alguseks 
saab koolihoone värskendust uue 
veranda näol, mis on projekteeri-

L
apsi on Pranglil koolitatud 
juba üle 150 aasta. Koo-
li asutas Jõelähtme kooli-
de isaks nimetatud pastor 

Paul Loppenowe 1869. aastal. Esi-
mesed koolmeistrid olid Prangli 
saarelt pärit mehed, kes lugesid ka 
kirikus jumalasõna, mängisid ore-
lit, olid kõvad kalamehed ning hül-
gekütid – lastel pruukis vaid maini-
da, et kuskil on hüljest nähtud, ja 
tunnid jäeti ära.

1881. aastaks lagunes koolima-
ja nii, et Jaan Krönström oli sun-
nitud lapsi õpetama oma kodus 
Mäe talus. 19. sajandi lõpul kestis 
koolikohustus kolm talve, õppe-

tud vana eeskujul, et säiliks ajaloo-
line ilme. Kolmest küljest avatud 
ehitis loob hea võimaluse õppetun-
dide korraldamiseks värskes õhus. 

Viimased 35 aastat tegutseb 
Pranglil põhikool, kus aja jooksul 
on õpilaste arv kord vähenenud 
kord suurenenud, kuid järjepide-
vus pole katkenud. Kui 1984. aastal 
Prangli saarele elama asusin, õp-
pis koolis üheksa õpilast, aga aas-
ta pärast olin klassijuhatajaks ka-
heksa õpilasega liitklassis, kus nii 
esimeses kui ka teises klassis käis 
neli ja koolis kokku viisteist õpilast. 
Järgnevatel aastatel ulatus õppuri-
te arv korraks üle kahekümne, kuid 
möödunud õppeaastal oli kooli ni-
mekirjas õpilasi viis. Rõõmustame, 
et septembris suureneb koolipere 
taas märgatavalt, sest tööd alustab 
kolme lapsega eelkool. 

Väikese koha eelised
Laste arengu seisukohalt on Prang-
li keskkond ideaalne. Paljudel on li-
saks vanematele käeulatuses ka va-
navanemad. Tööd jätkub küllaga, 
eriti suvel, sest oma tarbeks kas-
vatatakse kartulit ja aedvilja. Koos 
vanematega tehakse koduseid töid 
ja käiakse kalavõrgul. Lastele pole 
võõras ka laarikul käik, st et pärast 
suurt tormi otsitakse mere äär läbi, 
et iga vähegi väärtuslik puunott või 
muu leid koju tuua. 

Väikekooli plussiks on õpetaja-
te ja õpilaste omavaheline vahe-
tu suhtlemine ja asjaolu, et igaüht 
saab arendada individuaalselt. Pa-
ratamatult peavad õpilased tead-
misi omandama liitklassis, mis 
nõuab head keskendumisvõimet 
ja hulga iseseisvat tööd, aga vajalik-
ku tähelepanu jagub siiski kõigile. 
Oluline on õpilaskeskne õhkkond, 
kus toimub sihikindel motiveerimi-

ne eesmärgiga, et iga laps kogeks 
eduelamust ja õpiks oma võimete 
kohaselt. Üha enam on õpetajad 
kohandanud õppetegevusi paind-
likult, lähtuvalt laste vajadustest ja 
teadmiste omandamise kiirusest, 
andes pidevalt tagasisidet ja arves-
tades igaühe eripära. 

Tiina Piirisaar
koolijuhataja

KOOL Prangli põhikool on tilluke kodune kool, kus 
vanas armsas koolimajas tegutsevad rõõmsalt koos 
edukad õpilased ja toimekad õpetajad. 

Prangli kooli endised õpilased meenutavad kooliaastaid hea sõnaga, 
sest väikeses õppeasutuses jagus tähelepanu kõigile ning lisaks 
tavalistele koolitundidele sai osaleda põnevates huvitegevustes.

  Kai Simson, Prangli kooli õpilane 1984–1986: Minu koolitee 
algas koos esimese õpetaja Tiina Piirisaarega. Klassid olid väga väi-
kesed ning mitu astet õppis ühes ruumis. Minuga koos käis esimeses 
klassis neli last, teises ei olnud ühtegi, kolmandas oli üks. Väikese 
klassi võlu ja valu oli see, et kõik tegemised ja mittetegemised jäid 
õpetajatele alati silma. Teisalt said õpilased oluliselt suuremat tähe-
lepanu, kui saanuks tavaklassis.

Mulle meeldis väike, armas koolimaja, kus oli sel ajal kokku kolm 
klassiruumi, seega viibis koolipere pidevalt koos. Linna kooli minnes 
oligi kõige ehmatavam klassi ja kooli suurus, millega tuli harjuda. 

Meelde jäid sellest ajast koolis õpetanud koolidirektor Heino Kahro, 
Helju Pärnamaa ja Kaarin Tagam.

  Marek Vilipuu, Prangli kooli õpilane 1984–1993: Koolist sain 
kindlasti palju teadmisi ja tarkust. Kuna õpilasi oli vähe, tuli igal õhtul 
korralikult koolitükid ära teha, sest lootus, et õpetaja sind vastama ei 
kutsu, oli väga väike. 

Õpilaste vähesuse tõttu olid klassid komplekteeritud nii, et mitu 
klassi asus ühes ruumis. Tunnis ülesandeid lahendades sain seetõttu 
kuulda ka seda, mida vanema klassi õpilased omandasid.

P R A N G L I  KO O L I  E N D I S E D  Õ P I L A S E D  M E E N U TAVA D 

Viimsi valla vanimas 
koolis Pranglil on 
haridust antud üle 
150 aasta 

Üheksa aasta jooksul puutusin kokku väga paljude õpetajatega. 
Märgiks ära Tiina Piirisaare, Anne Põldsaare ja Kalev Põldsaare, kelle 
tundides oli alati hea olla. Meeldisid reaalained, kuid samas on mulle 
alati imponeerinud ka näitlemine ning seoses sellega meenutan hea 
tundega, et sain mängida kooliteatris. Väga meeldis olla mustkunst-
nik. Eriti tänulik olen muusikaõpetajale Priit Kuusele, kelle käe all sain 
õppida klaverit ja kannelt. 

Kodus vabal ajal mängisime vennaga tihti kooli. Ei tea, kas see oli 
märk või saatus, aga olen nüüd füüsika õppejõud Tallinna Tehnika-
ülikoolis ja füüsikaõpetaja Nõmme Erakoolis.

  Marianne Leppmets, Prangli kooli õpilane 1990–1999: Meenu-
vad vaid toredad sündmused. Tarkuse omandamine tuli justkui ise-
enesest. Õppimisperiood jäi tegelikult ka põnevale ajale, sest sellel 
ajal tulid kooli esimesed arvutid. Õpetajad olid oma ala entusiastid 
tehes kõike hingega. Kooliväline programm oli tihe, kõik võimalused 
olid olemas – soovisid, õppisid mingit pilli, käisid trennis, osalesid 
näiteringi tegevuses, osalesid programmeerimiskursusel. Mina võt-
sin vist kõigest osa. 

Eredalt on meeles peaosa meie endi õpetajate poolt seebiooperi 
“Metsik Roos” ainetel kirjutatud näidendis “Retsik Moos”. Etendusega 
käisime ka sõpruskoolis Viljandis. Õpiperioodi jäi veel saare ajalehe 
väljaandmine, kus mul oli au pidada peatoimetaja ametit.

Suurt uhkust tunnen meie väikese kooli haridustaseme üle, mis on 
võimalik vast tänu liitklassisüsteemile. Matemaatika 9. klassi materjal 
oli meil juba 8. klassis põhimõtteliselt läbitud ning viimasel aastal sai-
me keskenduda eksamimaterjalide läbi töötamisele. 

  Marit Piirisaar, Prangli kooli õpilane 1992–2001: Kõige sooje-
mad mälestused koolidest, kus õppinud olen, pärinevad Prangli koo-
list. Ühelt poolt on see mõistetav, sest sealt on saanud alguse minu 
koolitee. Teisalt on see võrreldes teiste koolidega nii eriline just oma 
väiksuse, asukoha ja toimeka koolipere tõttu. 

Esimesena meenub mitmekülgne huvitegevus igapäevase
koolitöö kõrval. Näiteks tähtpäevadeks lavastatud näidendid, milles 
osalesime, ja muusikalised etteasted, vastlapäeva karnevalid, 
Prangli lehe toimetamine, spordipäevad, peastarvutamine, mida 
hiljem hakati nimetama pranglimiseks, ja ekskursioonid suvevahe-
ajal Eestimaa erinevatesse paikadesse. 

Prangli koolis õppimine on arendanud eeskätt kohusetunnet ja jär-
jekindlust. Iga päev oli potentsiaalne võimalus, et tuleb hinde peale 
vastata, mistõttu tuli alati korralikult õppida. 

Tunnen siirast heameelt, et mul on olnud võimalus käia väikeses 
ja armsas koolis oma kodusaarel, ning olen ääretult tänulik kõikidele 
õpetajatele, kes on andud parima meie vilistlaste ja praeguste õpi-
laste õpetamisel. 

Koolipere 
kooliaasta 
alguses 
1. septembril 
piknikul. 
Foto: Taavi 
Muide

Prangli põhikooli esindus saarte laste pärimus-
päevadel. Foto: Siiri PiirisaarHetk suvisest lastelaagrist. Foto: Särel Teede
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ka Saaremaal. Kui ürituse korralda-
mise järg meieni jõudis, asutasime 
Prangli haridusseltsi ja kaasasime 
kogukonda ning möödunud aasta 
septembris toimuski Pranglil kol-
mepäevane mitmekülgne pärimus-
kultuuri väärtustav üritus. 

Vahva laagrisuvi
Vahvaid sündmusi on peetud teisi-
gi. Sel suvel korraldas haridusselts 
haridus- ja teadusministeeriumilt 
saadud õpihuvilaagri projekti toe-
tuse abil sisukaid õppelaagreid, kus 
osales õpilasi kõigist Viimsi valla 
koolidest. Rõõm oli lisaks uutele 
teadmistele jagada meie kodusaa-
re suvist ilu ja võlu. 

“Prangli saarel korraldatud õpi-
laagri peamine eesmärk oli toetada 
laste sotsiaalsust ja õpioskusi läbi 
erinevate ühistegevuste, et korvata 
koroonapiirangutest tingitud puu-
dujääke” selgitab õpetaja Siiri Piiri-
saar. Ta toob välja, et korraldamise-
le aitasid kaasa mitmed kohalikud 
asutused. Kiirabi tutvustas oma 
igapäevast tööd ja viis läbi esma-
abikoolitusi. Talurahvamuuseumis 
räägiti saare eripärast ja traditsioo-
nidest. Lapsed kuulasid suure huvi-
ga lugu hülgepojast, kelle Aksi saa-
re mehed kunagi ammu päästsid 
ja kodus üles kasvatasid. Teadmi-
si saadi erinevatest saartel elavatest 
linnu- ja taimeliikidest. Külastati ka 
koolimaja, kus toimus matemaati-
ka õppimine saare moodi: lapsed 
said kogeda, kuidas käib õppetöö 
pisikeses koolis. Rahvamajas vaa-
dati Prangli kooli õpilaste tehtud 
filmi, mis jutustas kooliskäimisest 
erinevatel aegadel. Puukojas õpiti 
villa kraasimist ja viltimist, valmi-
sid imeilusad hülgepojad ja par-
dikesed. Peamine kunstitegevus 
toimus aga Praaga talu õuel, kus 

hendusel – kindlasti huvitav koge-
mus nii õpilastele kui ka õpetajale. 

Olulisel kohal on võõrkeeled. A 
võõrkeele õpetamist alustame hil-
jemalt teises klassis ja B võõrkee-
lega teeme algust viiendas. Tugev 

keelte baasoskus tagab edaspidi-
se edukogemuse vanemates klas-
sides. Seitsmendast klassist on 
võimalik võtta valikaineks infor-
maatika, teised kultuurid või ko-
duloo uurimine. Kuna Prangli on 

Soome lahe ainus säilinud pü-
siasustusega saar, peame väga olu-
liseks paikkonna rahvuskultuuri 
järjepidevuse toetamist. Põhjali-
kum saare ajalooga tutvumine ai-
tab kaasa õpilaste väärtuspädevuse 
kujunemisele, tähtsustades ümb-
ritsevat keskkonda ja kultuuri. Ko-
duloo uurimisega tegelemine loob 
võimaluse enam väärtustada ning 
toetada kohalike traditsioonide jär-
jepidevust ja kogukonna eripära. 

Toredaks traditsiooniks on saa-
nud saarte laste pärimuspäeva-
del osalemine. Oleme käinud kü-
las nii Kihnus, Ruhnus, Muhus kui 

erinevad juhendajad laste loovust 
arendasid. 

“Samas ei saa salata: kõige enam 
paelus lapsi siiski võrratud loodus 
ja koduloomad, keda sai näha eri-
nevates taludes. Matkarajal käies 
silmati nii mõndagi: vikerkaart, 
tormist merd, päikeseloojanguid, 
rändrahne, kivilabürinti, põlevat 
maagaasi. Muidugi sai süüa palju 
mustikaid ja vaarikaid. Kolm päeva 
laagris möödusid ruttu ja nii mõ-
nelgi lapsel oli kahju saarelt lahku-
da. Uusi sõpru leidsid nii Pranglil 
elavad noored kui ka mandrilap-
sed. Kui avaneb taas võimalus, siis 
Prangli haridusselts on kindlasti  ka 
edaspidi õppelaagrite korraldami-
seks valmis,” lisab Siiri Piirisaar. 

Nüüd aga, mil tegus suvi selja 
taha jäämas, ootame põnevusega 
uue kooliaasta algust. Tarkusepäe-
va plaanime tähistada nagu meile 
juba traditsiooniks saanud – ühise 
piknikuga mere ääres. 

Soovin kooliperele palju jõudu ja jaksu ning tulevastele vilistlastele, 
et nad Prangli põhikooli lippu ikka kõrgel hoiaks ja sihikindluses en-
dale teed sillutaks!

  Piia Põldsaar, Prangli kooli õpilane 1997–2003: Koolist on mul 
meeles väga varajane arvutite tundmaõppimine ja seda nii tarkvara 
kui ka riistvara poolelt. Mäletan tänaseni arvutite füüsilist lahti võt-
mist ja uuesti kokku panemist. Arvutiklassides sai veedetud tunde, 
kas mängides, pranglides või Prangli lehte tehes. 

Koolist sain tänu liitklassis õppimisele iseseisva õppimise ja tööta-
mise oskuse. Tundides toimus koosõppimine, kus aitasime üksteist. 
Meeles on toetav keskkond ja õpetajad, kes keskendusid iga õpilase 
arengule. Kõigest sellest on palju kasu olnud õppides järgnevatel 
haridusastmetel erinevates riikides.

  Mattias Linholm, Prangli kooli õpilane 2010–2019: Sain koolist 
tugevad baasteadmised edasiõppimiseks, suhtlemis- ja koostööos-
kuse ning toreda ja unikaalse lapsepõlve, mis jääb kindlasti kogu 
eluks meelde. Eriti meeldis mulle, et õpilastele oli võimalik pöörata 
väga palju tähelepanu, kuna meid oli vähe. Kuigi tollel ajal ei osanud 
seda näha, olen gümnaasiumis käies aru saanud, kui suure eelise 
see on mulle andnud. Samuti meeldisid mulle väga koolikokk Mareti 
tehtud toidud, need olid alati nii toitvad kui ka maitsvad.

  Anne Põldsaar, Prangli kooli õpetaja 1992–2003: Prangli lapsed 
tahavad õppida ja peavad haridust oluliseks. Kui 1992. aastal abi-
kaasaga Pranglile tulime, näidati maja, kust oli pärit selle ajani ainu-
ke kõrghariduse saanud Prangli kooli lõpetanu. Võtsime eesmärgiks 
leida saare laste arenguks erinevaid võimalusi, et edaspidi oleks 
neid maju rohkem. Ja noored olid altid kõiki võimalusi kasutama. 
Nüüdseks on neid maju juba üsna mitu ning neist pärit kõrghariduse-
ga noori veelgi rohkem.

Prangli kool on innovatiivne, kus programmeerimist õpiti algklassi-
des juba siis, kui ülejäänud Eestis sellest alles räägiti; kus õpilastest 
koosnev toimetus andis aastaid välja saare ajalehte; kus matemaa-
tikavõistlustelt (pranglimine, nutisport) on toodud koju nii vabariigi kui 
ka maailmameistri tiitleid; kus on õpitud ja mängitud erinevaid pille 
ning löödud kaasa Prangli laulude heliplaadi väljaandmisel; kus on 
võidetud auhinnalisi kohti erinevatel kunstikonkurssidel jne.

Riigi haridusstrateegia 2035 üheks tegevussuunaks on hariduse 
kättesaadavuse tagamine eri sihtrühmadele ja nüüdisaegset õpi-
käsitust toetava õppekeskkonna loomine. Kohalik omavalitsus peab 
tagama kodulähedase õppe vähemalt põhikooli esimeses ja teises 
kooliastmes. Saare tingimustes on kodulähedane õpe oluline ka kol-
mandas kooliastmes, et elu Pranglil kestaks, praegused noored pü-
siksid ja nn kodukontorite ajastul ehk ka uusi juurde tuleks.

  Ivi Tigane, Prangli kooli õpetaja ja sotsiaalpedagoog 2012–
2014: Kõik algas sellest, kui leidsin end sirvimas töökuulutusi ajal, mil 
tütreke hakkas peagi aastaseks saama ning tõsist töölemineku plaani 
veel ei olnud. Prangli põhikool otsis veerand koormusega ametikohale 
sotsiaalpedagoogi ning paar korda nädalas saarel tööl käia tundus 
väga huvitav väljakutse. Mäletan esimest paadireisi hästi. Juba kap-
ten laeval ja mehed sadamas teadsid oodata uut “õpetajapreilit”.

Praksuvate puudega kümnekonna õpilasega koolimaja tervitas 
oma soojuse ja hubasusega. Nii töötasin saarel, kuniks kolisin Lõuna-
Eestisse. 

Sisse seadsin ennast väikesesse majakesse, sest üsna pea sai sel-
geks, et kui oled andnud näpu, siis… Teiste õpetajate vahetuse tõttu 
selgus, et lisaks sotsiaalpedagoogi tööle oleks vaja õpetada inglise 
keelt, ühiskonnaõpetust ja geograafiat ning minu värvikaimaks ame-
tiks Prangli koolis kujunes poiste tööõpetus. Kõik oli võimalik! 

Saare elu pakkus palju külaskäike ja jutuajamisi. Teemadeks ei ol-
nud päevapoliitika, vaid ikka see, palju naabrimees kala sai ja millal 
keegi linnast tuleb. Õpilased ja saareinimesed said kalliks ja hea on 
siiani teada, et olen ikka oodatud külaline. 

Õppetöö koos oma traditsioonidega on Pranglil sama heal tase-
mel kui teistes Eestimaa koolides. Nüüd, kus elutee on mind viinud 
täiesti teistele ametiteedele, hindan väga toonast aega Pranglil.

P R A N G L I  KO O L I  Õ P E TA JA D  M E E N U TAVA D

Kasutatud kirjandus: “Prangli, aja-
oaas Soome lahes”, autorid Külvi Kuusk, 
Maivi Kärginen-Kivi

Suvine laager. 
Foto: Särel 
Teede 

Kevadine 
aktus. Foto: 
Taavi Muide

Prangli lapsed 
avasid suveks
uues sadama-
hoones foto-
näituse. Foto: 
Taavi Muide

Lõbus laagriõhtu. Foto: Anette 
Konksi

Prangli kool 150. Foto: Georg Aher
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 PINGU’S ENGLISH VIIMSI
Inglise keel: 3–10-aastastele
Tundide ajad kokkuleppel
Randvere 9, Haabneeme 
(Viimsi Market, 2. korrus)
Osalustasu: 45–80 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.pingusenglish.ee 

 HAPPY CLASSES
Inglise keel, eesti keel, mentaalne 
matemaatika, logorütmika, beebi-
kool vene keeles, prantsuse keel 
vene keeles, teatristuudio: 
6-kuused – 18-aastased
Tundide ajad kokkuleppel
Randvere 9, Haabneeme (Viimsi 
Market, 2. korrus)
Osalustasu: 45–80 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.happyclasses.ee 

 VÕIMLEMIS- JA TANTSU-
KLUBI KEERIS
Tantsuline võimlemine, akrobaa-
tika, sporttants, showtants, jazz-
tants: 7–18-aastased tüdrukud 
Viimsi kooli spordikompleksi 
ruumides (Randvere tee 8) 
Osalustasu: 45–55 eurot kuus
Registreerimine: 
enemets59@gmail.com
Info: www.vtkkeeris.weebly.com 

 FREDI VÖÖRMANI 
TENNISEAKADEEMIA
Professionaalne tenniseõpe nii 
algajatele kui ka edasijõudnutele: 
4–17-aastased ja täiskasvanud
Viimsi tennisekeskuses (Sõpruse 
tee 5)
Osalustasu: sõltub treeningkor-
dade arvust, info kodulehel. Proovi-
treeningud uutele liitujatele tasuta
Info ja registreerimine: 
www.tenniseakadeemia.ee

 PRODANCE 
TANTSUSTUUDIO
Säravad ja mitmekülgsed tant-
sulise iluvõimlemise treeningud: 
2,5–10-aastased
Viimsi huvikeskuses (Nelgi tee 1)
Osalustasu: 39 eurot
Info ja registreerimine: 
www.prodance.ee 

 RULL-ILUUISUKLUBI 
FOXARTISTIC
Rulliluuistutamine: neiud 
vanuses 6–9 a
Trenn 3 x nädalas Pirita majandus-
gümnaasiumis või Audentese 
spordikeskuses
Osalustasu: 75 eurot kuus 
Info ja registreerimine: 
www.foxartistic.com 

 MARTIN REIMI 
JALGPALLIKOOL
Õpetame litsentseeritud treene-
ritega jalgpalli mängimist ja selle 

eripärasid. Alates 4. eluaastast
Trennid 2–5 korda nädalas Viimsi 
kooli või Mõisapargi staadionil, tal-
viti ka Viimsi valla koolide saalides 
Osalustasu: 35-55 eurot kuus 
Info ja registreerimine: 
www.mrjk.ee 

 SPORDIKLUBI OOKAMI 
JUDOKOOL
Judotreeningud alates 3. elu-
aastast
Trennid 2-4 korda nädalas Forus 
spordikeskuses (Karulaugu tee 13)
Osalustasu: al 50 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.ookami.ee 

 NORDSWIM UJUMISKLUBI
Ujumistreeningud mudilastele 
alates 3. eluaastast, lastele ja 
noortele
Trennid 1–3 korda nädalas Tallinn 
Viimsi SPA ja Pirita SPORT ujulas
Osalustasu: 50-77 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.nordswim.ee ja 
www.facebook.com/nordswim 

 ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Muusikaline tegevus alates 
6. elukuust, lauluõpe lastele ja 
täiskasvanutele
Tunnid toimuvad vastavalt vanuse-
astmele ja õppesuunale 1–2 korda 
nädalas aadressil Kaluri tee 5
Osalustasu: 24-40 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.itariinamuusikastuudio.ee 
või itariina@riadne.ee

 MTÜ TALLINNA 
KÄSIPALLIAKADEEMIA 
Käsipalliharidus poistele: 
7–19-aastased
Trennid toimuvad neli korda 
nädalas Randvere koolis ning on 
suunatud Randvere kooli 1.–3. klas-
sidele
Osalustasu: 39 eurot (proovikuu 
tasuta)
Info ja registreerimine: www.tka.ee/
lapsevanemale/#registreerimine 

 VIIMSI SULGPALLIKOOL
Sulgpallitrennid lastele vanuses 
8–15 aastat
Trennid 3–4 korda nädalas 
Merivälja koolis, kuni novembrini 
Pirita TOP-is 
Osalustasu: 35 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
aigartonus@hotmail.com või 
telefonil 5690 2481

 MTÜ VÕIMLEMISKLUBI 
PIRUETT
Tantsuline võimlemine nii harras-
tus- kui ka võistlusspordina: 
4–6 a, 7–9 a, 10–12 a tüdrukud 
Trennid 2–3 korda nädalas Püünsi 
koolis

Osalustasu: 55-60 EUR kuus
Info ja registreerimine: 
www.piruett.ee; treener Janne 
kontakt: janne@piruett.ee

 TANTSUÜHING ACTIVE 
STUDIO
Tantsu- ja üldfüüsiline trenn las-
tele, noortele ja täiskasvanutele
Treeningud 1–2 korda nädalas 
Viimsi huvikeskuses, Viimsi laste-
aedades ja koolides, Pirita Vaba 
Aja Keskuses
Osalustasu: 12-25 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee või telefonil 
5191 7692 

 ACTIVE TENNIS
Tennise rühma- ja eratreeningud 
lastele, noortele ja täiskasvanutele
Treeningud 1-5 korda nädalas 
Viimsi tennisekeskuses ja Forus 
spordikeskuses 
Osalustasu: al 60 eurot kuus
Info ja registreerimine: augusti-
septembri jooksul www.facebook.
com/Active-Tennis-2575464749
88666 ja tennis@activestudio.ee

 CFC SPORDIKLUBI
Jaak Mae Suusakool ja Jaan 
Kirsipuu Rattakool võimaldavad 
mängulisi ja mitmekülgseid üld-
treeninguid värskes õhus 5–10-
aastastele, aga ka vanematele
Trennid toimuvad 2–3 korda näda-
las Karulaugu spordihoone juurest
Osalustasu: 40 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.cfc.ee/teretrenn

 LA KLAVERITUNNID
Klaveri rühmatunnid 4–11-aas-
tastele, eratundidel vanusepiir 
puudub 
Tunnid 1 kord nädalas aadressil 
Kaluri tee 5, Haabneeme 
Klaveritunnid algavad septembri 
teises pooles
Osalustasu: rühmatunnid 38 eu-
rot kuus, eratunnid 88 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.klaverikool.ee

 GOLDEN DANCE CLUB
Golden Dance Club on tantsu-
spordikool, kus tegeldakse võist-
lustantsuga. Kuigi kooli põhiees-
märk on konkurentsivõimeliste 
tantsusportlaste kasvatamine, 
leiavad kõik võistlustantsuhuvi-
lised meie juures endale sobiva 
ea- ja võimetekohase tegevuse. 
Uued algajaid vanuses 6–10
aastat
Treeningud toimuvad Forus 
spordikeskuses 
Tantsusport T ja N kell 18.30–20.00  
Edasijõudnud T ja N kell 17.00–
18.30 

Uued algajad T ja N 16.00–17.00 
Seltskonnatantsu algkursus esmas-
päeviti kell 18.30–20.00
Jätkukursus kolmapäeviti kell 
18.30–20.00
Osalustasu: tantsusport T ja N 
150 eurot kuus, edasijõudnud T 
ja N 80 eurot kuus, uued algajad 
T ja N 70 eurot kuus, seltskonna-
tants kord nädalas täiskasvanute-
le 190 eurot kuus ühele paarile
Info ja registreerimine: 
www.goldendance.ee

 US TENNISEAKADEEMIA 
(USTA)
USTA eesmärk on pakkuda läbi-
mõeldud ülesehitusega profes-
sionaalseid tennisetreeninguid 
algajatele ja edasijõudnutele 
alates 3. eluaastast 
Alustame tennisetreeningutega 
2. septembril!
Treeningud 1–5 korda nädalas 
Forus spordikeskuses (Karulaugu 
tee 13)
Osalustasu: oleneb treening-
kordade arvust, hinnakiri USTA 
kodulehel
Info: www.usta.ee, registreerimine 
kodulehel oleva “Tule trenni!” 
ankeedi kaudu

 KALEVI JALGRATTAKOOL MTÜ
Treeningud toimuvad nii maastiku-
rattal, maanteerattal kui ka BMX 
ratastel, alates 7. eluaastast
Noorte treeningud on 2–3 korda
nädalas Viimsis Karulaugu spordi-
keskuse ümbruses ja Pirital spordi-
keskuse ümbruses
Osalustasu: aastamaks, mis on 
jagatud võrdselt kuude peale ehk 
480 eurot aastas
Info ja registreerimine: www.jalg-
rattakool.ee, lisainfot saab treener 
Mallor Türnalt telefonil 5694 3460

 SPORDIKLUBI LINDON 
Kergejõustikutrennid lastele 
alates 6. eluaastast
Treeningud vastavalt vanusele 
2–5 korda nädalas Viimsi ja Püünsi 
kooli staadionidel, Haabneeme ja 
Viimsi koolis
Osalustasu: 50–60 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.lindon.ee, lindon@lindon.ee

 SK VIIMSI VEEKLUBI
Veeklubi tegeleb ujuma õpeta-
mise, ujumistreeningute ja ujumi-
sega seotud ürituste, võistluste, 
laagrite ja koolituste korraldami-
sega; algajad, edasijõudnud 
7. eluaastast
Tunnid 2–3 korda nädalas nii 
Viimsi kui ka Merivälja kooli ujulas
Osalustasu: keskmiselt 45 eurot 
kuus

Info ja registreerimine: 
www.veeklubi.ee

 SPORDIKLUBI IMPACT
Klubi eesmärk on propageerida 
ja tutvustada Kimura Shukokai 
karated, pakkuda võimalust 
eneseteostamiseks (sisendada 
positiivsust, õiglust alternatiivina 
vägivallale ja kuritegevusele) 
noortele alates 7. eluaastast
Treeningud 3 korda nädalas 
Viimsi koolis
Osalustasu: 60 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.impact.ee

 KORVPALLIKLUBI VIIMSI
Treeningutel kasutatakse eri-
nevaid liikumismänge, kerge-
jõustiku- ja pallimänguelemente 
ning mängitakse erinevaid 
pallimänge (lisaks korvpallile ka 
jalg- ja rahvastepall); ootame 
trenni 5-aastastest kuni täis-
kasvanuteni
Treeningud toimuvad 3–6 korda 
nädalas Foruse spordihoones 
Viimsis 
Osalustasu: 15–50 eurot kuus
Info ja registreerimine: 
www.kkviimsi.ee

 MAIRE ELISTE MUUSIKA-
STUUDIO
Beebikool 1–2-aastased ja 
2–3-aastased, 3–4-aastaste 
rühm, 4–6-aastaste rühm, 
kooliealistele pilli individuaalõpe 
ja mudilaskoor ning lastekoor, 
solistide individuaaltunnid
Pillikooli individuaaltunnid toimu-
vad Viimsi huvikeskuses 1 kord 
nädalas, laulukooli tunnid aad-
ressil Karulaugu 9 beebidel ja 
3–4-aastastel 1 kord nädalas, va-
nematel lastel 2 korda nädalas
Osalustasu: 25–53 eurot kuus
Info ja registreerimine: telefonil 
502 9115 või www.facebook.com/
maire.eliste.muusikakool

 BLACK & WHITE DANCE
Kui sulle meeldib tantsida ja esi-
neda või soovid lihtsalt paremat 
füüsilist vormi, siis liitu meie ühte-
hoidva ja armsa tantsuperega. 
Tantsutrenni on oodatud kõik 
tantsuhuvilised olenemata vara-
semast tantsukogemusest ja 
vanusest
Trennid toimuvad kaks korda 
nädalas Viimsis Kaluri tee 3, 
2. korrus ja Meriväljal
Osalustasu: 39 eurot, millest 
saab tagasi tulumaksu
Info ja registreerimine: 
www.bwdance.ee 
Facebook: bwdance 
Instagram: blackandwhitedance

Valik huviringe 2020/2021 hooajaks

TARK LAPS MTÜ Õppe- ja Nõusta-
miskeskus Tark Õppija alustab 
Viimsis arendavate õpperingidega. 
Avatud on registreerimine eelkooli-
ealiste laste kooliks ettevalmista-
vale kursusele. Samuti hakkavad 
toimuma kursused ettevalmista-
maks põhikooli lõpuklasside õpi-
lasi sisseastumiskatseteks ning 
lõpueksamiteks.

MTÜ Tark Õppija eesmärk on pakkuda 
võimalikult arendavaid tegevusi, läh-
tudes iga lapse individuaalsusest. Sel-
le tagamiseks hoiame oma õppegrupid 
väikesed ning peame õpetajaid valides 
väga oluliseks nende kogemust, ha-
ridust ja oskusi. MTÜ Õppe- ja Nõus-
tamiskeskus Tark Õppija eestvedajad 
eripedagoog Grete Mugur ja logopeed 
Kadi-Liis Kallus aitavad meie õpetajatel 

õppesisu ning -programme planeerida, 
tagamaks võimalikult mitmekülgne, in-
tensiivne ning iga lapse individuaalsu-
sest lähtuv arengutegevus.

Kooliks ettevalmistav kursus 
Kooliks ettevalmistav kursus kesken-
dub põhiliselt nende oskuste arenda-
misele, mis esimesse klassi astujate-
le kõige rohkem raskusi valmistavad. 
Meie kogemus näitab, et lugemis-, kir-
jutamis- ja arvutamisoskuse omanda-
mine ei ole põhilised, mis koolis edu 
tagavad. Olulisem ning vajalikum on 
arendada hoopis selliseid oskusi na-
gu püsivus, meelekindlus, uudishi-
mu, oskus keskenduda käsil olevasse 
tegevusse, oskus hoida tähelepanu, os-
kus eristada olulist ebaolulisest – ehk 
isereguleerimisoskused. Nende os-
kuste omandamine ei taga edu õppi-

Lapsi arendavad kursused Viimsi huvikeskuses
mises ainult esimestes klassides, vaid 
ka edaspidi. 

Kursuse õppetegevus toimub lä-
bi mänguliste integreeritud tegevus-
te. Õppeülesanded on koostöös eriala-
spetsialistidega eelkooli õpetajal hoo-
likalt valitud ja läbi töötatud, tagamaks 
lapse mitmekülgset arengut. Õppe-
tööks ei kasutata ühte kindlat eelkooli 
töövihikut, vaid oleme valinud erineva-
test vihikutest ning õpikutest parimad 
ja last enim arendavad ülesanded. Mä-
lu, tajusid, tähelepanu, loogilist mõt-
lemist ning seeläbi kogu matemaati-
list mõtlemist arendavad ülesanded 
on õppetöösse aidanud valida eripe-
dagoogilise haridusega spetsialist. Kor-
rektse kõne ja keele, keelereeglite, hää-
likanalüüsi kiireks omandamiseks on 
aidanud ülesandeid valida logopeedia 
eriala spetsialist. Paneme suurt rõhku 

lapses õpijõudluse ja motivatsiooni 
kasvatamisele, et meie juures alusta-
vast õppijast kujuneks tugev, julge ning 
TARK ÕPPIJA!

Targalt, läbimõeldult õppides on 
võimalik arendada väheste vahendi-
tega, väheste tegevustega, vähese aja-
ga maksimaalselt lapse võimeid nii, 
et need oskused ja võimed salvestuk-
sid lapse kogemustesse, mälusse ning 
neid oleks sealt lihtne tulevase kooli-
õpilasena üles leida, kasutada!

Eesti keele ja matemaatika 
kursused
Targalt, kogenud õpetajate ning spet-
sialistide juhendamisel on MTÜ Tark 
Õppija kursustele ja õpperingidesse 
oodatud õppima ka vanemad õpilased.

Oktoobrikuust alustame põhikoo-
li lõpueksamiteks ettevalmistava kur-

susega EESTI KEEL ja kursusega MA-
TEMAATIKA.

Kursustele ootame õpilasi, kes soo-
vivad korrata põhikoolis õpitut ning 
saada kindlustunnet põhikooli lõpuek-
samiteks. Kursused aitavad ka valmis-
tuda gümnaasiumi sisseastumiskatse-
teks. 

MTÜ Tark Õppija kursused ja õp-
peringid toimuvad Viimsi huvikeskuse 
ruumides. Avame jooksvalt ja vastavalt 
vajadusele uusi arendavaid ning põne-
vaid tegevusi. Meie tegevustega saad 
tutvuda koduleheküljel https://tarkop-
pija.ee/kursused-viimsis/ või jälgides 
meie Facebooki lehekülge.

Grete Mugur
Kadi-Liis Kallus

MTÜ Õppe- ja Nõustamiskeskus 
Tark Õppija eestvedajad 
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Lastele ja noortele
 LY LUMISTE LAULUSTUUDIO 

5–12-kuused beebid T 11.30–12.15
1–2-aastased T 9.30–10.15
2–3-aastased T 10.30–11.15
3–6-aastased N 17.00–18.00
Juhendaja Ly Lumiste 
Info ja registreerimine: 
lylaulustuudio@gmail.com

 MELOSE MUUSIKAMAAILM
3–5-aastased N 16.30–17.15
5–7-aastased N 17.30–18.15
Juhendaja Helina Ardel 
Info ja registreerimine: 
studiomelos@studiomelos.ee

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE 
0–1-aastased P 9.30–10.30
1–2-aastased P 10.30–11.30
3–6-aastased P 11.30–12.30
Treener Vello Vaher 
Info ja registreerimine: 
vello.vaher@gmail.com 

 BEEBIDE JA VÄIKELASTE 
VÕIMLEMINE
2–5-kuused beebid E 12.15–13.00    
4–12-kuused beebid E 9.30–10.15    
1- ja 2-aastased E 10.30–11.15  
Treener Reet Post 
Info ja registreerimine: 
reet@okobeebi.ee

 LASTE SPORDIRING
6–10-aastased K 17.30–18.30
Treener Hanna-Liis Karp  
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 STRETCHING
7–13-aastased E 18.15–19.15
14+ ja täiskasvanud E 19.15–20.15
Treener Hanna-Liis Karp  
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 LASTETANTS
3–4-aastased K 17.00–17.40 
5–7-aastased K 17.45–18.25  
7–11-aastased K 18.30–19.15  
Treener Piret Kõõra 
Info ja registreerimine: 
piret@heatujustuudio.ee  

 STREET DANCE
7–13-aastased E 16.30–17.30
14+-aastased E 17.30–18.30
Treener Dana Lorên Warres
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 GIRLY DANCE
7–13-aastased T 14.00–15.00
14+-aastased T 17.00–18.00
Treener Kadi Valgma 
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 KAIE KÕRBI 
BALLETISTUUDIO
4–5-aastased T ja N 17.30–18.25 
6–7-aastased T ja N 16.30–17.25 
8–10-aastased T ja N 15.30–16.25
Treener Tatjana Voronina
Info: www.balletistuudio.ee

 TANTSULINE 
ILUVÕIMLEMINE 
2,5–4-aastased tüdrukud E ja N 
17.00–17.40 
5–9-aastased tüdrukud E ja N 
17.45–18.25 
Treener Lilian Veetamm
Info ja registreerimine: 
lilian@prodance.ee 

 SHOWTANTS
1.–4. klass E 16.00–16.55
Treenerid Grisse Koppel ja Lilian 
Veetamm
Info ja registreerimine: 
info@prodance.ee 

 JJ-STREET HIP-HOP 
FOUNDATION
7–11-aastased E ja N 15.00–16.00
12+-aastased E ja N 16.00–17.00
Treener Margaret Targo
Info ja registreerimine: 
margaret@jjstreet.ee 

 AGENTUUR EVITA MODELLI- 
JA TANTSUKOOL
8–14-aastased lavaline liikumine 
R 17.00–18.00
Treener Edvi Tõnisson  
Info ja registreerimine: 
info@agentuurevita.ee  

 VÄIKELASTE 
LOOVUSHOMMIKUD
1,5–3-aastastele R 10.30–11.30 
(kord kuus)
Juhendaja Eveli Apri 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 LOOVKUNSTIRING
3–6-aastastele K 17.00–17.50
Juhendaja Eveli Apri 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 NUKUKUNSTIRING
1.–4. klass K 15.00–15.50 
Juhendaja Eveli Apri 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 DISAIN JA ÕMBLEMINE
Alates 10. eluaastast K 16.00–
16.50        
Juhendaja Eveli Apri 
Info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com

 TÜDRUKUTE HUVIRING
8–13-aastased E 15.00–16.00        
Juhendajad Elis Lubja ja 
Aleksandra Ratt
Info ja registreerimine: 
meigipidu@gmail.com

 KERAAMIKA- JA 
MAALISTUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 DIGIRUUM ROBOOTIKA
5–7-aastased R 17.15–18.00
7–9-aastased R 16.15–17.00
Juhendaja Kristi Pall
Info ja registreerimine: 
info@digiruum.eu

 ARVUTIMÄNGUDE LOOMINE
3–16-aastased L ja P ajad 
selgumisel
Info ja registreerimine: 
coddy@advisetree.com

 MALERING
5–12-aastased N 17.30–19.00
Juhendaja Margus Sööt
Info ja registreerimine: 
margussoot@hotmail.com

 KOOLIKS ETTEVALMISTAV 
KURSUS
6–7-aastased T 15.00–16.30
Juhendaja Kreete Rõõm
Info ja registreerimine: 
info@tarkoppija.ee

 MATEMAATIKA KURSUS
Põhikooli lõpetajad E 15.00–
16.30 ja E 17.00–18.30
Juhendaja Kairi Heinsalu
Info ja registreerimine: 
info@tarkoppija.ee 

 EESTI KEELE KURSUS
Põhikooli lõpetajad E 17.00–18.30
Info ja registreerimine: 
info@tarkoppija.ee 

 EESTI KEEL VÕÕRKEELENA
6–8-aastased N ja R 13.30–14.20
9–11-aastased N ja R 14.30–15.20
Koolilapsed N ja R 15.30–16.20 ja 
16.30–17.20
Juhendaja Monika Allert
Info ja registreerimine: 
monikaallert@yahoo.it

 HELEN DORON ENGLISH 
3–6-aastased T 17.20–18.05, 
T 18.25–19.10 ja L 9.55–10.40
6–9-aastased T 14.25–15.25 ja 
L 10.55–11.55
7–10-aastased T 15.45–17.00 ja 
L 12.15–13.30
11–13-aastased L 13.55–14.55

12–14-aastased L 17.10–18.25
14–19-aastased L 15.20–16.50
Juhendaja Sofia Yusim
Info ja registreerimine: 
viimsi@helendoron.ee

Täiskasvanutele
 FITNESS PILATES

T 11.00–12.00 ja 18.30–19.30 
Treener Aive Märtson
Info ja registreerimine: 
aive.martson@gmail.com

 PILATES PLUSS
N 19.30–20.45 
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee, 
www.pilatespluss.ee 

 SEENIORIDE TERVISE-
TREENING
K 9.00–10.00
Treener Terje Vaino
Info ja registreerimine: 
terje@pilatespluss.ee, 
www.pilatespluss.ee

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

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

 STRETCHING
E 19.15–20.15
Treener Hanna-Liis Karp  
Info ja registreerimine: 
info@activestudio.ee

 KLASSIKALINE JOOGA
K 19.30–20.45
Treener Annika Hüüdma
Info ja registreerimine: 
annikahyydma@gmail.com

 ASHTANGA VINYASA JOOGA
R 13.30–14.30
Treener Helen Lasn
Info ja registreerimine: 
helenlasn@gmail.com

 YIN JOOGA
R 15.00–16.00
Treener Helen Lasn
Info ja registreerimine: 
helenlasn@gmail.com

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

 ARRAKIS TANTSUSTUUDIO 
IDAMAISED TANTSUD
T 18.45–20.15 kesktase
N 18.45–20.15 algajad
Treener Jelena Metsoja
Info ja registreerimine: 
info@arrakis.ee 

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

 NAISTE BALLETT
T ja N 11.30–13.00 
R 19.00–20.30
L 11.30–12.30  
Treener Tiina Rebane
Info ja registreerimine: 
tiina.rebane@gmail.com

 FOTOKLUBI 
Kord kuus neljapäeviti
Juhendaja Peep Kirbits
Info ja registreerimine: 
fotoklubi@peep.net.ee 

 INGLISE KEELE KURSUSED
Algajad, taasalustavad, 
keskaste, edasijõudnud, 

individuaaltunnid
Õpetaja Reeli Saluveer
Info ja registreerimine: 
reelisaluveer@gmail.com

 HISPAANIA KEEL
N 17.30–18.45 edasijõudnud
N 18.45–20.00 algajad
Õpetaja Sebastian Wesman
Info ja registreerimine: 
hola@hispaaniakeeletunnid.ee 

 ITAALIA KEEL
K 18.30–19.45 algajad
Õpetaja Monika Allert
Info ja registreerimine: 
monikaallert@yahoo.it

 KERAAMIKA- JA MAALI-
STUUDIO
Lastele ja täiskasvanutele 
E 19.15–20.15 
Juhendaja Erki Palits
Info ja registreerimine: 
erki.palits@mail.ee 

 EAKATE KÄSITÖÖRING
K 11.00–13.00 (üle nädala)
Juhendaja Mari Leosk
Info ja registreerimine: 
mari@leosk.ee 

 VIIMSI MUUSIKALITEATER
T 18.00 ja P 12.00
Projektijuht Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

Rahvakultuur
 SEGAKOOR VIIMSI

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

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

 SEGARAHVATANTSURÜHM 
VALLA-ALUNE
Viimsi päevakeskuse saalis 
(Kesk tee 1, Haabneeme alevik)
E ja K 19.30–21.00
Juhendaja Heli Tohver
Info: tohverheli@gmail.com

 NOORTEKAPELL/ 
KAPELL VIIMSI
N 18.00

Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee 

 RAHVAMUUSIKAANSAMBEL 
PIRITA
E 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: tel 517 5422, Anne Vahemäe

 RANDVERE PASUNAKOOR
E 18.30–21.30
Juhendaja Kristjan Jurss
Info: jkristjan@gmail.com

 VIIMSI UKULELEORKESTER
L 11.00–12.00 lapsed
L 12.00–13.00 täiskasvanud
Juhendaja Joosep Sang
Info: sangjoosep@gmail.com

 MANDOLIINIORKESTER
Aeg selgumisel
Info ja registreerimine: maire.
eliste.muusikakool@gmail.com

Pilliõpe
 KITARRIÕPPE 

INDIVIDUAALTUNNID
Koolilastele ja täiskasvanutele
Ajad kokkuleppel
Õpetajad Toomas Laur ja Erkki 
Reimann
Info ja registreerimine: 
tomlaur@gmail.com ja 
reimannerkki@gmail.com

 VIIULIÕPE
Lastele
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Marie-Helen Aavakivi
Info ja registreerimine: 
mariehelen.aavakivi@gmail.com

 KLAVERIÕPE
Ajad kokkuleppel
Õpetaja Ulla Heinat
Info ja registreerimine: maire.
eliste.muusikakool@gmail.com

 SILVER ULVIKU LÖÖKPILLIRING 
Koolilapsed (üle nädala) K 16.30–
17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com

 MUUSIKA LOOMISE RING 
Koolilapsed (üle nädala) K 16.30–
17.30 
Juhendaja Silver Ulvik
Info ja registreerimine: 
sulvik@gmail.com 

Viimsi huvikeskuse huviringid 2021/22 hooajal

RENDIME RUUME 
ERINEVATEKS SÜNDMUSTEKS

Info: viimsi@huvikeskus.ee ja 602 8838,
www.huvikeskus.ee, 
www.facebook.com/

ViimsiHuvikeskus, 
www.instagram.com/

viimsihuvikeskus
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vale avatud, sealt saame ammu-
tada teadmisi, kuidas kõik algas, 
kuidas elas enne Venemaale van-
gistamist mõisamajas meie kind-
ral Laidoner. 

Täname Eesti sõjamuuseu-
mi, Viimsi vallavalitsust, Naisko-
dukaiste Viimsi jsk vabatahtlikke, 
Viimsi kodutütreid, Trivimi Vellis-
tet, Randvere pasunakoori, ÖKO-
SPA Harmoonikumi, Põhja-Harju 
Koostöökoda, kes kõik andsid oma 
panuse selle ürituse õnnestumisse.

Elagu Eesti!
Naiskodukatse 

Viimsi jaoskond

naised – Naised Köögis. Tänu valla 
kultuuriosakonna abile saime koos 
Viimsi rahvaga nende laulu kuula-
ta ning päeva päikseliseks, ja mitte 
ainult ülekantud tähenduses. Nad 
laulsid pilved mõisa kohalt laiali ja 
tõidki päikese välja, mis sillerdas 
liigutatud kuulajate pisarates.

Unistasime veel, et eestlane 
saaks kohalikust ehedast eesti toi-
dust piduliku maitseelamuse. Tä-
nu Leaderi toele saime mõisamäel 
pakkuda Põhja-Eesti maitseid 
(Põhja-Eesti toit on sel aastal va-
litud maitsete aasta piirkonnaks). 
Harmoonikum jagas päris koha-
likku gurmeed – soolasilku kada-
kamarjamarinaadis, peki “tartari”, 
heeringakastet, munavõid, karas-
kit, koduleiba, kalja ja punasesõs-
tartäpilist kamavahtu, mis kadus 
laualt kõige kiiremini. Kogu kraam 
oli tasuta. Eesmärgiks see, et min-
daks koju ja tehtaks järgi. Retsep-
te saab küsida Harmoonikumist. 
Naiskodukaistjad pakkusid rahvale 
lisaks traditsioonilisele kiluvõilei-
vale Kaitseliidu välikatlast külasup-
pi. Viimsi kodutütred aga püstitasid 
mäe alla välitelgi ja õpetasid lastele 
lustakaid mänge. 

On veel üks unistus – mõisapar-
gi KÕLAKODA, mis pelgalt unista-
des vist ei täitu, vaid vajab tegusid. 

J uba kuus aastat oleme orga-
niseerinud Viimsi mõisapar-
gis 20. augustil rahvapidu, et 
saaksime sellel tähtsal päe-

val üheskoos tuju heaks ja ükstei-
se vastu kenad olla. Peame meeles 
ka esimese vabariigi loojaid – meie 
oma kunagisi viimsilasi kindral Jo-
han Laidoneri ja tema abikaasat 
Mariat. Kui kõned peetud ja lilled 
asetatud, peame mõisamäel pikni-
ku mõnusa muusika saatel.

Sel aastal unistasime Viimsi 
naiskodukaitsjatega, kes alati sel-
lele üritusele on kaasatud, suure-
malt. Piknikupäevale panime ni-
meks “Eesti naine julgeb ja jõuab”, 
tahtsime lisaks pidutsemisele juh-
tida tähelepanu naistevastasele ko-
duvägivallale, et muuta see naabri-
te ja lähedaste abil meie kodukohas 
olematuks, julgustada hädasolijaid 
abi küsima. Tahame kutsuda südi-
kamaid naisi ühinema Naiskodu-
kaitsega – nemad teavad, kuidas 
probleeme lahendada, enda ja teis-
te eest seista. Viimsi Naiste Tugi-
keskus Hoolimine aitab meie nais-
tel vägivallast vabaks saada, selle 
vedajad on ka ise naiskodukaits-
jad. Üksteist toetades ja julgusta-
des leiavad naised lahendusi!

Selle aasta esinejaks unistasi-
me ägedad, sõnakad ja vaimukad 

Meie mõisamägi on ideaalne loo-
duslik amfiteater, kus saaks kenas-
ti istuda ja vaadata allpool toimu-
vat kontserti või etendust. Mõisa 
suursugusus ja muinsuskaitse sea-
vad kõlakoja välimusele oma tingi-
mused. Mäe alla põlispuude vahele 
sobiks kenasti Harjumäel olevaga 
sarnane elegantne ja ajalooliselt 
harmoneeruv püsilava, igakordne 
lava püstitamine on lisaks viletsale 
välimusele ka ebamõistlikult kallis. 
Kaunis kõlakoda viimsilastele aia-
taks kodakondseid ühendada ja 
väärindaks ka pargiruumi. Elame, 
näeme!

Trivimi Velliste kõnest Laidone-
ride ausamba juures saime teada, 
et selle aasta 30. novembril on Ees-
ti riiki olnud ajaliselt kokku rohkem 
kui nõukogude okupatsiooni. Unis-
tan, et seda päeva tähistaksid eesti-
maalased üksteisest lugu pidades, 
ei ütleks ebaviisakusi ei kõnes ega 
kirjas (veebis). Ainult üheskoos ja 
oma targemate arvamusega arves-
tades oleme me jõudnud iseseisva 
ja vaba riigini. Kuigi meil võib olla 
riigis puudusi, on kõik muud alter-
natiivid vastuvõetamatud.

Eesti sõjamuuseum oli tradit-
siooniliselt sel pidulikul päeval rah-

PIDUPÄEV Öeldakse, et unistustega peab olema 
ettevaatlik, sest need võivad täide minna. Aga ainult 
unistamisest on enamasti vähe – ka teod peavad 
täitumisele kaasa aitama. 

Viimsi tähistas taasiseseisvumispäeva

Ilma laulis 
ilusaks ja 
meele heaks 
Naised Köögis. 
Foto: Aime 
Estna

28. august 2021
Garaažide tutvustus ja lisainfo on kodulehel:
www.garaazimuuk.ee

2

4

SUUR VIIMSI GARAAŽIMÜÜK SUUR VIIMSI GARAAŽIMÜÜK 
Järve tee 21
Järve tee 21, Püünsi
AVATUD: kell 11:00 - 18:00

Veska
Vesiroosi tee 16, Püünsi
AVATUD: kell 11:00 - 19:00

Krüsanteemi garaaž
Krüsanteemi tee 15, Haabneeme
AVATUD: kell 11:00 - 17:00

Randoja garaaz
Randoja tee 9b, Muuga
AVATUD: kell 10:00 - 17:00

1

3

Lahe Garaažikas
Lahe tee 18, Miiduranna
AVATUD: kell 11:00 - 19:00

5

Preilide Kirbubutiik
Ojakääru tee 14a, Muuga
AVATUD: kell 10:00 - 18:00

6
Muuga aedlinn
Tõlviku tee 38, Maardu
AVATUD: kell 10:00 - 18:00

7

8

12

Viimsi Vabakoguduse garaažimüük
Rohuneeme tee 40, Haabneeme
AVATUD: kell 11:00 - 18:00
Rohuneeme Puri garaazikas
Rohuneeme tee 51a, Pringi
AVATUD: kell 11:00 - 17:00

10
Püünsi aaretelaegas
Arukase tee 6, Püünsi
AVATUD: kell 10:30 - 17:00

Garaaž LP12
Lageda tee 12–1, Pärnamäe
AVATUD: kell 11:00 - 17:00

11
Suureniidu 13 hoovimüük
Suureniidu tee 13, Püünsi
AVATUD: kell 11:00 - 15:00

PopUp Taaskasutus
Saare tee 4, Pringi
AVATUD: kell 11:30 - 16:30

13
Garage34
Lageda tee 34, Pärnamäe
AVATUD: kell 10:00 - 16:30

Kivilille pudipadi
Kivilille 1, Maardu
AVATUD: kell 11:00 - 16:00

14

16
TeekaldateeGaraažikas
Teekalda tee 6, Randvere
AVATUD: kell 11:00 - 19:00

17
Nugise Villa garaažikas ja pannkoogikohvik
Nugise tee 1, Haabneeme
AVATUD: kell 12:00 - 15:00

915

18
Kesk-Kaare Garaaźikas
Kesk-Kaare tee 13, Pärnamäe
AVATUD: kell 11:00 - 17:00

Roosa Panter
Sireli tee 3, Pringi
AVATUD: kell 11:00 - 18:00

19

20
Kesk-Kaare tee 10
Kesk-Kaare tee 10, Pärnamäe
AVATUD: kell 11:00 - 15:00

21
Jõhvika tee 3
Jõhvika tee 3, Pärnamäe
AVATUD: kell 11:00 - 17:00

22
Linnase tee 13
Linnase tee 13, Pärnamäe
AVATUD: kell 12:00 - 15:00

Anname asjadele uue elu!
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Teated

Viimsi aasta naine 2021 on 
Saale Kaing
Viimsi Ettevõtlike Daamida Assotsiatsioon valis juba 16. korda viim-
silaste poolt esitatud nominentide seast Viimsi aasta naise. Sel aas-
tal esitati nominentideks kuus naist, kelle tegemisi on kaaskondsete 
poolt märgatud ja keda soovitakse kiita. Neid naisi imetletakse nen-
de oskuses ühendada kauniks elutervikuks oma töö, ühiskondlik ak-
tiivsus ja lastekasvatamise rõõm.  

Inimeste tegusid peakski juhtima armastus ja rõõm. See on hea nii 
inimese enda kui ka ühiskonna tervisele. Tegema peaks asju, mida 
tegemata jätta ei saa. Naised, keda nomineeriti, on just sellised – 
nakatavad ka teisi rõõmu ja kirega oma tegemiste juures.

2021. aasta nominente on nende esitajad iseloomustanud nii:
Diana Liiv – pianist, kontserdikorraldaja, muusikapedagoog, on esi-

nenud palju koos oma tütre Tähe-Leega ka Viimsis. 2018. aasta Eesti 
Kultuurkapitali helikunsti aastapreemia laureaat.

Jekaterina Alipova – Rannarahva muuseumi perenaine, kes teeb 
oma tööd kire ja säraga, kaasab oma tegemistesse ja annab kultuuri-
lättelist kasvatust oma kahele tütrele.

Krista Mulenok – õigus- ja majandusteadlane, Eesti NATO Ühingu 
esimees. Tegutseb heategevusorganisatsioonis Viimsi Ranna Lions 
klubi, on Lions Eesti regiooni juht. On sportlik ja toetab oma kahte 
tütart nende hobides.

Margarita Kozorez – töötanud operatsiooniõe ja õppejõuna, praegu 
kooliõde. Aktiivne Viimsi aiaklubi liige, südamlik ja tagasihoidlik ini-
mene. Peres kasvab poeg ja tütar.

Anneli Lahe – teleajakirjanik ja produtsent, teeb kaastööd ka ajakir-
jadele. Innustab oma ajakirjanikutöös inimesi enda eest seisma. Peres 
kasvab poeg ja tütar.

Saale Kaing (pildil) – on pühendunud perele, tööle ja 
heategevusele, usub armastuse jõudu. Töötab perso-
nalispetsialistina, võitleb Naiste Tugi- ja Teabekeskuses 
ohvrite õiguste eest, on vabatahtlikuna ametis kõigis 
Toidupanga kampaaniates. On armastav abikaasa ja 

imeline ema oma neljale lapsele.
Viimsi aasta naine 2021 tiitliga pärjati Saale Kaing. Täname teda 

inspireeriva ja rõõmu külvava toimetamise eest meie seas Viimsis!

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon 

LAAGER Kuumal juulikuu nädalal 
toimus Viimsi Teraapiakeskuses 
esmakordselt Karulaugu bändi-
teraapia laager 2021, mille mis-
siooniks oli muusikaliste tegevuste 
kõrval pakkuda lastele huvitavat 
programmi vaimse tervise teema-
del. Viimsi valla poolt toetatud 
projekti vedas keskuse looja Käll 
Kruusmägi koos mitmekülgse 
laagrimeeskonnaga, kuhu kuulus 
nii terapeute, loomeinimesi kui ka 
koolitajaid.

Laste ja noorte vaimne kliima on eba-
tavalises ja ärevas pandeemiaolukor-
ras väga soodne pinnas vaimse tervi-
se häirete tekkeks või süvenemiseks. 
Seega võtsime meeskonnaga oluliseks 
eesmärgiks rääkida nendel teemadel 
avatult ja selgelt ning pigem mängu-
liselt ja põnevalt. Lapsed said laagris 
palju pille harjutada, õppida, kuidas 
on võimalik oma emotsioone teadli-
kult muusikasse suunata, kuidas häält 
efektiivsemalt kasutada, kuidas olla 
enesekindlam ning luua uusi suhteid 
ja mis kõige olulisem – kuidas kuulata 
paremini iseennast ja teisi. 

Laagri viimasel päeval, pärast näda-
lat ühist lauluharjutamist, üllatas kü-
laskäiguga lauljatar Birgit Sarrap, kes 
imestas, et lapsed olid laagriloo nii 

hästi selgeks saanud. Koos harjuta-
tud ja kirjutatud lugu ei olnud lihtne – 
viie minuti pikkuses loos pidi kokku 
kõlama üheksa erinevat instrumenti! 
Viimane koosmängitud versioon, mis 
mälestuseks salvestati, kõlas juba koos 
Birgiti endaga. 

Individuaalne lähenemine
Vanemad kiitsid laagri puhul võima-
lust läheneda lastele individuaalse-
malt. Bändigrupis oli kokku üheksa 
last ning see võimaldas spetsialistidel 
tutvuda iga osalejaga nimepidi ning si-
sukamalt, kuulata ära kõigi mured ning 
vajadusel anda tuge ja nõu. Võimas oli 
see, kuidas lapsed üksteisega ka raske-
maid kogemusi vahetasid, üksteist toe-
tasid ja innustasid. Väga positiivne oli, 
et mõnigi laps leidis laagrist uue sõbra, 
kellega sügisel juba uues koolis kohtu-
da – nii on tasapisi maandatud ärevus, 
et uude kooli minnes kedagi ei tunne. 

Käll Kruusmägi
laagri peakorraldaja

Karulaugu bänditeraapia laager 
sai suvel ametliku alguse

Väga kõrgelt hindasime laagikorral-
dajatega vanemate tagasisidet, kuidas ja 
kas me ülesandega üldse hakkama sai-
me. Kuna enamus lapsi lubas järgmisel 
aastal kindlasti tagasi tulla ning mõne-
ga jätkub töö juba sügisel algavates bän-
ditundides, peame omalt poolt üritust 
kordaläinuks. Kõikidele korraldajatele 
jätsid lapsed igal juhul väga südamliku 
ja tööka mulje ning loodetavasti nende 
huvi pillimängu vastu ei rauge.

Tänusõnad ja uued võimalused
Aitäh kõikidele lastele ja vanematele 
ning Viimsi vallale, kes laagrile roheli-
se tule andsid! Loodetavasti näeme ju-
ba järgmisel aastal.

Alates sügisest on võimalik Viimsi 
Teraapiakeskuses osaleda bänditundi-
des või alustada teekonda hoopis indi-
viduaalses muusikateraapias. Loe te-
gevuste kohta täpsemalt veebilehelt 
www.viimsiteraapiakeskus.ee.

tasub teada

  Kuna meie tütar on väga pelglik ja ärev kõige uue ja tundmatu suhtes, 
siis ei julgenud me teda kohe laagrisse kirja panna. Tegime parasjagu 
veenmistööd ja kõhkleva vastuse peale otsustasin siiski tütre kirja panna. 
Nii mina kui ka tütar oleme selle üle väga rõõmsad. Laager meeldis lapsele 
esimesest hetkest. Ta leidis sealt mitu sõpra, sai mängida erinevaid pille ja 
laulda. Mis aga kõige tähtsam – ta õppis iseennast paremini tundma, oma 
tundeid ja emotsioone tajuma ning nendega paremini toime tulema. Pärast 
laagrit on meie tütar oluliselt enesekindlam, ei pelga enam nii palju võõraid 
inimesi ja situatsioone ning on meid korduvalt oma ootamatu julgusega ül-
latanud. 

Lapsevanema tagasiside
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Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 

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

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

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

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

Ehitus
Kogenud mehed paigaldavad 
tänava- ja äärekive. Töö väga 
kvaliteetne ja hinnad mõistlikud. 
Tel 5616 4364. 

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

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoonete 

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. 

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.

Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd, 
vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 
507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade pesu, 
värvimistööd, remonttööd, veeren-
nide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
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 garantii 
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.
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 parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 
524 2109, Heljo.
Pakun Viimsis kodukoristusteenust. 
Olen saanud erialase väljaõppe 
ja oman 3-aastast töökogemust. 
Teen tööd südamega, pean täht-
saks usaldust ja puhtust. Võta 

ühendust: marhostou@gmail.com, 
tel 514 7779.

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.

Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kat, palju-
de lisa- ja mugavusvarustustega 
matkaautod. 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.

Müüa puitbrikett 125 €/960 kg, pel-
let premium 6 ja 8 mm 175 €/975 kg, 
turbabrikett 150 €/840 kg, kütte-
klotsid 2 €/40 l, lepp 3,30 €/40 l ja 
kask 3,5 €/40 l. 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.
Müüa kuiv küttepuu (30 cm, 
võrk 40 l): lepp 3 €, kask 3.50 €. 
Tel 527 0884.
Autokliima, konditsioneerid, soojus-
pumbad, külmaseadmed: müük, 
paigaldus, hooldus ja remont. 

Head hinnad, korralik töö. Freooni-
punkt OÜ. Töötame iga päev. Tel 
5858 5829.

Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vana-
vara, tarbeklaasi ja keraamikat. 
Info tel 688 8300, 502 4439, 
e-mail 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). Pa-
kume ka transporti. Lisainfo: www.
ehitusoutlet.ee, tel 5656 0096.

Ostan teie kasutuna seisma jää-
nud mootorsae, ei pea olema töö-
korras. Tel 515 6505.

Müün soodsa hinnaga vähekantud 
klassikalise tegumoega jakke, 
seelikuid, pükse, kostüüme (Gerry 
Weber, Betty Barclay, Samoon). 
Suurused 44–48. Viimsi Mega-
kirbukas, boks 51.

Kasutatud klaverite müük: 
www.juhanungru.ee.

Tööpakkumine
Lastehoid Viimsi Miisu pakub tööd 
rõõmsameelsele LAPSEHOIDJALE, 
kes armastab lastega tegeleda ja 
läbi mängu neid arendada. Ootame 
loomingulist ja sõbralikku inimest 
oma meeskonda. Pakume kaas-
aegset töökeskkonda, täistööaega 
E–R, toredaid naerusuiseid lapsi. 
Kandideerimiseks palun saata CV 
e-posti aadressile viimsi.miisu@
gmail.com. Vastan rõõmuga tekki-
vatele küsimustele tel 516 3416, Ülle.

ja Kalevi Jalgrattakool 
kuulutavad välja

26. AUGUST
02. SEPTEMBER
09. SEPTEMBER
16. SEPTEMBER

KELL 
18:00

Registreerimine kohapeal. 
Lisainfo +372 5694 3460

ÜHERINGI SÕIDU

PIRITA VELODRO O MIL
!

 
          

 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 
 Tel: 52 7 1059

Info@vihmaveerennid.ee

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

Pakkuda tööd 
aednikule Viimsis

Tel 506 4264

Viimsis müüa suur sõnajalg. 
Läbimõõt 1,3 m ja kõrgus 1 m, 

sobib asutustele. Hind 50 eurot.

Veel toimub suve- ja 
sügislillede lõpumüük. 

Müügil ka tomatid. 
Tel 5349 9081 ja 5349 9087.
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LIITU KALEVI
JALGRATTAKOOLIGA!

www.jalgrattakool.ee +372 5694 3460

JÕUSAALJOOKSMINEJALGPALL UJUMINE SUUSATAMINEBMX UISUTAMINE

OOTAME UUSI ÕPILASI ALATES 
23. AUGUSTIST PIRITALE JA VIIMSISSE

 

 

    Septembris hambapastad 

   ja hambaharjad

  -15%!

 

Vaata

www.olenterve.ee

 

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 

TERE KOOL!

Leia lähim 34-st Pere Optika kauplusest, registreeri nägemiskontrolli või tutvu prillide valikuga www.pereoptika.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

Väsinud Zoomis istumisest?

Rohkem infot leiad meie kodulehelt

Tule tuurile!

www.tsubame-san.ee

Avasta rahvamassideta Vanalinna,
uita maalilises Kadriorus ja Kalamajas
või naudi legende ja kummituslugusid!

Lisaks giidituuridele pakume
ka tõlke- ja koolitusteenuseid.

Töökeeled: eesti, inglise ja jaapani.

Kujunda oma

naeratus AirNivoliga!

Tegevusaluba nr. LO4228

Viimsi Hambakliinik asub Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212        60 999 10 

Tegevusloa nr. LO4228 

Märkamatu ortodontia 

 Viimsi Hambakliinikus,

tule konsultatsioonile!

www.viimsihambakliinik.ee
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Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kristiines: Sõpruse pst 27

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

25€
SOODUSKOODIGA:

SUVEL 
SOODSALT

Peetri
ülevaatuspunktis

EHITUS- ja REMONDITÖÖD

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Telli kõik

ühest kohast - Meisterviimistlusest

Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5620 8888

info@renditoojoud.ee

Abikäed on 
kliki kaugusel:

tootmis- ja majapidamistöödest 
ehituse ja remondini

KODU-
ABILINE

HOOAJA-
TÖÖLINE

KORIS-
TAJA

ABI
T

KOLIMINE,
MÖÖBLI PAIGALDUS

REMONDI- ja 
EHITUSMEES

AIATÖÖD

MAALRI-
TÖÖD

PUUSEPA-
TÖÖD

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

info@tooabi.ee
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Kodu ongi 
sinu teine
sammas
kindlusta perele
turvatunne kodu
kasutusloaga

projektibüroo.ee

Võta meie spetsialistidega 
ühendust, viime teie 
dokumendid seadusega 
kooskõlla.

On sobiv aeg
dokumentide
korrastamiseks

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
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vali elekter
alexelast

OSTA ELEKTRIT – TANGID SOODSAMALT

KÕIK TEENUSED ÜHEST KOHAST

EESTIMAINE ENERGIAPAKKUJA

alexela.ee/elekter

KOOLIKS
 VALMIS

Suur koolilaat SELVERIS

Koolikampaania APOLLOS

APOLLO koolilaat aatriumis

Palju koolikaupa KODUEKSTRAS

Jalatsid, rõivad, kotid SPORTLANDIS

Arvutid ja nutiseadmed ARVUTITARGAS

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee

Sõpruse tee 15, Viimsi


