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TULEVIKU VIIMSI Kahe aasta pärast valmib Viimsil 
ühele tõelisele tulevikuvallale omane rakendus – 
tarkvara, mis teeb vallataristu ja kogu avalikus 
ruumis oleva info digitaalselt kättesaadavaks.

S
elle tulemusel on kõigil 
võimalik näha, millisel teel 
millist liiki katted on või 
millisel tänaval on LED-val-

gustid või sademeveetorud. 

Unistus heast töövahendist
Nii aktiivse viimsilasena kui ka val-
laametnikuna unistasin terviklikust 
veebipõhisest rakendusest, kuhu 
saaks kõik vallale kuuluva taristu 
info salvestada ja kust saab erine-
vaid päringuid paari hiireklikiga 
teha. Idee oli luua rakendus, kuhu 
vald koondab kõiksugu registrid ja 
millest saab infot kaardile GIS pä-
ringutega kanda või siis teha erine-
vaid statistilisi väljavõtteid, skee-
me, ülevaateid.

Nii saaks ühte koondada teede-, 
teevalgustuse ja sademeveesüs-
teemide registri ning kõik nende 
rajatistega seotud teenused. Li-
saks liidestada ka riiklikud teenu-
sed ja registrid. Sellest ideest sün-
diski 2017. aastal projekt “Viimsi 
valla geoinfosüsteemi põhise re-
gister-menetluskeskkonna välja-
arendamine”. 

Nelja aastaga ideest 
arenduseni
Töö rakenduse loomiseks algas ju-
ba 2016. aastal, kui koostati esmane 
visioon ja kavandatavate tegevus-
te kaardistus. Aasta hiljem saime 
I etapi taotluse Riigi Infosüstee-
mi Ametile esitatud ja 2018. aastal 
käis töö infosüsteemi ärianalüüsi 
koostamisel (kaardistati erinevaid 
ühendatavaid süsteeme ja analüü-
siti arenduste mahtusid, tehnilisi 
lahendusi ning süsteemi tasuvust). 
2019. aastal andis RIA II etapile ehk 
arendustööle positiivse rahastusot-
suse. 2020. aasta kevadtalvel valmis 
arenduse lähteülesanne ja seejärel 
viidi läbi riigihange arendaja leid-
miseks. 

Juunis algab arendustöö
Vallavalitsus allkirjastas juuni esi-
mesel nädalal riigihankel edu-
kaks tunnistatud Industry62 OÜ-
ga arendustööde lepingu. Lepingu 
eesmärk on tellida teenus Viim-
si geoinfosüsteemi põhise regis-
ter-menetluskeskkonna loomiseks 
ning loodud süsteemi majutus- ja 
hooldusteenuse osutamiseks. Kok-
ku on arendustööde maksumuseks 
ligi 410 000 eurot, millele lisandu-
vad süsteemi käivitusel majutus ja 
hoolduskulud. Infosüsteemi loo-
mist rahastatakse 85% ulatuses 
Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(ERF) meetmest.

Suureneb automatiseeritus
Loodav KOV-GIS hakkab asenda-
ma toiminguid ja teenuseid, mi-
da tänini on tehtud manuaalselt 
või saadetud e-kirjaga. Täienda-
valt luuakse juurde võimekus infot 
kuvada, pärida ja analüüsida veebi-
põhiselt, mis senini pole võimalik 
olnud. Infosüsteem võimaldab aas-
tas panustada täiendavalt ligi 4700 
ametniku töötundi – see on vir-
tuaalse töö maht, millega tagatakse 
operatiivsus, kvaliteet, täpsus ning 
automaatne andmete töötlemine, 
päringud jms. Süsteemi käivitami-
sel luuakse mitmed uued teenused 
(tehniliste tingimuste taotlemine, 
andmete päring, graafikute gene-
reerimine jms) ja avalikule kasuta-
jale võimalus tutvuda valla tehni-
lise taristu detailsete andmetega. 
Nii luuakse andmete vaatlemise 
võimalused ööpäevaringselt ning 
avalikkus, kogukond või ametnikud 
saavad võimaluse oma otsustus-
protsessides seda informatsiooni 
kasutada. Lisaks saab erinevate re-
gistrite vahel infot vahetada ja eri-
nevad riiklike andmekogude tee-
nused võimaldavad automaatselt 
vorme täita ja infot pärida. 

Teed, sademevesi, valgustid
Valid vastavad kihid ja kannad hii-
revajutusega kaardile – nii lihtsaks 
peabki saama valla taristu info kät-
tesaamine. Näiteks tekib kinnistu-

omanikul võimalus vaadata, kus 
asub lähim sademeveesüsteem, 
kui tema aias uputab ja soov on sa-
demevee toru ühendada süsteemi, 
või saab külaselts ülevaate, millised 
teed nende külas on veel valgusta-
mata. Ka on võimalik teha asumite 
kaupa analüüse, et koondada otsu-
se tegemiseks vajalikku infot. Või-
malus on kanda kaardile teed ja 
teedele kiirusepiirangute võrk, et 
analüüsida liiklusprobleeme, või 
samuti on projekteerijal võimalus 
kinnistut ümbritseva vallataristu 
kohta väljavõtteid iseseisvalt teha. 
Kogu andmebaasides olevat infot 
on kavas esitada georefereeritult st 
seda saab avada kaardile ja nii te-
kib hea ülevaade. 

Mitte vaid taristukeskne
Lisaks taristule on kavas süsteemi 
kanda planeeringute kihid ja asu-
da seal kuvama ka erinevaid pla-
neeringuid ning luua planeerin-
gute menetluseks mugav moodul. 
Nii võimaldab süsteem planeerin-
guinfot kõrvutada tehnilise taristu 
infoga ja samuti avalikustada seda 
tõhusamalt, luues võimaluse vaa-
data planeeringuid erinevaid tee-
makaarte ja -kihte laadides või pla-
neerimist alles kavandades. Ka on 
maaomanikul võimalik oma kin-
nistu puhul vajadusel vaadata pla-
neeringuinfot lisahoone rajamisel 
või muul juhul.

Ametnikul tekib võimalus süs-
teemi abil elanikke kergemini kaa-
sata ja tegevustest seeläbi teavi-
tada. Kui praegu tuleb andmeid 
ükshaaval otsida, siis tulevikus on 
kavas näiteks tee renoveerimise 
korral tee kaardile kanda ja süs-
teem koostab ühe klikiga renovee-
ritava tee äärde jäävate kinnistu-
omanike loendi.

Arendus, mis loob silla
Projektiga luuakse vallale regis-
ter-menetluskeskkond, millega 
kaasneb oluline kvalitatiivne hüpe 
tehnilise taristu haldamises ja kii-
rete menetluste läbiviimises. Üh-
te kohta koondatakse kõik tehnili-
se taristuga seonduvad teenused ja 

info saab vallaelanikele kättesaada-
vaks. See saab ühiseks süsteemiks, 
sillaks nii ametnikele, elanikele, eri-
nevatele lepingupartneritele kui ka 
kogukondlikele organisatsioonide-
le, et valda koostöös arendada.

Arendus valmib 2022. aasta al-
guses, mil seda asutakse testima. 
Esimene piirkond, mille andmed 
süsteemi sisestatakse ja millega 
süsteemi tööd testitakse, saab ole-
ma Haabneeme alevik.

Kogu selle protsessi kestel on ol-
nud tihe koostöö Eesti Linnade ja 
Valdade Liiduga ning majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumi-
ga. Arendust veab valla ehitus- ja 
kommunaalosakond koostöös In-
dustry62 OÜ ja ELVL-iga.

KOV-GIS süsteemi saavad:
  Teed koos täisandmetega (katted, piirkiirused, omandivormid, 

tööplaanid, ehitusinfo)
  Teevalgustus (olemasolevad, rajatavad, valgusti tüübid, mastide 

materjal jms)
  Sademeveesüsteemid (torud, kraavid, kaevud, valgalad)
  Erinevad servituudid (valla kasuks seatud kõiksugu servituudid)
  Planeeringute kajastamine ja menetlus
  Muu taristu haldus (mänguväljakud, prügikastid, pingid jms)
  Teenuste põhjal koondatud info (kinnistute info, EHR-i info, tehno-

võrkude info)
  Erinevad teenused (vaikepäringud ja valla taristuga seotud 

taotlused)
Lisaks seotakse loodav süsteem mitmete teiste andmekogudega

ja kindlasti tekib uusi mõtteid arenduse käigus.

Võimalik 
visioon lahen-
dusest, kus 
kasutaja saab 
mugavalt moo-
dulite vahel lii-
kuda ja nupule 
vajutades raja-
tisi kaardile 
kanda ja pärin-
guid teha. 

Algas tulevikuvalla töövahendi arendustöö –
Viimsi loob KOV-GIS rakendust

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Tunnustatud 
Viimsi noored
13. mail kogunes Viimsi 
valla noorte tunnustamise ja 
toetuste määramise komisjon 
ning tunnustatud sai kuus 
noort.  Loe lk 3

Ajame Pranglil 
mere kuumaks!
Laupäeval, 13. juunil toimub 
kaatrikontsert Prangli sadamas, 
kus on esinejaks ansambel 
Heating. Külalisi oodatakse 
kaatrite ja jahtidega. Loe lk 6

“Usun, et suudan oma teadmised ja 
kogemused rakendada parimal viisil 
nüüd siin. Viimsis on põnev, kuna 
haridusteemalisi väljakutseid on 
palju.” Loe lk 4–5
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lihtsalt hetkest ja tujust ja, kes teab, 
millest veel. Ja kui esmapilgul võib neid 
nägemusi elust tegelikult isegi segi aja-
da, siis veidi sügavamalt nende üle mõ-
tisklemisel näeme, kui erinevad need 
lähenemisviisid tegelikult on. Esimene 
keskendub indiviidile, teine aga kogu-
konnale. Kogemusi nende lähenemis-
viiside toimimisest võime kõik kind-
lasti leida oma päevades hulganisti.

Mõneti on loomulikult individualis-
mi lihtsam viljeleda kohas, kus teisi ini-
mesi lähedal ei ole, kuid paradoksaal-
sel kombel on asjalood aga sellised, et 
need samad järjest suuremat indivi-
dualismi viljelevad inimesed koondu-
vad linnadesse, ja need, kes hindavad 
kogukonna olulisust, seevastu toimeta-
vad enam linnadest väljaspool. On ka 
sellised hübriidsed kogukonnad, mil-
lede hulka ju tegelikult ka Viimsi kuu-
lub, kus on külade kogukonnad, kuid 
samas on külad väga tihedalt kok-
ku kasvanud ning pigem on ikka te-
gemist linnaosadega, kui välja arva-
ta mõned metsa taha jäävad külad.

Arvan, et eriolukord on olnud mei-
le kõikidele suuresti järelemõtlemise 
aeg, kus oleme võinud kogeda oma se-
niste otsuste ja suundade õigsust, olgu 
selleks siis elukoha valik, tegevusvald-

Individualistlik üksindus 
versus kogukondlik hoolimine
HINGENURK Kõik me kipume tänapäeva inimestena olema individualistid, sest see 
on ju oluline osa postmodernistliku inimese mõtlemise mudelist. Sellise inimese 
mõtlemise mudelist, kes arvab, et talle on kõik lubatud ja tähtis on ainult see, mis talle 
endale korda läheb. Aga üksindust, mis individualismi ja enesekesksusega kaasas 
käib, sooviksid tegelikult väga paljud meie hulgast vältida, sest üksi olemise ja üksi 
jäämise tunne on väga rõhuv.

L
oomulikult on maailmavaa-
teid oluliselt enam kui kaks, 
kuid siinkohal siiski kesken-
duksin eelkõige kahele, mis 

paljudes asjades vastanduvad vägagi 
tugevalt, samas eksisteerivad tänapäe-
vases maailmas külg külje kõrval ja neil 
on palju ka kattuvust. Nendeks maa-
ilmanägemise viisideks on justnimelt 
seesama postmodernistlik maailma-
vaade, mis väljendub väga palju huma-
nismis ehk siis kõige naudingu otsimi-
ses ja individualismis. Selle kõrval on 
aga kristlus, mille olemusest ja arusaa-
mistest on väga paljudele inimestele 
tuge ja abi olnud läbi aastatuhandete 
ja on endiselt, sest see õpetab eelkõi-
ge märkama ligimest ja austama kõi-
ke ümbritsevat. Väga sageli jõuab ini-
mene selle esimese mõtteviisi juurest 
teise juurde siis, kui kõige vabaduse 
ihaluse keskel saabub ellu tundmine, 
et kõik pidepunktid elus on kadunud. 
Sest postmodernistliku maailmakäsit-
luse tuum, mis peitub arusaamises, et 
inimesel on vabadus kõike teha, tõeli-
ses üksinduses ammendub. 

Ehk siis tegelikult on meil inimeste-
na üldjoontes valik, kas lähtume oma 
elus põhimõttest, et kui mina ei soo-
vi, et teised torgiks minu elu, siis ma 
ei torgi neid ka, või siis hoopiski aru-
saamast, et teen teistele, mida soovin, 
et mullegi tehakse, ja jätan tegemata 
selle, mida ei soovi, et mulle tehakse. 
Vägagi sageli eksisteerivad need lähe-
nemisnurgad üheskoos ning sõltuvad 

kond või eluviis, mida viljeleme. Väga 
paljud individualistid on nii leidnud 
end üksinduses ja paljud hoolivad ini-
mesed on tundnud suurt igatsust oma 
armsate järgi, keda pole olnud või-
malik pikka aega näha ja ka aidata.

Vahel on muidugi tore ollagi ük-
si ja üksi ka inimeste seas, kus ei tun-
ne kedagi ja võib teha, mis iganes 
mõttesse tuleb. Kuid pikemas plaa-
nis pärsib üksindus inimese oskust 
ja võimet elus hakkama saada ja toi-
me tulla. Eelkõige tunneme inimest 
ikka ju sotsiaalse olevusena, kes va-
jab enda kõrvale liigikaaslasi, et nen-
dega jagada muljeid ja läbielatut, et 
toetada neid ja leida ise ka mõistmist 
ja tuge. Individualistlik naudingu ja 
rahulduse otsimine on tore vaid tea-
tud maani ehk üldjuhul selle hetke-
ni, kus inimese elu kokku kukub ja ta 
tajub, et ta ongi päriselt üksi jäänud.

Kui aga inimene on elanud oma 
elu nii, et tema ümber on sõpru, su-
gulasi ja kolleege, kes tegelikult ka 
hoolivad, siis õnneks kaldub inime-
ne ikka enam individualismi üksin-
duse haarde ulatusest tegelikult krist-
liku maailma käsitluse rüppe, mille 
keskmeks on headuse ja hoolivu-
se otsimine, ligimese märkamine.

Katkised ja segamini peresuhted on 
meie tänapäeva maailmas tegelikult ju 
ilmselgeks tõestuseks sellest, et post-
modernistlik ja humanistlik individua-
lism ühel hetkel ammendub. Sarnaselt 
väljendavad inimese elu toetuspunk-
tide kadumist ka enamus vaime tervi-
se probleeme, sest üksi jäänud inime-
si on liiga palju. Rohi selle kõige vastu 
aga on hoolimine – tõeline hoolimine, 
mille osaks on ärakuulamine, arutle-
mine ja ühiste lahenduste leidmine.

Pikemas plaanis 
pärsib üksindus 
inimese oskust ja 
võimet elus hakkama 
saada ja toime tulla.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi  
koguduse vaimulik

LO E D  V I I M S I  T E ATA JAT  D I G I TA A L S E LT ? 
S E L  J U H U L  S A A D  PA B E R L E H E S T  LO O B U DA !

  Viimsi Teataja kõik artiklid ilmuvad ka digitaalselt. Artikleid 
saad lugeda veebiaadressil www.ViimsiTeataja.ee.

  Küsi endale vallamajast kleeps paberlehest loobumiseks!

Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00
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Laintesse heidan end 
ehk kuidas suvitada

Kui kevad oli 
erimoodi, siis 
teeme suve 
ka sel aastal 
teistsuguseks.

S
uvi tuleb alati ootamatult ja lõppeb ka ootamatult. 
Ei tahaks, et sel aastal suve maha magad! Talv oli 
pikk nagu ikka, kevad ka keeruline. Suvel tuleb end 
mõnusasti Eestimaa laintesse heita ja suve nautida. 
Seega tuleb nüüd rääkida ilmast!

Neid ütelusi halva suve ja kehvakese suveilma kohta lii-
gub slängis ja vanarahvaütlustes ringi mitmeid. Eks sinulgi 
ole mõni lemmik neist. Mõni päev on ilm päikselisem kui 
teisel ja samas tahaks D-vitamiini paitusest nahale ikka ju 
maksimumi välja pigistada.

Kui kevad oli erimoodi, siis teeme suve ka sel aastal 
teistsuguseks. Püüa sättida oma tegemised, kui vähegi või-
malik, nii, et tuulistel ja pilvistel päevadel panustad töö-
asjadesse rohkem, teed innukamalt, pühendunumalt ja 

pikemaid päevi. Et siis, kui tu-
leb ootamatult kaunis kolme-
külmnekraadine päiksepaiste, 
võid endale lubada suve nau-
timist, vedelemist, päevitamist 
või hoopis mõne uue ja aktiivse 
värskeõhutegevuse harrasta-
mist. Ilma süümekateta.

Usu mind, kõik mõtlevad 
umbes samamoodi, nii kui hommikul pilvitut taevast ja 
kuuma päikest näevad – no täna küll asjalik olla ei saa.

Seega kutsun üles solidaarselt suvitama Eestis, kui päike 
ja kliima seda lubavad, ja solidaarselt tööle fokusseeruma, 
kui suveilmad sügisesena tunduvad.

Nii ei jää suve lõpuks tunnet, et pidi “neil vähestel suve-
päevadel” nelja seina vahel istuma, töö saab kõik krapsti 
tehtud ja inimesed meie ümber on rõõmsamad.

Mõned praktilised nipid. Eestis on kokku nii palju nu-
titelefone, et peaks igale elanikule jaguma vähemalt kaks. 
Seega on suur tõenäosus, et sul on ka üks kor-
ralik kompuuter pidevalt taskus. Kasuta teda 
kavalasti. Tee toas kõik need tööd, mida ei 
saa mujal kaugteel teha. Aga kõik digimõtte-
lised toimetused, olgu see siis kõnedele vas-
tamine, kellelegi traaditõmbamine või
meilisuhtlus, jäta neisse päikselistesse 
päevadesse. Siis võid rahumeeli ran-
nas vedeledes ka asjalikult vahepeal 
tööasju ajada. Aga milliseid kaug-
tööalaseid soovitusi sul on?

Mis mu sõnum on? Oleme õn-
nelikud ja asjalikud samaaegselt, 
ilmast hoolimata, ja naudime tur-
valise distantsi ja desinfitseeri-
mise suve nii, et see meile heaga 
meelde jääks.

Rain Resmeldt Uusen
peatoimetaja 

A LG A B  KO E R T E  JA  K A S S I D E  K I I B I S TA M I N E  JA 
VA K T S I N E E R I M I N E

  13. juunil algab taas koerte ja kasside 
vaktsineerimine Viimsis. Kell 11–11.30 
toimub vaktsineerimine Äigrumäe külas, 
12 Lubja külas, 13 Haabneemes, 14 valla-
maja juures ja kell 15.30 Randveres. 
Pranglil on vaktisineerimine 29. juulil.

  Vaata kõiki aegu ja kohti täpsemalt 
lehelt: viimsiteataja.ee/huvitavat/lemmikloomad/
koduloomade-vaktsineerimine. Loe ka marutaudi kohta infot!

  Hinnakiri: marutaudivastane vaktsineerimine on tasuta; 
kompleksvaktsiin maksab koerale 10 eurot, kassile 12 eurot; 
mikrokiip koos paigaldamisega 12 eurot; lemmikloomapass 
siseriiklik 2 ja rahvusvaheline 15 eurot.

  Lisainfo: loomaarst: Endel Pendin, tel 5656 5554.



mendi pressise-
minaril ja esine-
nud külalisena 
organisatsiooni 
Noored Ühiskon-
na Heaks korral-
datud üritusel 

“Noorte võimalused Euroopas”. Viim-
si gümnaasiumis vedas Martina eest 
Pauligi kohvipuru kogumise projekti 
ning samuti on ta vabatahtlikuna kaa-
sa aidanud mitmetel erinevatel festi-
validel.

Meriliis Kivimägi 
on Viimsi kooli 
õpilane, kes on 
esindanud kooli 
väga mitmetel 
üritustel ja võist-
lustel, ta tegeleb 

peale kooli aktiivselt muusikaga ja 
osaleb õpilasesinduse töös. Merilii-
si eestvedamisel korraldati 2019. aas-
ta Ideeviida projekt “Less Hess Week” 
ja algklasside taaraprojekt “Plastist 
vabaks”. Meriliis on käinud mitme-
tel olümpiaadidel ja võistlustel kooli 
esindamas. Meriliis esitas loovtööna 
ise tehtud luulekogu “Vastupandama-
tu kevad”, mis valmis koostöös Leelo 
Tungla, Eduard Tüüri ja GRANO trü-
kikojaga.   

Komisjon tänab kõiki, kes tunnustuse 
saamise ettepanekud esitasid, ning õn-
nitleb tunnustuse saajaid!

VT

TUNNUSTAMINE 13. mail kogunes 
taas Viimsi valla noorte tunnus-
tamise ja toetuse määramise ko-
misjon, seekord Microsoft Teamsi 
keskkonnas. Komisjonile laekus 
6 taotlust.

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 10.09.
2019 määrusele nr 14 “Tunnustamise 
kord Viimsi vallas” lisa 1 on toetuse 
andmise eesmärk tunnustada ja innus-
tada Viimsi noori vanuses 7–26, keda 
võib pidada noorte eeskujuks erineva-
tes valdkondades ning kes on viima-
se jooksva aasta jooksul panustanud 
ühiskonna arengusse või saavutanud 
oma tegevuses kõrge taseme.

Tunnustuse said:
Säde Ann Saks, kes on väga tubli ak-
tiivne Viimsi noor, kelle eesmärgipära-
ne tegutsemine iluuisutamise valdkon-
nas väärib tunnustust. Säde Ann pü-
hendab 6 päeva nädalas iluuisutamis-
treeningutele ning näitab ka koolis 
eeskujulikku õppeedukust. Sel aastal 
on Säde seisnud 2 korda poodiumi kõr-
geimal astmel rahvusvahelistel võist-
lustel Eestis oma vanuseklassis.

Mattias Kunder, 
kes on hea õppe-
edukusega noor, 
kes õpib Tallinna 
B a l l e t i k o o l i s . 
Mattias on alates 
neljandast elu-

aastast tegelenud akrobaatikaga ning 
saavutanud mitmeid esikohti. Mattias 

võttis osa Rahvusooper Estonia balleti-
lavastusest “Alice Imedemaal”.

Eva-Riin Järve – 
laia silmaringiga, 
motiveeritud, hea-
südamlik, rõõm-
sameelne ja ees-
kujulik Viimsi koo-
li üheksanda klas-

si õpilane, kes on kooli edukalt esin-
danud arvukatel õpilasvõistlustel ja 
olümpiaadidel. Eva-Riin on teist aas-
tat aktiivne liige Viimsi kooli õpila-
sesinduses ja selle juurde kuuluvas 
meediagrupis. Eva-Riin on neli aastat 
osalenud näitetrupi EKSPERIMENT 
põhikoolitrupi lavastustes.  

Gretel Põld, kes 
on aktiivne Viim-
si noortevolikogu 
liige ning arengu 
töögrupi juht. Sa-
muti on ta Viimsi 
gümnaasiumi väit-

lusklubi Välklejad ning Viimsi kooli vi-
listlaskoori liige. Gretel on teinud häid 
tulemusi kooli spordipäevadel ning 
olümpiaadidel. Samuti on ta osalenud 
lavastustes. Gretel on olnud mitmete 
noorteürituste korraldustiimis ning ak-
tiivselt panustanud noorte osalusprot-
sessidesse.
Martina Kukk – Viimsi noortevoliko-
gu esimees ning Euroopa Parlamendi 
büroo juures vabatahtlik. 2019. aastal 
oli ta Viimsi Innukate Ideede Diskus-
siooni peakorraldaja. Ta on Eestit 
esindanud Brüsselis Euroopa Parla-
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Tunnustatud Viimsi noored on
üldjuhul tegusad mitmel alal

Toimub

IX laste suvelugemine 
Viimsi raamatukogus 
Head noored lugejad ja nende sõbrad! Suvi ei ole mägede taga ja 
ka tänavu kutsub Viimsi raamatukogu osa võtma traditsioonilisest 
suvelugemisest, mis toimub 10. juunist 21. augustini. 

Suvelugemisest võivad osa võtta 
kõik põhikooli õpilased ja tublimad 
koolieelikud, kellel lugemine juba 
hästi selge ja huvi on. Raamatud 
on valitud vastavalt vanuserühma-
dele erineva raskusastmega. Igale 
vanuserühmale on valitud 20 erine-
vat raamatut.

Võistlusel osalemiseks tuleb 
registreerida ennast osavõtjaks 
e-posti aadressil raamatukogu@
viimsiraamatukogu.ee. Kes ei ole 
veel raamatukogu lugeja, peab 
ennast ka lugejaks vormistama 
(registreerimislehe ja vanema nõus-
oleku vormi saab välja trükkida ka 

raamatukogu kodulehelt). Osavõtjad saavad lugemispassid, kuhu tu-
leb anda oma hinnang loetud raamatu kohta. Lugemispassi saab raa-
matukogust kohapealt või raamatukogu kodulehelt ise välja printida. 
Iga loetud raamatu kohta saab vastata kahele küsimusele, mis on lei-
tavad Viimsi raamatukogu kodulehel Suvelugemise rubriigis. Muretse-
da pole seejuures põhjust, sest küsimused on tunduvalt lihtsamad kui 
koolis kontrolltöö ajal. 

Kuna raamatukogus toimub kontaktivaba laenutus 30. juunini, siis 
esialgu saab raamatuid ette tellida telefonil 5688 2673, e-posti aad-
ressil raamatukogu@viimsiraamatukogu.ee või raamatukogu prog-
rammi RIKSWEB  kaudu. Lugemisnimekirjadega saab tutvuda raama-
tukogu kodulehel. 

Tublimad, kes loevad läbi vähemalt 5 raamatut, saavad osaleda 
pidulikul lõpuüritusel. 

Ilusat suve, kohtumiseni raamatukogus!

Viimsi raamatukogu

Suvelugemine
9. 

Vimpsik ja

Viimsi Raamatukogu

kutsuvad!

- 9. klassidele
1.

10. juuni - 21. august 2020
Lisainfo: www.viimsiraamatukogu.ee

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451
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Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

UUS ABIVALLAVANEM Marju Aolaid asus sellest 
nädalast Viimsi vallavalitsuses tööle üld- ja huvi-
hariduse ning noorsootöö valdkonna juhina. 
Saame temaga tuttavaks. 

Abivallavanem Marju Aolaid: 
Viimsis on põnev!

Tutvusta neile, kes sinuga veel 
kohtunud ei ole, oma tausta.
Olen pärit Eestimaa südamest Pai-
dest. Teadsin juba üsna varakult, 
et minust saab õpetaja. Üks põ-
hilisi mänge oli lapsepõlves koo-
li mängimine venna ja teiste maja-
lastega. Õpetajana olen töötanud 
kokku 9 aastat: 6 aastat klassiõpe-
tajana Paide 3. keskkoolis ning aas-
tatel 2013–2016 ettevõtluse ja ma-
jandusõpetuse õpetajana Tabasalu 
Ühisgümnaasiumis.

Pärast kuut aastat õpetajatööd 
avanes mul võimalus minna töö-
le pangandusse, kuhu jäin 15 aas-
taks. Tegelesin koolituste ja töötaja-
te väljaõppega. Töötanud olen veel 
Eesti Energias, justiitsministeeriu-
mis ja Tallinna Ülikoolis.

Ühel hetkel jõudsin haridus-
valdkonda ringiga tagasi ning vii-
mased 5 aastat olen saanud pa-

nustada õpetajate ja kooljuhtide 
professionaalse arengu toetamis-
se. Töötasin sihtasutuses Innove 
õpetaja ja koolijuhi täienduskooli-
tuskeskuse juhina.

Olen lõpetanud 1994. aastal 
Tallinna Pedagoogikaülikooli ning 
2016. aastal Tallinna Tehnikaüli-
kooli.

Millised on sinu senised seosed 
Viimsiga?
Viimsiga olen seotud olnud peami-
selt oma eelneva töö kaudu. Olen 
saanud koostööd teha nii koolijuh-
tidega kui ka õpetajatega. Näiteks 
on Viimsi valla koolijuhid olnud 
headeks mentoriteks alles värskelt 
alustanud koolijuhtidele.

Miks otsustasid Viimsi valla abi-
vallavanema ametikoha vastu 
võtta?
Kuna olen pikalt olnud seotud ha-
ridusvaldkonnaga ning mul on eel-
nevalt pikk kogemus ka Harku val-
la volikogu ja vallavalitsuse töös, 
siis usun, et suudan oma teadmi-
sed ja kogemused rakendada pari-

mal viisil nüüd siin. Siin on põnev, 
kuna haridusteemalisi väljakutseid 
on palju.

2021. aasta on Viimsis kuulutatud 
hariduse teema-aastaks. Milliseid 
ettevalmistusi selleks plaanid?
See on kindlasti hea võimalus veel-
gi tähtsustada haridust ning luua 
uusi võimalusi kõigile, kes õppi-
da soovivad. Elukestev õpe tähen-
dab ju pidevat enesetäiendamist, et 
muutuvas ühiskonnas toime tulla. 
Loodan, et viimsilased on elukest-
vad õppijad.

Oled küll alles nädala tööl ol-
nud, aga milliseid esimesi sam-
me oma töös kavandad?
Minu esmaseks ülesandeks on koos 
värbamiskomisjoniga leida Haab-
neeme koolile uus direktor. Edaspi-
di on fookuses haridusvõrgu aren-
gukava väljatöötamine. Veel ootab 
ees Randvere kooli juurdeehituse 
projekteerimine ning moodsa ja 
kaasaegse hariduse ja kultuurikes-
kuse Artium rajamine. Artiumi näol 
on valmimas tõeliselt head võima-
lused tegelemiseks huvihariduse 
ning kultuuriga Viimsis.

Väljakutseid on palju, aga kui-
das hindad hariduse tänast ta-
set Viimsis?

Praegu on aeg 
end Viimsi elu 
ja inimestega 
tuttavaks teha. 
Viimsi Teataja 
on abiks.

Uus abivalla-
vanem kesken-
dub hariduse 
üldiste teemade 
kõrval ka noorte 
vaba aja teema-
dele. Fotod: Tiit 
Mõtus
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Piletilevis 
ja kohapeal.

26.08 smilers

29.07 
Uku suviste

11.08 Lenna 
& Tanel Padar 

tantsin sinuga augustitaevas

Mis on armastus

15.07

  Märt Avandi
Ivo Linna

Juss Haasma &   
Lexsoul 

Dancemachine
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Kas nii siis jääbki…

   VIIMSI
  vabaõhu-
muuseumis

Kontserdid 
algavad kell 20

Sooduspiletid saadaval 
kuni 15. juunini Piletilevis!
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Viimsi kooli uueks direktoriks 
valiti Peeter Sipelgas 
Viimsi kooli uueks direktoriks valiti Peeter Sipelgas, kes asub ametisse 
1. augustist 2020. Alates 4. märtsist 2020 on Peeter Sipelgas töötanud Viimsi 
kooli koolijuhi kohusetäitjana. 

“Viimsi kool saab endale suurepärase juhi Peeter Sipelga näol. Ta on näidanud 
ennast kui väga hea juht, koostööpartner ja kolleeg ning kindlasti on ta uuendus-
like ideede elluviija. Valimiskomisjoni toetus Peetrile oli konsensuslik ja usun, et 
Viimsi koolist saab lähiaastatel suunanäitaja nii mitmeteski koolide arengut puu-
dutavates küsimustes,” ütles Viimsi vallavanem Illar Lemetti.

Viimsi valla abivallavanem Annika Vaikla lisab, et Peeter Sipelgas on näidanud 
ka eriolukorra ajal suurepäraseid tulemusi koolijuhi kohusetäitjana töötades. 
Lisaks kooli juhtimisele eriolukorra ajal käivitas ta Viimsi koolide 9. klasside õpi-
lastele võimaluse eksamiteks valmistuda digiõppe toel. Samuti on Peeter üks 
eestvedaja “Viimsi Digikooli” projektis.

“Sattusin Viimsi kooli koolijuhi kohuseid täitma üsna keerulisel ajal, kus ühelt 
poolt olid toimunud värsked muutused juhtkonna tasandil ja teiselt poolt oli vaja 
üleöö ümber korraldada kogu senine koolitöö seoses koroonaviiruse pandee-
miaga. Selle kahe ja poole kuuga on Viimsi kooli koolipere üles näidanud konst-
ruktiivset koostööoskust ka kõige keerulisemates olukordades. Mina usun täna 
sellesse meeskonda ja üheskoos saame üles ehitada inspireerivat, tulevikuos-
kustele orienteeritud, õpihimu ja koolirõõmu hoidvat kooli, kus on loodud mitme-
külgsed võimalused õpilaste individuaalse haridustee kujundamiseks,” sõnas 
Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas.

“Meil on väga heameel, et valituks osutus just Peeter Sipelgas. Meievaheline 
koostöö on siiani väga hästi toiminud ja näeme temas suurepärast koolijuhti, kes 
Viimsi kooli uuesti särama paneb. Soovime jõudu ja jaksu vastu pidada,” lisas 
hoolekogu juht Mati Mätlik.

Alates 1998. aastast on Peeter Sipelgas olnud seotud hariduse valdkonnaga. 
Peeter on töötanud nii keemia-füüsika õpetajana kui ka koolijuhina. Viimsi valda 
asus Peeter Sipelgas tööle 2006. aastal, kui avati uus modernne Viimsi keskkooli 
õppehoone. Lisaks õpetajatööle on Peeter Sipelga eestvedamisel loodud Viimsi 
kooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis, kus tänasel päeval arendab oma 
andeid erinevates huviringides üle 700 Viimsi valla lapse.

Viimsi kooli direktori konkursil osales kokku 21 kandidaati, nendest nõutud 
dokumendid esitas 18, vestlusvooru pääses edasi 13 kandidaat. 

VT

Viimsi vallavalitsus kuulutab välja Prangli saarel asuva õpetajate maja II korruse ruumidele 
rentniku leidmiseks kirjaliku enampakkumise. Ruumide kasutamise otstarve on ruumide rendi-
le andmine majutuse eesmärgil perioodil 1.07–31.08.2020 ja 01.06.2021-31.08.2021. Pakkumise alg-
hind on 100 eurot kalendrikuus, tasule lisanduvad kommunaalkulud. Pakkumus tuleb esitada vabas 
vormis toodud avaldusel, kuhu on märgitud pakkumise esitaja andmed ja pakutav summa kinnises 
ümbrikus märgusõnaga “Õpetajate maja rendikonkurss 2020” hiljemalt 19. juunil kell 12.00 aadres-
sil Nelgi tee 1, Viimsi vald. Pakkumused avatakse 19. juunil kell 12.30. Täpsem info: www.viimsivald.ee.

Viimsi valla haridusasutuste ta-
set saan hinnata selle põhjal, mida 
olen senise koostöö osas kogenud.

Nüüd pean põhjalikult veel end 
kurssi viima iga haridusasutusega 
eraldi, nii tulevad ka välja iga ha-
ridusasutuse tugevused ja eripära. 
Ootan väga koostööd kõigi haridus-
valdkonna inimestega.

Kuidas saada juurde väga häid 
õpetajaid Viimsisse?
Usun, et Viimsi koolides on palju 
häid õpetajaid. Kindlasti on meil 
kõigil palju ära teha selleks, et noo-
red sooviksid tulevikus valida just 
õpetajaameti ja seda just Viimsis 
praktiseerida.

Õpetajaamet on põnev ja iga-
päevaselt väljakutseid võimaldav. 
Õpetaja eeskuju kujundab noore 

inimese arengut väga suurel mää-
ral. Õpetaja peaks olema inspiree-
rija, suunaja ja hea õpikeskkonna 
looja.

Lisaks haridusele vastutad sa ka 
noorsootöö valdkonna ja arengu-
te eest. Milline on Viimsi noorte 
elu viie aasta pärast?
Areng on ju pidev protsess. Viimsi 
noortel on täna võimalus paljudes 
arengutes kaasa rääkida. Eks noo-
red ongi paljuski elukeskkonna ku-
jundajad. Näen küll, et ka viie aasta 

pärast on noortel rohkelt võimalusi 
end teostada just siin, Viimsi vallas.

Kuidas sa ise vaba aega veedad?
Vaba aega meeldib mulle veeta 
koos oma perega, naudin oma poe-
gade hobisid ning elan võistlustel 
neile kaasa. Vanem poeg on Eesti 
juuniorite laskesuusakoondise liige 
ja noorem poeg mängib väga heal 
tasemel sulgpalli.

Mulle meeldib enda tarbeks teha 
tervisesporti ja väärtustan häid raa-
matuid. Olen ka suur reisihuviline.

Kolleegidega kohtumine ja tutvumine läheb ludinal. Abivallavanem 
tabatud koosolekult Viimsi valla arendusjuhi Mailis Altiga.

Ootan väga koos-
tööd kõigi haridus-
valdkonna inimes-
tega.

 

 
MLA VIIMSI LASTEAIAD kuulutab välja 

konkursi järgmistele vabadel 
ametikohtadele: 

 

RÜHMAÕPETAJA (koormus 1,0) 
MUUSIKAÕPETAJA (Koormus 0,5) 

LOGOPEED (Koormus 0,5) 
PSÜHHOLOOG (koormus 1,0. Lapsehoolduspuhkusel oleva 

töötaja asendaja) 
 

Kui see töö ei tee Sind õnnelikuks, siis me ei tea mis teeb! 
 

Pakume tööd inimestele, kellel on olemas 
töötamiseks vajalik kvalifikatsioon! 

Tööle asumise aeg on augustis 2020.a.  
 

Täpsema info saamiseks võta ühendust või saada CV ning 
kandideerimise soov hiljemalt 1. juuliks 2020.a.: 

 

Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht) 

E-mail: mirje@viimsilasteaiad.ee 

Telefon: 56 220121 
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SAARELE Prangli on tuntud oma ilusa looduse 
poolest. Suvel ootab saar siseturisti matkama ja 
Pranglit avastama. 13. juunil toimub kaatrikontsert 
Prangli sadamas, kus on esinejaks ansambel 
Heating. “Kui kontsert õnnestub ja külalistele hinge 
poeb, siis miks mitte seda korrata,” ütleb korraldaja 
Marika Linholm Prangli Majutusest. 

Pranglile külla, et merevesi kuumaks kütta

Kuidas Prangli rahvas on eriolu-
korra aja ja suletuse ning tervi-
sekriisi vastu pidanud?
Tundub, et nii kenasti, kui see sel 
ajal võimalik oli. Eks hirm võõra 
haiguse ees on ju kõigil ning Prang-
lil elab ka palju riskigruppi kuulu-
vaid inimesi. Aga eks elu peab ju 
edasi minema väikestviisi ning kõi-
ki reegleid jälgides peame hakka-
ma saama.

Kust tuli idee kontsert teha?
Idee tekkis ühel hommikul, kui kell 
kuus uni ära läks. Eks natuke sai ju 

linnalt šnitti võetud, sest seal haka-
ti samal ajal korraldama autokino-
sid. Kuna meil kino ei ole, aga ja-
gub kaatri- ja mererahvast, siis nii 
see idee sündiski.

Ilmad on ka juba 13. juuniks 
ehk ikka ilusad ja soojad ning ini-
mesed ju merel ikka sõidavad, miks 
siis mitte tulla kokku turvaliselt ja 
hoopis mingi kindla eesmärgiga. 
Samas on see ka võimalus innus-
tada meie oma Viimsi noori muu-
sikuid ning toetada kohalikku kul-
tuurielu.

Mis plaanis on?
13. juunil kütab Prangli sadamas 
merevee soojemaks Viimsi tun-
tuim noortebänd Heating. Viie te-
gutsemisaasta jooksul on Heating 
edukalt esinenud nii Eestis kui ka 

Saksamaal, andnud mitmeid kaa-
sahaaravaid avalikke kontserte ja 
mänginud paljudel firmapidudel.

2018. aastal Viimsi jaanitulel 
soojendasid nad Karl-Erik Taukarit, 
kellel jagus poistele vaid tunnusta-
vaid kiidusõnu. Ansambli reper-
tuaaris on stiilset omaloomingut, 
teada-tuntud popp- ja rokkmuusi-
kat, aga ka mõnusaid rahvalugusid, 

Noorte-
ansambel 
Heating.

  Korraldaja on Prangli 
Majutus OÜ ning Prangli 
saarel asuv KoduSadama 
kohvik. Sponsorid ja toeta-
jad: K Security, Tuuleliinid, 
Viimsi noortebänd, politsei, 
Prangli vabatahtlik mere-
pääste, P/L Wrangö mees-
kond. Täname ka Viimsi 
vallavalitsust, kes andis loa 
seda kontserti korraldada!

mis igal eestlasel unepealt peas. 
“Kes kodust vähegi mõne aluse 

leiab, see tõmmaku 13. juunil sel-
lele hääled sisse ja jõudku Prangli 
sadamasse. Tulge! Teeme koos 
muusikat ja naudime algavat suve,” 
kutsub ansambli solist ja kitarrist 
Kasper Sebastian Silla. Ansambli 
Heating koosseisus mängivad veel 
Tair Helm – taustavokaal, sooloki-

tarr; Kristian Erik Papp – basskitarr; 
Timo Jaaska – trummid.

Ootame külalisi kaatritega ja 
jahtidega ning oodatud on ka saart 
jalgsi väisavad külalised. Kes tule-
vad saarelt autodega/peredega või 
jalgsi, siis kindlasti palume järgi-
da 2+2 reeglit. Kuna sadamaala on 
piisavalt suur, siis mahume kõik 
ära. Kui tunned ikkagi, et tervis ei 
ole korras või esinevad külmetuse 
sümptomid, siis PALUN PÜSI KO-
DUS!

Kontserdi e-pileteid saab osta 
internetist Fienta.ee keskkonnast 
nime alt “Kaatrikontsert Prangli 
sadamas 13.06” või www.prangli-
kamping.ee kodulehelt.

Prangli 
sadam ootab 
turvaliselt 
kontserdile. 
Fotod: erakogu



5. juuni 2020 KULTUUR // 7

Rain Resmeldt 
Uusen
Viimsi Teataja  
peatoimetaja

KULTUURISUVI tuleb seekord teisiti, aga tulemata 
ta ei jää.  Kõik märgid näitavad, et suveteatrid 
on endale lavastused välja valinud ning sobivad 
mängukohad leidnud. 

Ülilahe eesti-vene lugu eestlastest

Just praegu on paras aeg oma 
suvist kultuurikalendrit pla-
neerima hakata ja panna pai-
ka, millal ja millist suvesünd-

must külastada. 
Viimsilastele tuleb augustikuus 

koju kätte üks veidi teistsugune su-
veteater. Vene Teater toob Viimsi 
vabaõhumuuseumi õuele oma po-
pulaarse lavastuse – Andrus Kivi-

rähki näidendi põhjal valminud 
“Eesti matuse”, mida mängitakse 
vene keeles ja millel on sünkroon-
tõlge ka eesti keelde. 

Lavastaja Üllar Saaremäe oli see 
mees, kes julges Vene Teatri näit-
lejad panna mängima eestlasi ning 
suunas neid üles otsima just eest-
lastele omaseid nüansse ja meie 
olustikku kirjeldavat allteksti. 

Tänaseks on lavastaja vabaõhu-
muuseumi mängupaiga üle vaada-
nud ning selle koha näitlejatega ka 
esimese proovi käigus “järele proo-
vinud”. “Muljed on parimast pari-
mad,” ütles ta Viimsi Teatajale. 

Lavastaja Üllar Saaremäe kin-
nitab, et see teatritükk sobib Viim-
si vabaõhumuuseumisse suurepä-
raselt. “Kuigi näidendi järgi peaks 
talu asuma pigem metsade keskel, 
usun, et mere lähedus annab loole 
veel müstilisemat meeleolu,” selgi-
tas mees. “Seal on kõik olemas, mis 
vaja. Suur puuriit tuleb veel kohale 
vedada ja näitlejatega võivad proo-
vid kohapeal alata.”

Andrus Kivirähki “Eesti matus” 
on Üllar Saaremäele meeldinud sel-
lest saati, kui ta seda aastaid tagasi 
Eesti Draamateatris esimest korda 
nägi. Esialgu ei vaadanud Üllar se-
da lugu mitte lavastaja pilguga, aga 
näidend ise kutsus end siiski üle lu-
gema: “Seda lugedes sain aru, et te-
gemist on märksa sügavama looga, 
kui esmapilgul tundus. Aga plaani 
seda lavastada ei olnud. Pealegi 

läks lugu draamateatris täissaali-
dele. Milleks kopeerida! Kui Filipp 
Loss tegi ettepaneku lavastada Vene 
Teatris eesti klassikat, oli “Eesti ma-
tus” aga kohe esimene mõte ja selle 
juurde jäin. Nüüd, jälgides lavastuse 
kulgu Vene Teatri mängukavas, saan 
veelgi kinnitust, et valik oli õige.”

Siiski oli vene näitlejatega läbi 
ja lõhki eesti loo lavastamine mõ-
nevõrra ootamatu ettevõtmine, 
sest materjal ise on sügavalt eest-
laslik. Ka Üllar tunnistab, et esialgu 
oli Kivirähki tekst Vene Teatri näit-
lejatele veidi võõras: “Nad püüdsid 
esialgu kõike väga tõsiselt ja traagi-
liselt võtta. Viskasin endamisi nalja, 
et vali mis autor tahes, tulemus on 
ikka Tšehhov. Aga proovide käigus 
jõudsime ühisele arusaamisele ai-
na lähemale ja lähemale. Lõpptu-
lemus rõõmustas meid kõiki, seal-
hulgas ka autorit.”

Lavastaja lubab, et augustikuu 
esimesed õhtud Viimsi vabaõhu-
muuseumis pakuvad palju häid 
emotsioone. “Head meelelahu-
tust,” ütleb ta ise.” “Eestlaslikku 
eneseirooniat. Äratuntavaid tege-
laskujusid. Ja kõike seda suurepä-
raste vene näitlejate esituses. Üli-
lahedas kohas.”

Osatäitjad: (vasakult) Eduard Tee, Jelena Jakovleva, Artjom Garejev, Larissa Savakova ja 
Sergei Tšerkassov.

Üllar Saaremäe koos lavastuse kunstniku Vadim Fomitševi, Vene Teatri direktori Margus Allikmaa ja peanäitejuhi Filipp Lossiga paadis poseerimas. Fotod: Nikolai Alhazov
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Huvikooli nimi Juriidilise isiku nimi Valdkond Annetuskonto Rohkem infot

Korvpalliklubi 
Viimsi/Estover

MTÜ Korvpalliklubi 
Viimsi

Korvpall EE762200221057706990 kkviimsi.ee, facebook.com/kkviimsi, 
instagram.com/viimsibasketball/ 

Kalevi Jalgrattakool MTÜ Kalevi 
Jalgrattakool 

Jalgrattasport EE521010220108150017 jalgrattakool.ee

Nordswim Viimsi MTÜ Nordswim 
Viimsi 

Ujumine EE051010220042008018 nordswim.ee, Instagram: Nordswim, 
FB: Nordswim

Huvikool Collegium 
Eruditionis

MTÜ Teadmiskeskus 
Collegium 
Eruditionis

Loodus-, täppistea-
dused ja tehnoloogia, 
üldkultuur

EE222200221063596929 
viitenumber 969293 
selgitus: toetus huviringile

viimsi.edu.ee/teadmiskeskus/
huvikool-teadmiskeskus-collegium-
eruditionis/viimsi-kool/

Spordiklubi CFC Spordiklubi CFC 
MTÜ

Murdmaasuusatamine 
ja jalgrattasõit

EE182200221019982309 cfc.ee

Active Studio Active Studio MTÜ   Tants, liikumine, tennis  EE472200221044930672  
selgitus: annetus   

FB leht tants: facebook.com/
ActiveStudioSport/   
FB leht tennis: facebook.com/
Active-Tennis-257546474988666/

MTÜ Teadlik Noor MTÜ Teadlik Noor Lauamänguringid 
koolides

EE457700771001647966 teadliknoor.ee

LifeDance Stuudio OÜ Tantsustaarid Iluvõimlemine, harras-
tusvõimlemine, beebi-
dega võimlemine

EE732200221067563990 
selgitus: annetus

lifedance.ee, info@lifedance.ee, 
tel 5698 3358

Huvikool Kratila MTÜ Huviring Spordi- ja jalgpalli-
treeningud Viimsi laste-
aedades ja staadionitel

EE127700771001685517 kratila.ee; www.facebook.com/
huvikoolkratila

Viimsi Sulgpalli-
klubi/Sulgpallikool

Viimsi Sulgpalliklubi Sulgpallitreeningute 
korraldamine

EE362200221023634423 sulgpallitrenn.ee

Tallinna Käsipalli-
akadeemia

Tallinna Käsipalli-
akadeemia MTÜ

Sport, käsipall EE047700771003901626 
selgitus: VV annetus

tka.ee, facebook.com/tkahandball; 
instagram.com/tkahandball/

Võimlemisklubi 
Piruett 

MTÜ Võimlemisklubi 
Piruett

Võimlemine, tantsuline 
võimlemine, rühm-
võimlemine, iluvõimle-
mine, akrobaatika, 
mudilaste võilemine, 
daamide võimlemine

EE452200001120066046, 
selgitus: toetus

piruett.ee, tel 646 3659 

Viimsi Selveri 
võrkpalliklubi

MTÜ Tallinna 
Võrkpalliklubi 

Võrkpall EE052200221061079600 volley.ee

LA Klaverikool LA Music OÜ Muusikakoolitus 
(klaveriõpe)

 EE611010220236459224 klaverikool.ee, info@klaverikool.ee, 
tel 5681 0714

Viimsi MRJK MTÜ Spordiklubi 
Martin Reimi JK

Jalgpall EE547700771001874881 mrjk.ee, viimsijk.ee

Võimlemis- ja 
tantsuklubi Keeris

MTÜ Võimlemis-ja 
tantsuklubi Keeris

Võimlemine ja tants EE 602200221054403458  
selgitus: annetus

vtkkeeris.weebly.com, FB: Võimlemis- 
ja Tantsuklubi Keeris, tel 5650 2669, 
enemets59@gmail.com

Black & White 
Dance tantsu-
stuudio (tantsukool)

MTÜ Black & White 
Dance

Tants EE692200221047039541 bwdance.ee

Toetame koos Viimsi noorte 
huviharidust ja huvitegevust
HEA VIIMSILANE! Selleks, et Viimsi noorte mitmekesised huvihariduse ja huvitegevuse, sh sporditegevuse võimalused 
jätkuksid ka sügisel, pakume võimalust meie erahuvikoole toetada. Teeme koos head!

Toimus

Viimsi mälumängusarja 
üldvõitja on Tempo 
Nagu kõigile teistele avalikele üritustele, on eriolukord 
jätnud oma jälje ka meie mälumängusarjale. 

Kuivõrd tavapäraselt on 
mängudel saalis ninapidi 
koos ligi 150 inimest, siis mä-
lumängusõprade tervist ohtu 
seadmata lähikuudel viimast 
vooru korraldada ei õnnestu. 
Seepärast piirdus Viimsi mä-
lumängusari sel hooajal ta-
vapärase viie vooru asemel 
nelja mänguga. 

Seega kroonitakse käes-
oleva hooaja võitjaks 175 
punktiga võistkond Tempo 
(Taivo Rist, Martti Suurorg, 

Renee Stamberg ja Taave Tuutma). Tempo üldvõit on iga-
ti teenitud, sest neljast mängust võideti koguni kolm. Ühe 
mängu võitis Tammneeme. 160 punktiga saavutas teise ko-
ha Mähe (Lauri Randma, Mauri Randma, Ragnar Luts ja Erik 
Vest) ning neist vaid punktiga jäi maha Muuga (Kaarel Alle-
mann, Sandri Laurand,  Juhan Perandi ja Andrus Pihel). Esi-
kuuiku lõpetasid Ränirahnud (154), Lisaküsimus Palun (152) 
ja Tammneeme (151). 

Nagu traditsiooniks, siis on kolmele paremale võistkonna-
le auhinnaks traditsioonilised kivikesed: kulla-, hõbeda- ja 
pronksikarva. Lisaks saavad kõik mälumängusõbrad mäles-
tuseks spetsiaalse graveeringuga pastapliiatsid. 

Kokku osales Viimsi mälumängusarjas sel hooajal 34 
võistkonda. Andrese Mälumängud ja Viimsi vald tänavad 
kõiki osalejaid ja toetajaid, Haabneeme kooli võõrustamise 
ning Loovustuba kohvipauside korraldamise eest! 

Andres Kaarmann

Viimsi mälumängusarja 2019/2020 võitnud võistkondade 
esindajad Viimsi vallamaja juures auhindu kätte saamas. 
Foto: Viimsi vallavalitsuse arhiiv
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KÜSITLUS Viimsi vald viis “Augmented Urbans” 
välisprojekti raames läbi küsitluse, mis keskendus 
Haabneemet läbiva Randvere tänava lõigule ja 
inimeste ootustele selle tänava tulevikunägemuse 
osas. Küsitlusele vastas ühtekokku 242 inimest ja 
tagasiside kohaselt nähakse teelõiku alleede ja 
lilledega ümbritsetuna ning laiade kergliiklus-
teedega. 

Randvere tänavat nähakse tulevikus 
keset rohelust ja lopsakat lilleilu

Soov keskkonda uuendada 
Vastanud leidsid, et Randvere tä-
nava lõik koos teeäärse lähialaga, 
alates Rohuneeme teest kuni Tam-
mepõllu teeni, vajab uuendamist. 
Muutusi, ümberkujundamist ja 
uuendamist on vaja 69% vastanu-
te hinnangul. Ala senise ilme säili-
tamist pooldas 11% vastanutest ja  
20% jätsid konkreetse eelistuse va-
limata. Täiendavalt lisati muuda-
tuse vajaduse juurde põhjendusi, 
mida enamasti kasutati positiivse 
seisukoha korral. Kokku esitati 116 
erinevat põhjendust/ettepanekut, 
miks muudatust soovitakse nä-
ha. Läbivamad teemad oli roheli-
sem keskkond (eraldusribad sõi-
dutee keskel, puud, kaetud alade 
vähendamine), lisaks innovaatili-
sed lahendused ning liiklusohutus 
(valgustus paremaks, kiirused ma-
dalamaks jms). Leidus ka detailse-
maid soove – äärekivistada tee ser-
vad ja avada Rohuneeme suunale 
viiv Randvere tee esimene sõidu-
rada. 

Liikumisviisid
Oluline oli selgitada, millist liiku-
misviisi inimesed Randvere tee lõi-
gul kasutavad. Valikvastustest jagu-
nesid võrdselt nii kergliiklejad kui 
ka sõidukiga liikujad. Küsimusele 
vastati 211 korral, et sõidetakse au-
toga, 123 korral märgiti ära liikle-
mine jalgsi või lapsevankriga ning 
102 korral leidis märkimist jalg-
rattasõit. Veel toodi välja rula vms 
väikevahendi kasutamine, mootor-
rattaga sõitmine, roller, elektriline 
tõukeratas jms. 

Rohelus ja laiemad kergteed 
Küsimustikuga uuriti, milliseid 
maastikuelemente ja avaliku ruumi 
objekte sooviksid elanikud näha 
Randvere tee ääres ja selle lähi-
ümbruses. Võimalik oli teha vali-
kuid esitatud loetelust või esitada 
erinevaid ettepanekuid. Vastustes 
jäid kõlama rohelised lahendused, 
laiemad jalgratta- ja jalgteed ning 

kujundatud maastikulahendus – 
need ühtisid suures joones ka väl-
ja käidud ettepanekutega muuda-
tuse vajaduse juures.

Kõige rohkem soovitakse näha 
alleesid või puuderidasid tee ää-
res (61,6% osakaal), sellele järgne-
sid laiemaid jalgratta- ja jalgteed 
(54,1% osakaal) ning lilleamplid 
postidel (53,3% osakaal). Ootus on 
samuti eraldi kujundatud istumis-
kohtadele haljastuse sees (51,2% 
osakaal), lillepeenardele (49% osa-
kaal) ja prügikastidele (47,5% osa-
kaal). Pikema ülevaate enim esita-
tud soovidest ja ootustest annab 
juuresolev loetelu.

Lahtiste vastuste juures tehti et-
tepanekutena veel avalike WC-de 
olemasolu, hubased varjualused 
lõõskava päikese eest varjumiseks, 
vabaõhukohvikute võimalik ole-
masolu jms. Püüame nende soovi-
dega maksimaalselt arvestada pro-
jektlahenduse koostamisel.

Mida viimsilased ei eelista 
peatänava lahenduses näha
Kõige leigema tagasiside sai variant 
“rohkem liiklusmärke” (vaid 2% 
osakaal). Lisaks ei eelistata piirde-
aedasid või poste sõiduraja keskel, 
samuti välireklaamikandjaid, ava-
tud sademeveekraave, elektriauto-
de laadimispunkte, pakiautomaate 
või põrkepiirdeid tee servas. 

Kõigi eelmainitute osakaalud 
moodustasid alla 10% vastanute 
koguarvust. 

Nii soovitud kui ka mitte-eelis-
tatud valikute ja kriitikat saanud 
valdkondade avalikku ruumi ja 
selle projektlahendusele sobitami-
ne saab kindlasti olema “Augmen-
ted Urbans” projekti meeskonnale 
suur väljakutse. Vajalik on kombi-
neerida liiklust, taimestikku, sot-
siaalset ja tehnilist taristut ning 
leida tasakaal või kompromiss eri-
nevate lahenduste ja eelistuste va-
hel.

Ülekäiguradasid hinnati 
piisavaks
Sõidutee ületamise võimalusi on 
Randvere teel ja sellega ristuvatel 
sõiduteedel peatee vahetus naab-
ruses 217 vastanu arvates piisavalt 
(90% vastanutest), samas 25 vasta-

nut (10% vastanutest) leidis, et üle-
käiguradasid tuleks juurde rajada. 
Sealjuures sõidutee ületamise ohu-
tustamiseks, lisaülekäigukohtade 
loomiseks, liikluse rahustamiseks, 
kergliiklusteede äärsete jalapuhka-
mise võimaluste juurde loomiseks 
ja muul moel olemasoleva kesk-
konna parendamiseks tehti kokku 
37 ettepanekut. 

Eelnevalt toodud eelistuste rub-
riigis nähti ülekäiguradasid samal 
tasapinnal aga ohutumaks muude-
tuna (foor, valgustus, eraldussaar) 
kui eritasandiliste teeületustena. 

Liiklusohutuse tagavad 
rohkem valgustatud 
ülekäigurajad
Sõidutee ületamise osas oli võima-
lus anda hinnanguid erinevatele 

ülekäikudega seotud väidetele. Väi-
ted kajastasid olemasolevat olukor-
da ja võimalikke parendamise la-
hendusi, milliste osas oli eesmärk 
selgitada soovitavad lahendused. 
Positiivne oli see, et tee ületamist 
hinnati pigem ohutuks. Kõige suu-
rema osakaaluga hinnati valgusta-
tud ülekäiguradade ohutust, mis 
ühtis ka varasemate küsimuste all 
toodud eelistustega. Hinnangud ja-
gunesid vastavalt kõrvalolevale ta-
belile. 

Tagasiside eskiisprojektile
Projekti raames on kavas välja töö-
tada eskiis Randvere tänava võima-
likust tulevikunägemusest, mille 
sisendiks saab käesolev ideekorje 
tagasiside. Täname kõiki küsitlu-
ses osalenuid ja ettepanekute tegi-

jaid! Projekti meeskond püüab või-
malikult palju arvestada küsitluses 
tehtud ettepanekutega. Vallavalit-
sus teeb endast oleneva, et Rand-
vere tänava lõik, alates Rohuneeme 
teest kuni Tammepõllu teeni, oleks 
tulevikus veelgi parem ja meeldi-
vam paik kõikidele liiklejatele ning 
sealjuures oleksid loodud kõik või-
malused avaliku ruumi keskkonnas 
vaba aja veetmiseks.

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

Eelistused teemaale erinevate lahenduste ja rajatiste osas, millel oli enam 
kui 50 vastanut.

Olemasolevate ülekäiguradade arvu hinnati piisavaks ning üldiselt ohutuks, kuid tehti 
ettepanekud need eraldi valgustada ja kasutada foore.

Kokkuvõtlik 
sisend Randvere 
tänavalõigu 
eskiisile

  Tee serva tulevad puud 
ja põõsad, samuti istuta-
takse haljastus tee keske-
le rajatavatele eraldusriba-
dele.

  Kogu teemaa on kaetud 
erinevate täisistutusalade 
ja lillepeenardega, postidel 
on lilleseaded.

  Teekinnistu maastik ku-
jundatakse vaheldusrikkalt 
ja seal leidub erinevates 
kohtades istumisnurki, vee-
mängu, erinevaid mängu-
väljakuid.

  Tee servad saavad eri-
neva sotsiaalse taristu – 
rohkem pinke, tekivad vaba 
aja alad, lesilad,  kohviku-
alad jm põnevad kohad, 
kus on mõnus olla.

  Liiklust rahustatakse ja 
märke võetakse vähemaks.

  Olemasolevad teega sa-
mal tasapinnal ülekäigu-
rajad saavad täiendava 
valgustuse, lisatakse foore 
ja kasutatakse erinevaid 
tarku lahendusi.

  Vaadatakse üle teede 
sidumine, läbilaskvus, liiklus-
vood.

Viimsilased 
soovivad näha 
tee ääres 
rohkem lilleilu. 
Foto: Viimsi 
vallavalitsuse 
arhiiv
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LOODUSE KALENDER Kauaoodatud suvi on kohale jõudmas. 
Kõikvõimas päike on taas pannud õitsema taimed, toonud tagasi soojad 
päevad ja allutanud pimeduse oma valgusega. Päikese võimu haripunktiks 
on pööripäev (21. juuni), mil valgust jagub hommikust hommikuni. 

Juuni
e jaanikuu e pärnakuu
e suvekuu e õilmekuu

Ööliblikas 
mustika-
puhma all.

Kühm-
nokkluik.

Liblika röövik.
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P
äevaaegu on ikka veel kuulda ohtralt linnulaulu. Jaanipäevaks 
kõrgeks kasvav rohi pakub pelgupaika juba nii mõnelegi pesast 
välja kukkunud linnupojale. Lindude koorilaulule on lisandu-
nud nüüdseks igas toonis sumisejaid ja pinisejaid. Usinate tol-

meldajate ja veremaiaste putukate seast on vahest kõige silmatorkava-
mad ja uhkemad liblikalised. Liblikatiibade peen muster ja värvivalik ei 
ole juhusliku õnnemängu tulemus, vaid kannab endas selget sõnumit 
end mitte segada. Neil, kelle sõnum jõuab selgelt kohale, on võimalus 
sel suvel endale kaaslane leida ja uuele elule algus panna. Sealtsamast, 
liblikaid ja lilli täis niidult leiab ka esimesed magusad ja punapõsksed 
marjad sel suvel – metsmaasikad. Õilmekuu pikaks venivatele päeva-
dele paneb selge ilma korral punkti kaunis värvidemäng taevalaotuses.  

Kirjutele, küllastele ja siginat-saginat täis pikkadele suvepäevadele 
ei jää alla ka suveööd. Tuttavad metsad ja põllud muutuvad öö rüpes 
ühteaegu nii põnevaks kui ka hirmutavaks. Öises metsas on kerge tek-
kima tunne, et läheduses on veel teisigi hingelisi peale iseenda. Ja eks 
ta nõnda olegi – öös on asju. Selles pisukeses suvises ööpimeduses toi-
mub nii mõndagi. Küll jäävad aga inimsilmad ja -kõrvad töntsiks selle 
tajumisel. Kui aga pimedusega harjuda, võib ühtteist huvitavat leida. 
Hääletult ja uskumatult kiireid manöövreid sooritades lendavad ringi 
nahkhiired, kelle sähvatusi vahest juba õhtutaevaski paistab. Põõsa alt 
ilmub krabina saatel liigselt kiirustamata välja siil ja suundub samuti 
toiduotsingule. Rohekate virvatulukestena hõõguvad siin-seal jaanius-
sid. Hiljem sellistele öistele kohtumistele tagasi vaadates ei oskagi öel-
da, kas need olid unes või ilmsi.

Jaanikuusse jääv pööripäev ja selle järgnevad kolm päeva, mil päike 
pessa jääb, ning nende päevade vahel viivuks maale langev pimedus 
teevad sellest ühe aastaringi maagiliseima ja vägevama aja. Praegusel 
ajal tuleks enesessegi koguda elurõõmu ja -jõudu. Viise selleks on mit-
meid, alustades väge täis ravimtaimede korjamisest, lõkketule tegemi-
sest kuni paljajalu maaga ühenduses olemisest. Loodan, et saabuv su-
veaeg annab mahti, et kõigi tegemiste kõrvalt veel ka mängida, puhata, 
seigelda ja laiselda. Saagu suvi päikseliseks nii õues kui ka südameis!

tekst ja fotod
Ella Kari

Väike-lehelind.

Aas-veri-
kireslane 
äiatari õiel.

Raudna jõgi 
Soomaal.
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GARAAŽIMÜÜK Viimsi garaažimüügi korraldajad 
mõtlesid kaua, kas käesoleva aasta suve alguses korral-
dada garaažimüüki või mitte. Tuli kiire ja konkreetne 
otsus, et korraldame ikka. Ainult seekord teeme natuke 
teistmoodi! 

Viimsis sel suvel teistmoodi garaažikas

lek läbi Facebooki, sõnumi või telefoni.
Korraldades üritust kirjeldatud 

moel, saame olla kindlad, et väldime 
viiruse levikut.

1. Preilide Kirbubutiik
Avatud: 13.06 kell 11–16 ja 14.06 kell 
11–16 (või kokkuleppel) 
Kontakt: tel 525 7587
Ojakääru tee 14a, Muuga küla

Avatud keraamikastuudio ootab 
eripakkumistega, hoovil on tõeliselt 
soodne kirbuturg naiste- ja lasteriiete 
ning antiikesemetega.

Müügil on antiikesemed, retroese-
med, naturaalsed käsitööseebid, ke-
raamika, klaasimaalid, lasteriided, 
naisteriided ja kunst.

2. Võhumõõga tee
Avatud: jälgi meie kodulehte www.
viimsipuhtaks.ee
Võhumõõga tee 2, Muuga

Müügil on lasteriided, laste män-
guasjad, meesteriided, naisteriided, 
mööbel, kodusisustus, kunst, ehitus-
materjal ja tööriistad.

3. Servast servani
Avatud: 13.06 kell 10–15 (või kokku-
leppel)
Kontakt: tel 5198 8234

Serva tee 7, Kelvingi
Serva teel on asju veel, tule läbi ja 

kaupa tee! 
Müügil on lasteriided, laste män-

guasjad, meesteriided ja naisteriided.

4. Vello Aasoja
Avatud: 13.–21.06 kell 10–18
Kontakt: tel 501 1465
Kasteheina tee 54, Pringi küla

Müügil on abstraktsed akrüülmaa-
lid, palju vitraaže, laua- ja laelampe, 
antiiki ning palju muud pudi-padi.

5. Arnoldi täika
Avatud: 13.06 ja 20.06 kell 10–15
Kontakt: tel 503 7477
Vardi tee 6, Haabneeme

Müügil on kõiksugu vanavara: vaa-
sid, märgid, fototehnika, DVD-d, män-
guasjad jne. Lisaks võimalus saabast 
heita (maailmavõistlustel kasutatava-
te saabaste ja reeglite järgi: osalejadip-
lom ja väike auhind). Aiakontsert.

6. Viimsi Poke Bowl
Avatud: 13.–21.06 kell 12–19
Kontakt: tel 510 9969
Kesk-Kaare tee 35B, Pärnamäe küla

Pakkumisel on riided ja jalanõud nii 
tüdrukutele kui ka poistele, mänguas-
jad, naiste- ja meesteriided, raamatud, 
vanavara, aiakraami ja muidugi viim-
silaste südame võitnud tervislikud ja 
maitsvad Poke Bowl kausid ning toor-
juustukoogid – iga päev uued pakku-
mised ja üllatused.

7. Vaheaia tee garaažikas!
Avatud: 20.06 ja 21.06 kell 10–18

Kontakt: tel 5334 0057
Vaheaia tee 11, Randvere küla

Kelle vana, kelle uus – kaupa kõigi-
le: naised, mehed, tüdrukud kuni 104 
suurus, mänguasjad lastele, kodusi-
sustus ja palju muud! Avatud ka hoo-
vikohvik!

8. Tõlviku tee 38
Avatud: 13.06, 14.06, 16.06 kell 10–18 
(või kokkuleppel)
Kontakt: tel 5815 4117
Tõlviku tee 38, Muuga

Müün vanu esemeid, raamatuid ja 
erinevaid nõusid.

Tule vaatama – pakun kohvi ja teed. 
Tasuta!

9. Kuur
Avatud: 13.06–21.06 kell 10–20
Kontakt: tel 5348 8442
Lootuse tee 6, Metsakasti küla

Müügil on lasteriided, laste män-
guasjad, meesteriided, naisteriided, 
mööbel, kodusisustus, käsitööasjad, 
mis enda tehtud.

10. Little Kitchen Garaažikas
Avatud: 3.06–20.06 kell 12–16
Kontakt: tel 5624 0287
Miiduranna tee 19 A, Viimsi

Paneme välja raamatud, nõud, va-
naemade käsitöö, maalid, talvel val-
minud installatsioonid, kaminaroosid, 
erinevad lametid, noorterõivad, vinta-
ge riided, mööbli, köögitehnika ja muu 
eluks vajaliku tavaari.

Meie garaažist saab alati head külm-
suitsu- ja kuumsuitsukala, mis valmib 
peremehe suitsuahjus.

11.  Heldri tee 39 Hoovimüük
Avatud:  14.06 ja 21.06 kell 11–18
Kontakt: tel 5348 6458
Heldri tee 39, Haabneeme

Müügil on lasteriided, meesteriided 
ja naisteriided. Lisaks on rikkalikus va-
likus raamatuid, CD-sid ja LP-sid, rii-
dekraam ja jalatsid peale selle...

12.  Krüsanteemi garaaž
Avatud: 20.06 kell 11–16 (või kokku-
leppel)
Kontakt: tel 5665 6665
Krüsanteemi tee 15, Haabneeme

Müügil on lasteriided, naistriided, 
meesteriided, mööbel jm pudi-padi. 

13. Nugise tee 1 garaaž
Avatud: 21.06 kell 11–14
Nugise tee 1, Haabneeme

Müügil on lasteriided, mänguasjad, 
kodutarbed ja avatud on pannkoogi-
kohvik.

14. Rosin Käsitöö pop-up 
müügikas!
Avatud: 13.06 kell 10–16
Veriheina tee 58, Maardu 

Rosin Käsitöö valmistab oma huba-
ses koduses õmblustoas riideid, kaisu-
kaid, kotte ja palju muud.

Korraldajad

T
änavu pidasime asjakohaseks 
korraldada üritus senisest 
hoopis erineval moel. Tegut-
sedes piiratud tingimustes, 

näeme uut võimalust ja arenguhüpet. 
- Tänavu toimub Viimsi garaažikas aja-
vahemikus 13.–21. juuni. Kauplemi-
ne pikemal ajaskaalal lisab üritusele 
paindlikust ja annab garaažikapidaja-
le võimaluse kaubelda just talle sobi-
val ajal.
- Registreerimine toimub Viimsi Puh-
taks kodulehel: www.viimsipuhtaks.
ee/garaazimuuk (registreerimistasu 
on 5 eurot, mille eest kaetakse kodu-
lehe halduskulud).
- Iga müügipunkt kantakse Viimsi 
Puhtaks kodulehele ja Google’i kaar-
dile. Müügipunktide kaart ilmub trü-
kitud kujul ka Viimsi Teatajas. Lisaks 
aitame luua igale garaažile oma Face-
booki ürituse.
- Registreerimise viimane päev on 
11.06.2020. Kui registreerite enne 27. 
maid, jõuab info Viimsi Teatajas ole-
vale trükitud kaardile.
- Iga garaažipidaja saab korraldajate 
käest teeviidad, mis aitavad külastaja-
tel teid paremini üles leida.
- Garaažipidaja ise määrab oma müügi-
punkti lahtioleku päevad ja ajad. Külas-
tajatel on soovitav registreerida oma tu-

  Viimsi ja Muuga garaaži-
müügi korraldajad:
www.viimsipuhtaks.ee, Ring-
majandus MTÜ

Kauplused E-L 10-21, P 10-19   Restoranid E-P 11-22   Selver E-P 8-23facebook.com/viimsikeskus   viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Viimsi

Suvi 
                südames!
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RULLUISUTAMINE Rulluisutamises suurepäraseid 
tulemusi saavutanud ja mitmekümnekordne 
Eesti meister Kert Keskpaik leiab, et rulluisutamist 
pelgama ei peaks ning ala võiksid proovida kõik, kel 
soov mugavustsoonist välja astuda ja midagi uut 
proovida. Kuidas avastas mees rulluisutamise, miks 
kiindus spordialasse ning millisel määral on see 
kujunenud tema jaoks väljakutseks?

Kert Keskpaik: rulluisutamine loodab 
jõuda olümpiamängudele

Kuhu loodab rulluisutamine are-
neda?
Rulluisutamine loodab välja jõuda 
olümpiamängudele. 

Kuidas jõudsid rulluisutamiseni?
Tegelesin noorena murdmaasuu-
satamisega ja otsisin suviste tree-
ningute kõrvale midagi vaheldu-
seks. Aastal 2000 otsustasin minna 
ühele rulluisuvõistlusele proovima 
ja sealt see alguse sai. Tulemus mi-
dagi märkimisväärset ei olnud ja 
lõppes finišis kukkumisega, samas 
hakkas aga ala huvitama ja otsus-
tasin end selles vallas edasi aren-
dada.

Mis sind selle juures köidab?
Esimene asi, mis pähe tuleb, on kii-
rus. Kui saab siledal maal 50 km/h 
uiskudest välja pigistada, siis on 
päris hea tunne.

Mis teeb spordiala sinu jaoks eri-
liseks?
Kui me räägime sportlikust poo-
lest, siis minu jaoks teeb spordiala 
eriliseks see emotsioon, mida rull-
uisud, nendega kaasnev kiirus ja 
võistlused pakuvad. Taktikalised 
grupisõidud ja huvitavad lõppla-
hendused võistlustel ning vahel ka 
ohtlikud olukorrad pakuvad piisa-
valt adrenaliini ja pinget.

Teisest küljest olen ma igapäe-
vaselt seotud rulluisutamisega, ku-
na ma tegelen Bont rulluiskude ja 
varustuse müügiga ning inimeste 
koolitamisega, kuidas rulluiskudel 
paremaks saada.

Millised on sinu suurimad saavu-
tused?
3-kordne Tartu Rulluisumarato-
ni võitja (2010, 2014, 2015), Eesti 
meister rulluisutamises ja kiiruisu-
tamises (kokku 34 korda), 2-kord-
ne Soome MV maratoni võitja, Le 
Mans 24h kiirrulluisutamise mees-
konnasõidu 2. koht, 2017. aasta 
Ostrava kiirrulluisutamise MK eta-
pil 8. koht, mitmekordne Eesti ka-
rikasarja (EMT Rullituur, Uus Maa 
Rullituur) võitja.

Milline hetk on olnud suurimaks 
väljakutseks rulluisumaailmas? 
Suurimad väljakutsed on seotud 
laskumistega Šveitsis One-Eleven 
111 km maratonil ja Engadini MK 
etapil. Esimesel neist oli üks kurvi-
dega laskumine, mis üllatuseks oli 
öisest sajust veidi märg, kuna oli 
puude varjus. Sõita alla kurvilisest 
laskumisest kiirusel 60–70 km/h oli 
päris huvitav kogemus.

Engadinis oli vastupidi – sirge 
laskumine, aga uisutajatel näitasid 
grupis GPS-id kiirust ligi 100 km/h. 
Kogu maraton läbiti Engadinis vei-
di üle 51 minuti, mis teeb keskmi-
seks kiiruseks üle 49 km/h.

Millised on sinu eesmärgid? 
Täna ei ole veel päris selge, milli-
sed saavad olema käesoleva hooaja 
rulluisutamisvõistlused. Hetkel on 
mul plaanis end igapäevaselt vor-
mis hoida ja kui juuli-august saab 
Rullituuril ja Tartu Rulluisumarato-
nil võistelda, siis starti minna ning 
pingutada.

 
Kas on olnud palju kukkumisi? 
Õnneks olen ma pääsenud suure-
matest kukkumistest ja väga tihti 
neid mul ei juhtu, korra aasta või 
paari jooksul tuleb ette.

Kui suure osa nädalast hõlmavad 
treeningud?  
Ettevalmistusperioodil on umbes 
12-15 tundi nädalas ja võistluspe-
rioodil kuskil 10 tundi nädalas.

Kas karantiiniaeg mõjutas tren-
nitegemist? 
Veidi mõjutas. Trennid pidi ringi 
tegema grupitreeningutest indivi-
duaaltreeninguteks ning jalgadele 
sai vähem jõudu tehtud, kuna jõu-
saalid olid kinni, aga üldjoontes 
suuri muutusi ei pidanud tegema.

 
Miks julgustaksid inimesi rulluisu-
tamist proovima? 
Vahelduseks muudele spordiala-
dele võiks uusi asju ikka proovida. 
Meil on Eestis välja ehitatud korra-
lik kergliiklusteede võrgustik ja see-
ga saab valida väga erinevaid radu, 
kus sõita. Kel on võistlusambit-
sioon, saab tulla osalema kas Tar-
tu Rulluisumaratonile või Rullituu-
ri etappidele. Suvel väljas viibida ja 
rulluiskudel veereda ei tundugi nii 
halb mõte.

Kas iseseisvalt on seda raske õp-
pida? 
Sõltub suuresti inimesest. See, mis 
on osadele raske, on jällegi teiste-
le kerge. Seega iseseisev õppimine 
ei pruugi olla raske, aga hiljem on 

valesti õpitud tehnikat keerulisem 
ringi õppida. Seepärast ma pigem 
soovitaks rulluisukoolitusel kasvõi 
korra ära käia. Koolituselt saadavad 
teadmised annavad kiiremini vas-
tused küsimustele, millest kõige le-
vinum on, et kuidas rulluiskudega 
pidama saada.

Milliseid soovitusi jagaksid neile, 
kes alustavad rulluisutamisega? 
Soovitaksin valida endale korrali-
kud rulluisud, millega saate sõidust 
hea enesetunde. Sõltub muidu-
gi eesmärkidest, kas soovite niisa-
ma veereda või võistelda, aga mõte 
jääb samaks – rattad ja laagrid võik-
sid veereda ning saabas jalga sobi-
da. Õppige selgeks pidurdamine 
ning alustage sõitmisega.

Mis teeb kellegist hea rulluisu-
taja? 
Kui me räägime sportlikust poo-
lest, siis minu jaoks on hea uisuta-
ja tehniliselt hästi sõita oskav rul-
luisutaja, kes on edukas võistlustel. 
Kui me räägime harrastajatest, siis 
ma saan samuti head uisutajat kir-
jeldada läbi tehnilise poole. Lühi-
dalt – rulluisutaja, kes oskab hästi 
ja ökonoomselt rulluiskudel vee-
reda, teha korrektset tõuget küljelt 
küljele ja viia keharaskust üle ühelt 
jalalt teisele.

Kert Keskpaik 
on pääsenud 
suurematest 
kukkumistest. 
Foto: erakogu 

Anne-Mari 
Visnapuu
Viimsi Teataja 
toimetaja

  Pole vahet, kas sõidad 
rulluiskudel juba aastaid või 
vedelevad need sul hoopis 
kodus nukralt nurgas – appi 
tuleb Rullibuss eesotsas Kert 
Keskpaigaga, kellega koos 
korraldab Viimsi Sport juunis 
kolm koolitust, millest on kind-
lasti kasu nii julgematele, kel 
plaanis minna Tartu Rulluisu-
maratonile, kui ka neile, kes 
alles tahaksid alustada rull-
uiskudel veeremisega ja 
ukerdada kodustel Viimsi 
kergliiklusteedel.

  Koolitus toimub samaaeg-
selt kahele grupile:
- lapsed ja algajad täiskas-
vanud, 
- edasijõudnud täiskasvanud. 

  Koolitused toimuvad 9. ja 
16. juunil ning on tasuta kõi-
kidele huvilistele. Kindlasti 
tuleb kaasa võtta oma rullui-
sud, sest kohapeal laenutust 
ei ole. 

  Näeme Vimka mäe all ja 
paneme rullid veerema! 

  Täpsem info kodulehekül-
jel viimsisport.ee või telefonil 
501 2517 (Siiri).

Tasuta rulluisu-
koolitused

Rulluisutamine 
tagab hea 
enesetunde. 
Foto: Marianne 
Ubaleht
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Rita Livia  Jewelry

Eritellimusena valmistatud unikaalsed 
kuld- ja hõbeehted

ning käsitööna lihvitud kalliskivid

ritaliviajewelry

www.ritaliviajewelry.com

Elamise Kergus OÜ 
Elamise Kergus on esimene laia 
valikut korduvalt kasutatavaid, 
plastivabasid ja keskkonda vähem 
koormavaid tooteid pakkuv 
e-pood. Meie juurest leiad muga-
valt võimalikult palju igapäeva-
seid tooteid, mille kasutamisega 
saad teha teadliku valiku parema 
tuleviku jaoks.
Tel 529 0139, elamisekergus.ee, 
e-post info@elamisekergus.ee

OÜ Nugis
Lilled tähtpäevaks NUGIS OÜ 
lillelaost
Oleme avatud E–R kell 9.00–14.00 
ja 9.–10. mail kell 9.00–15.00 Nelgi 
põik 14, Viimsi

BestEnergy OÜ
Käsitööna valminud õnnitlus-
kaardid, katsikukaardid, kinke-
kaardid, fotoalbumid ja disainkar-
bid. Rõõmusta oma kalleid sõpru 
ja tuttavaid, saates neile sünni-
päevaks imeilusa õnnitluskaardi.  
Tellimine tel 502 8398 või
www.facebook.com/sofiedisain

Uudis! Disainkangast “Restart” terrassi-
padjad – mõnusaks puhkuseks loodud!  
visioontekstiil.com, lliivi@ visioontekstiil.com, 
tel 514 9539

Keko Joogid OÜ
Alkohoolsete ja alkoholivabade 
jookide hulgi- ja jaemüük. 
Viimsi elanikele kontaktivaba ja 
tasuta toodete kojutoomine. Viimsi 
ettevõtetele ja edasimüüjatele lisa-
soodustused suuremate koguste 
tellimisel.
Kontakt: joogid@keko.ee, 
www.keko.ee, tel 2564 4441
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www.viimsihambakliinik.ee/pood

OÜ Amenver Tel: 60 999 10 

Paadi tee 3-212, Viimsi 74001

Kõik tervisliku suuhoolduse heaks

EHEDAD  MAITSED

PIDUL IKEKS

PUHKUDEKS

200kraadi.ee, info@200kraadi.ee

Kohaletoomine Viimsis TASUTA!

200kraadi

TELLI catering:

Nomo OÜ
Basseinihooldus.ee pakub bassei-
nide automaatika regulaarset ja 
erakorralist hooldust, automaa-
tikasüsteemide ümberehitust, 
UV-tehnoloogial põhinevaid vee-
puhastusseadmeid, basseini-
kemikaale, basseinihooldajate 
väljaõpet ja koolitusi ning konsul-
tatsioone. 
e-pood www.basseinihooldus.ee, 
e-post info@basseinihooldus.ee, 
tel 5332 7628
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e-pood: frownies.ee        Frownieseesti

AINULAADSED 
AMEERIKAS PATENTEERITUD
KORTSE SILUVAD
LOODUSLIKUD TOOTED Lisainformatsioon ja vastuvõtuaja  broneerimine 

www.fysioteraapiakeskus.ee 
+372 50 79 346, info@fysioteraapiakeskus.ee 

Füsioteraapiakeskus 
garanteerib patsiendile
vastuvõtuaja 
3 tööpäeva jooksul!

• Nõelravi
• Personaaltreening
• Kinesioteipimine
• Koduvisiidid
• Spordimassaaž

• TECAR ravi 
• Füsioterapeudi   
 vastuvõtt 
• Laste füsioteraapia
• Beebide ujutamine

LASTE SPORDIKOMPLEKSID 

www.happysport.ee
Tel: 55592043

info@happysport.ee

Psühholoogiline tugi
ja coaching

Kontakt: Helen Rohumaa, 5096281, helenrohumaa@gmail.com
SHARED WISDOM OÜ

倀䤀一吀䐀䄀䰀䤀 伀

匀䔀䔀䈀䤀䬀唀一匀吀⸀䔀䔀
     䤀䰀唀 䨀䄀 吀䔀刀嘀䤀匀䔀 䠀䔀䄀䬀匀

嘀愀氀洀椀猀琀愀洀攀 欀猀椀琀猀攀攀瀀攀Ⰰ 洀椀猀 瀀愀欀甀瘀愀搀 猀椀氀洀愀椀氀甀 
樀愀 漀渀 猀甀甀爀攀瀀爀愀猀琀攀 瀀攀猀攀洀椀猀漀洀愀搀甀猀琀攀最愀⸀

匀攀攀瀀 瘀愀氀洀椀戀 樀甀猀琀 猀椀渀甀氀攀 猀漀戀椀瘀愀 氀栀渀愀Ⰰ 瘀爀瘀椀Ⰰ 
猀渀甀洀椀 瘀椀 瀀椀氀搀椀最愀⸀

匀愀洀甀琀椀 洀攀椀猀琀攀爀搀愀洀攀 琀攀氀氀椀洀甀猀琀渀愀
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Säti juustuvaagnale, lisa smuutisse või tõsta

lusikaga bruchettale.

 

Fenkolist tšillini - vaata maitseid ja sobitamist

www.moosinoos.ee.

MOOSINOOS

Kitarride valmistamine, 
seadistamine ja parandus

www.sinisaluguitars.com

sinisaluguitars

sinisaluguitars

Kuus Talisman 
Park OÜ
* haljastuse konsultatsioonid ja 
haljastusprojektid;
* haljastuse rajamine ja hooldus;
* dendroloogiline inventeerimine.
Kõiki teenuseid on võimalik 
osutada kontaktivabalt!
Lisainfo: Kersti Kuus, tel 529 3388, 
e-post kersti@maastikuarhitekt.ee
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PRANGLI REISID OÜ | WWW.PRANGLIREISID.EE

J a l g r a t t a l a e n u t u s  j a  v i r t u a a l n e
r e i s i j u h t - a u d i o g i i d  i s e s e i s v a k s

l i i k u m i s e k s  P r a n g l i  s a a r e l

P l a a n i l i s e d  m a t k a d  P r a n g l i l e ,
K e r i l e  j a  A k s i

E t t e v õ t e t e  s u v e p ä e v a d  j a  ü r i t u s e d
P r a n g l i  s a a r e l

M e r e t r a n s p o r t  k a a t r i g a  P r a n g l i l e ,
K e r i l e  j a  A k s i

INFO@PRANGLIREISID.EE +372 56277057

MindfulBody Pilatese 
stuudio
Online Pilatese ja mindful move-
ment tunnid. Pilatese grupi-, indivi-
duaal-, duo ja triotunnid.
Tel 5389 5990, www.mindfulbody.ee, 
info@mindfulbody.ee

Tehnovorm OÜ 
Autode kere-ja värvimistööd. 

Imprint OÜ
Printerite müük, hooldus ja 
remont. Toonerite täitmine. Too-
nerite ja tintide müük.
Kaupade müük e-poes: imprint.ee  
Printerite vastuvõtt remondile töö-
kojas aadressil Taevakivi 15, Tallinn 
13619 või kliendi juures. Viimsis on 
transport tasuta. Tel 5563 4854

Poolsaare 
Ärimaja OÜ
Üürile anda kaks äriboksi: 209,8 m2 
ja 240,6 m2. Äriboksides on vajalik 
laopind kauba laostamiseks või toot-
miseks ning kontoriruum ettevõtte 
juhtimiseks ja kohtumisteks.
Kristina Kolk, tel 505 4401
e-post info@viimsiarimaja.eu
viimsiarimaja.eu

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

Tööpakkumine
Otsin koduabilist (koristamine, pesu 
triikimine) 1 x nädalas. Asukoht 
Tammneeme. Lisainfo tel 511 1119.

Aiatööd
Puude ja hekkide lõikus, püga-
mine, istutamine ja hooldamine. 
Tel 5597 2332.
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hool-
duslõikust. Teostame puude tervis-
liku seisundi hindamist. Soodsad 
hinnad. Tel 522 0321, www.arbor-
men.ee. 
Langetame - hooldame puid ning 
freesime kände just Teie piirkon-
nas. Leiame koos lahenduse! 
Meid saab kätte tel 5626 3857, 
www.puumehed.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus 
ja kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.
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/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, trim-
merdamine, heki lõikus ja püga-
mine. Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu 
ja heina niitmine, saetööd aias. 
Tel 555 47291, Tõnis. 
 
Ehitus
Kogemustega usaldusväärne ja 
korralik töömees teostab ehitus-, 

remondi- ja väiksemaid santehnilisi 
töid. Terrasside ehitamine ja hool-
dus. Tehtud töödele garantii. Tel 
5597 2332.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja 
viimistlustööd. Majade, kõrvalhoo-
nete ehitamine täislahendustega. 
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.
Ehitus ning remonditööd. Fassaadi, 
katuste, vaheseinte, saunade, ter-
rasside ehitus. Parketi, uste, akende, 
liistude paigaldus ja muud sisevii-
mistlustööd. Tel 5360 5083.
Aedade, katuste, puitfassaadide 
ehitus, renoveerimine, värvimine. 
Metallaedade värvimine. Abihoone-
te ehitus, kipsitööd. Tel 5884 1436, 
www.ehituspuusepad.ee. 
Katuste pesu ja värvimistööd, re-
monttööd, veerennide puhastus ja 
akende pesu. Tel 5638 8994. 
Hoonete soojustamine puistevilla-
ga, objektiga tutvumine ja konsul-
tatsioon tasuta. Puistemees OÜ, 
tel 501 6689.
Vihmaveesüsteemide ja katuse-
turvatoodete paigaldus. Rennid 
toodame kohapeal valtsimismasi-
naga – puuduvad liitekohad! 
Vihmaveerennid OÜ, tel 527 1059, 
e-post info@vihmaveerennid.ee. 
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ja hooldust Viimsis 
ja Pirital. Lisaks elektrikilpide ühen-
damine ja kõik elektriga seon-
duvad tööd. Tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 560 81124, e-post 
stone35@online.ee. 
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide 
ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja 
Harjumaal. Kogemus 13 a, kvali-

teetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
Teostame kaevetöid minieks-
kavaatoriga. Tel 5639 3588, 
www.väikeekskavaator.ee.
Teenustööd laadur-ekskavaato-
riga, lammutus- ja koristustööd. 
Tel 507 4178.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike trak-
tor (rokson). Majasisesed santehni-
lised tööd. Reoveemahutite paigal-
dus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni 
ülepumplate väljaehitus. Veemõõ-
dusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- 
ja aiakivide paigaldus. Kontakt: 
tel 5656 7690, Enno.
Pottsepatööd. Uute küttekehade 
ehitus ja vanade remont. Töötan 
kuni 30 km Tallinna piirist. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. 
Tel 5690 3327.

Korstnapühkimine
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
E-post: kuldnoop@gmail.com, tel 
5689 0125. 
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemide 
puhastus, ka korterelamutes. Kütte-
kollete ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine Päästeameti ja 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 
0686, korsten.korda@gmail.com.
Pikaajalise kogemusega litsentsee-
ritud korstnapühkija teenus. Teostan 
ka sundventilatsiooni puhastust. Tel 
552 6281, e-post margus@korvent.ee. 
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garantii 
ja akt. Tel 5692 1395.

Korstnapühkija teenused. Tellimine 
tel 5877 1665, www.puhaskolle.ee.

Õpe
Pikaajalise töökogemusega mate-
maatikaõpetaja annab eratunde 
Viimsis 4–11. klassi õpilastele. 
Aitan ka korrata gümnaasiumi 
katseteks ja põhikooli lõpueksa-
miks. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5340 0165, Mare.

Muud teenused
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 €. Lõikami-
ne, lammutamine kokkuleppel. Tel 
5550 5017.
Kogemustega elukutseline õmb-
leja teostab Viimsis Aiandi teel 
parandus- ja õmblustöid. Tel 5625 
1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb rõivaste parandustöid ja 
õmbleb kodutekstiile. Tel 524 2109.
Metalli- ja keevitustööd. Aiapostid, 
väravad. Autode keretööd. Karpide 
vahetus. Uued ja kasutatud auto-
rehvid koos paigaldusega. Luha 34
(kesklinn), tel 5883 0701, e-post 
info@autotäht.ee, www.autotäht.ee.     
Pakun aknapesu teenust eramaja-
dele ja korteritele. Tel 5855 8078.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaar-
te ja fotosid, trükiseid ja dokumen-
te ning muid Eesti ajalooga seotud 

kollektsioneerimise esemeid. 
Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
Müüa loomasõnnikut 7 t – 160 €, 
15 t – 220 €, mulda, killustikku, liiva 
ja täitepinnast. Tel 5697 1079, 
e-post taluaed@hot.ee.
Müüa puitbrikett RUF 125 € / 960 kg, 
kütteklotsid 110 € / 48 kotti, pellet 
190 € / 975 kg, lepp, kask kottides. 
Laost Pähklimäe 4, Maardu, saab
osta paki kaupa: brikett 1,5 € / 10 kg, 
pellet 3,2 € / 15 kg. Tel 5692 4924. 
Kandiline puitbrikett 130 € / 1000 kg, 
ümmargune puitbrikett auguga 
150 € / 1000 kg, premium pellet 
6 mm ja 8 mm 190 € / 960 kg. 
Transpordivõimalus. Tel 504 0304.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev. 
Matkaauto rent. Võimsate auto-
maatkäigukastidega B-kategooria, 
paljude lisa- ja mugavusvarustus-
tega matkaautod. Väiksem 4-koha-
line ja suurem 7-kohaline. Lisainfo 
Fb Rendipill ja rendipill@hotmail.com.
Naispensionär soovib suvekuudeks 
üürida suvilat või väiksemat maja 
Viimsis. Kontakt: tel 501 3124.
Anda üürile 3-toaline korter Roosi 
teel. Osaliselt möbleeritud, 2 rõdu, 
panipaik, parkimisplats. Helistada 
tel 5341 0661.
Soovin osta 18–30 m2 garaaži Viimsi 
vallas. Pakkumised palun saata meili-
aadressile elari.tiimus@gmail.com.

Viimsi ettevõtlus
Stop&Fix autotöökoda. Autoremont, 
rehvitööd, varuosde müük. Tel 
506 4492, stopfix@hotmail.com. 
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Volikogus
Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 vastu 
võetud otsused
nr 28 Vallavalitsuse liikme kinnitamine ja abi-
vallavanema ametisse nimetamine
nr 29 Nõusoleku andmine  MTÜ-ga Laste Aeg 
kokkuleppe sõlmimiseks lasteaiateenuse osu-
tamise lepingu lõpetamiseks (lasteaed Väike 
Päike)
nr 30 Prangli kaupluse kinnistu eelläbirääki-
mistega pakkumise korras kasutusse andmi-
ne ning volituste andmine konkursi korralda-
miseks
nr 31 Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 
otsusega nr 204 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine: Leppneeme Sadam“  kehtestatud detail-
planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine 
Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas 
nr 32 Viimsi vallas Leppneeme külas kinnistu 
Lehe ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine 
nr 33 Viimsi alevikus kinnistu Liilia põik 4 
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule 
väljapanekule esitamine
nr 34 Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsu-
sega nr 99 “Püünsi küla, kinnistu Väike-Platsi 
detailplaneeringu algatamine, lähteseisukoh-
tade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamata jätmine” algatatud 
detailplaneeringu menetluse lõpuleviimise 
tähtaja pikendamine
nr 35 Viimsi vallas Naissaarel Väikeheina-
maa/Lillängin külas kinnistu Liiva detailpla-
neeringu kehtestamine

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 
nr 28 kinnitati alates 01.06.2020 palgaliseks 
vallavalitsuse liikmeks ja nimetati abivalla-
vanema ametikohale vallavanema volituste 
ajaks Marju Aolaid.

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 

nr 29 nõustuti Viimsi Vallavalitsuse ja MTÜ 
Laste Aeg vahel 25.01.2011 sõlmitud lasteaia-
teenuse osutamise lepingu lõpetamisega järg-
mistel tingimustel:
1.1. Leping lõpeb 31. augustil 2021. Alates 
01.01.2021 lasteaeda munitsipaalkohti ei komp-
lekteerita.
1.2. Perioodil 1. septembrist 2020 kuni 31. augus-
tini 2021 on Viimsi valla makstava tasu suurus 
415 eurot kalendrikuus iga lasteaias käiva 
Viimsi valla lapse eest, millele ei lisandu käibe-
maksu. Nimetatud tasule lisandub lapse-
vanema poolt MTÜ-le makstav omaosaluse 
hind (käesoleval ajal 58 eurot kuus).
1.3. Lepingu lõppemise järgselt tasub Viimsi 
vald edasi eelmises punktis nimetatud tasu 
nende Viimsi laste eest, kes on võetud laste-
aeda lepingu kehtivuse ajal. Tasu suuruse 
muutmist on alates 01.01.2022 õigus nõuda 
üks kord aastas Eesti Statistikaameti poolt 
avalikustatud tarbijahinna indeksi ulatuses, 
kuid mitte rohkem kui kaks koma viis protsenti 
(2,5%) eelmisel perioodil kehtinud tasust. 
MTÜ Laste Aeg omakorda tagab lepingu lõp-
pemise järgselt teenuse osutamise kvaliteedi 
ja lastevanemetele esitatud tingimused lepin-
gu kehtivuse ajal lasteaeda võetud Viimsi las-
tega seoses vähemalt samaväärsena nagu keh-
tivas lepingus nende laste kooliminekuni või 
lasteaiast lahkumiseni muul põhjusel.

Volitati vallavanemat (edasivolitamise 
õigusega) allkirjastama ülaltoodud põhitingi-
mustel lasteaiateenuse osutamise lepingu 
lõpetamise kokkulepet ja seejärel vajadusel 
lepingu lõppemise järgselt kehtima hakkavat 
lepingut, milles on täpsemad tingimused tee-
nuse osutamise kvaliteedi ja lastevanemetele 
esitatud tingimuste kohta praeguse lepingu 
kehtivuse ajal lasteaeda võetud Viimsi laste 
osas.

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 
nr 30 antakse Viimsi vallas Prangli saarel asuv 
Prangli kaupluse kinnistu (kinnistusraamatu 
registriosa nr 10340702, katastritunnus 89001:
002:0068, pindala 2470 m², sihtotstarve 100% 
ärimaa – edaspidi Kinnistu) tasuta kasutusse 
eelläbirääkimistega pakkumise korras, vasta-
valt järgmistele lähtetingimustele:
1.1. Kinnistu kasutamise eesmärk on kaupluse 
pidamine Kinnistul asuvas kaupluse hoones. 
1.2. Kinnistu antakse kasutusse kümneks aas-
taks. 
1.3. Kasutajal on õigus kasutada Kinnistut ka 
muude teenuste osutamiseks.

Volitati eelläbirääkimistega pakkumise kor-
raldamine vallavalitsusele. Vallavalitsusel on 
õigus pakkumismenetluse läbiviimisel täpsus-
tada pakkumise esitamise tingimusi, arvestades 
käesolevas otsuses nimetatud lähtetingimusi.

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 
nr 31 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi 
Vallavolikogu 8. oktoobri 2002 otsusega nr 
204 “Detailplaneeringu kehtestamine: Lepp-
neeme Sadam”  kehtestatud detailplaneering 
Leppneeme Sadama tee 14 kinnistu osas. 
(Vt lisa detailplaneeringutest.) 

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 
nr 32 kehtestati Viimsi vallas Leppneeme 
külas kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneering 
(Viimsi Haldus OÜ, töö nr 01-19). (Vt lisa 
detailplaneeringutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 
nr 33 võeti vastu ja esitatakse avalikule välja-
panekule Viimsi vallas Viimsi alevikus kinnistu 
Liilia põik 4 detailplaneering (Optimal Projekt 
OÜ projekt nr 330), millega tehakse ettepanek
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase 

maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks väike-
elamute maast (EV) korruselamute maaks (EK) 
ning ehitusõiguse määramiseks ühe kahekor-
ruselise ja 8,5 m kõrguse korterelamu ehita-
miseks, ehitisealuse pindalaga 270 m². Avaliku 
väljapaneku aega veel täpsustatakse.

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 
nr 34 pikendati Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 
otsusega nr 99 “Püünsi küla, kinnistu Väike-
Platsi detailplaneeringu algatamine, lähte-
seisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamata jätmine” 
algatatud detailplaneeringu vastuvõtmiseks 
esitamise tähtaega kuni 12.12.2021 ja detail-
planeeringu menetluse lõpuleviimise tähtaega 
kuni 12.12.2022.

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 otsusega 
nr 35 kehtestati Viimsi vallas Naissaarel Väike-
heinamaa külas/Lillänginis kinnistu Liiva 
detailplaneering (Arhitektuuribüroo Lokomo-
tiiv OÜ, töö nr 1117). (Vt lisa detailplaneerin-
gutest.)

 Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 vastu 
võetud määrused
nr 18 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse 
nr 10 “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Laste-
aiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema 
poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise 
kord” muutmine seoses eriolukorraga
nr 19 Tunnustamise kord Viimsi vallas 
nr 20 Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest 
tulenevate ülesannete delegeerimine

NB! Volikogu 19.05.2020 otsuste terviktekstidega 
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Detailplaneeringud
Algatatud detailplaneering

 Viimsi Vallavalitsus võttis 13.05.2020 vastu 
korralduse nr 281 “Pärnamäe küla, Linnase 
tee 28 kinnistu detailplaneeringu algata-
mine ja lähteseisukohtade kinnitamine”.

Planeeringuala hõlmab Linnase tee 28 
kinnistu (katastritunnus 89001:010:2307, maa-
kasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 
10 967 m²). Planeeritav ala piirneb põhjas 
Vehema teega, idas Kesk-Kaare teega, lõunas 
elamukruntide ja Linnase teega ning läänes 
elamukruntidega. Kinnistu on hoonestatud – 
sellel paikneb halvas seisukorras olev väike-
elamu. Maja lähedal kasvab puid ja põõsaid, 
kuid valdavalt on kinnistu lage. Kinnistutel 
Linnase tee 28, Kesk-Kaare tee 69 või täna-
päeva Kesk-Kaare tee all võib Mauri Kiudsoo 
2006. aasta uuringute põhjal koostatud eks-
perdihinnangu “Arheoloogilised eeluuringud 
Harjumaal, Viimsi vallas” järgi asuda 1960. aas-
tate lõpus lõhutud kivikalme “Rootsi kuninga 
haua“ põhi. Kalme põhja täpne asukoht ei ole 
selge.

Planeeringualal kehtib “Pärnamäe küla, 
Soosepa tee, Vehema tee, Pärnamäe tee ja 
Lageda tee vahelise ala detailplaneering” (keh-
testatud Viimsi Vallavolikogu 10.02.2004 otsu-
sega nr 24), millega planeeriti elamukrunti-
deks ca 18 ha maa-ala, sealhulgas moodus-
tati elamumaa sihtotstarbega Linnase tee 28 
krunt. Uue detailplaneeringu (edaspidi DP) 
koostamise eesmärk on Linnase tee 28 kinnis-
tu kruntideks jagamine ja ehitusõiguse mää-
ramine elamute püstitamiseks. Algatatud DP 
on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringuga.

Vajalik uuring on topo-geodeetiline uuring. 
Lisaks tuleb lähtuvalt Muinsuskaitseameti 
seisukohast DP koostamise faasis viia läbi hoo-
nestuse-eelne arheoloogiline eeluuring, mille 
tulemuste põhjal on võimalik paremini hinnata, 
kas kivikalme kultuurkiht ulatub hoonestuse 
jaoks plaanitud alale ja kas või kui mahukaid 
arheoloogilisi uuringuid on edasisel ehitusel 
vaja läbi viia. 

Kehtestatud detailplaneeringud
 Viimsi Vallavolikogu võttis 19.05.2020 vastu 

otsuse nr 32 “Viimsi vallas Leppneeme kü-
las kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneerin-
gu kehtestamine”.

Planeeringuala suurus on 5773 m² ning see 
asub Leppneeme külas Reinu tee ja Länne-
kalda tee nurgas, hõlmates kinnistu Lehe 
(89001:003:0491, maakasutuse sihtotstarve 
elamumaa, pindala 3085 m²) ja kinnistu Lehe 
lähialana käsitletava kinnistu Lännekalda tee / 
Reinu tee lõik 3 (89001:003:1904, transpordi-
maa, pindala 2688 m²). Planeeringuala piirneb 
põhjast Reinu teega, läänest Lännekalda teega, 
idast Reinu tee 114 kinnistuga ja lõunast refor-
mimata riigimaaga. Kinnistu Lehe on hoones-
tamata ja rohke kõrghaljastusega. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 01-19) 
moodustatakse üks üksikelamumaa sihtots-
tarbega krunt suurusega 3030 m² ning kolm 
tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti. Üksi-
kelamumaa sihtotstarbega krundile antakse 
ehitusõigus ühe kuni 8,5 m kõrguse üksikela-
mu ja ühe kuni 5 m kõrguse abihoone püstita-
miseks ehitisealuse pinnaga kokku 500 m².

DP on Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringut muutev, sest moodustatava üksikelamu-
maa krundi suurus 3030 m² ei vasta üldpla-
neeringu teemaplaneeringule “Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamu-
ehituse põhimõtted“, mille kohaselt on üksik-
elamukrundi vähim lubatud suurus planeeri-
tavas piirkonnas 3300 m². Kuivõrd kinnistuga 
piirnev valla omandis olev Lännekalda tee / 
Reinu tee on väga kitsas ning seda on ohutu 
liikluse tagamiseks ja teehoolde teostamiseks 
vaja laiendada, siis määratakse DP-ga osa kin-
nistu Lehe koosseisust teemaaks, mis antakse 
tasuta valla omandisse. Samuti nähakse ette 
planeeritaval kinnistul paikneva avalikes hu-
vides vajaliku, igapäevaselt kasutatava ja sade-
veesüsteemi osaks oleva Reinu tee äärse ees-
voolukraavi avaliku kasutuse servituut. Sellest 
tulenevalt on liigilt üldisema planeeringu DP-
ga muutmine põhjendatud ja kooskõlas üle-
kaaluka avaliku huviga.

 Viimsi Vallavolikogu võttis 19.05.2020 vastu 
otsuse nr 35 “Viimsi vallas Naissaarel Väike-
heinamaa/Lillängin külas kinnistu Liiva 
detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala hõlmab Naissaare edela-
rannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu 
Liiva (katastritunnus 89001:001:0041, maaka-
sutuse sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 
10 411 m²). Planeeringualaga vahetult külg-

nevad: põhjas Liivaranna kinnistu (maatulun-
dusmaa), idas Sumbergi kinnistu (maatulun-
dusmaa), lõunas ja läänes meri. Liiva kinnistu 
paikneb endisel küla alal, kus hoonestus paik-
nes piki rannikut. Liiva kinnistul hoonestust 
säilinud ei ole.

DP-ga (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ, 
töö nr 1117) muudetakse maatulundusmaa 
sihtotstarbega Liiva kinnistu sihtotstarve ela-
mumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe 
üksikelamu, ühe abihoone ja ühe paadikuuri 
ehitamiseks. Põhihoonestusala kaugus ranna-
astangu servast on 50 m, kinnistu kagunurka 
veekaitsevööndi piirile (20 m) on planeeritud 
hoonestusala paadikuurile.

DP on Naissaare üldplaneeringut muutev. 
DP vastab Naissaare üldplaneeringu kohasele 
maakasutuse juhtotstarbele, mis planeerita-
vas piirkonnas on elamute- ja suvemajade maa. 
Vastavalt Naissaare looduspargi kaitse-eeskir-
jale on Väikeheinamaa külas ranna ehituskee-
luvööndi laiuseks 50 m põhikaardile kantud 
rannaastangu servast. Kuivõrd planeerimise 
käigus tekkis vajadus teha ettepanek ranna 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks – paadi-
kuuri hoonestusala kaugus on 20 m ranna-
joonest, liigitus DP Naissaare üldplaneeringut 
muutvaks.

 Viimsi Vallavalitsus võttis 20.05.2020 vastu 
korralduse nr 292 “Rohuneeme küla, kin-
nistu Rohuneeme tee 144 detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeringuala hõlmab kinnistu Rohuneeme 
tee 144 (katastritunnus 89001:003:0718, maa-
kasutuse sihtotstarve elamumaa, pindala 
2002 m²), mis on kirde-edela suunaliselt pikaks-
venitatud kujuga ca 83 m pikkune elamukrunt, 
mille lõunaosas kasvab kõrghaljastus, krundi 
keskel ja põhjaosas asuvad amortiseerunud 
elamu ja abihoone. Planeeringuala piirneb 
läänes Viimsi – Rohuneeme teega (riigimaan-
tee 11251), idas hoonestamata elamumaa kin-
nistutega Madruse tee 2 ja Rootsi tee 1 ning 
lõunas kinnistuga Rohuneeme tee 142, mis on 
hoonestatud üksikelamuga.

DP-ga (Maarja Style OÜ, töö nr DP 01/15) 
säilitatakse krundi kuju ja suurus ning mää-
ratakse ehitusõigus ühe kaksikelamu ja kahe 
abihoone ehitamiseks. Hoonestusala kaugus 
naaberkruntide piirist on 7,5 m ja teepoolsest 

piirist 5 m. Krundi suurim lubatud ehitisealu-
ne pind on 500 m², millest abihoonete ehitise-
alune pind on kuni 100 m². Kaksikelamu suu-
rim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna kesk-
misest kõrgusmärgist on 8,5 m (kaks korrust), 
abihoonetel 5 m (üks korrus), kaksikelamule 
on lubatud ehitada üks maa-alune korrus. 
Arvestades krundi piklikku kuju, on kaksikela-
mule määratud ka suurim lubatud pikkus, mis 
on 30 m.  

DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringuga.

Kehtetuks tunnistatud detailplaneering
 Leppneeme küla, Leppneeme Sadam DP 

osaliselt kehtetuks tunnistamine Leppneeme 
Sadama tee 14 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 19.05.2020 vastu 
otsuse nr 31 “Viimsi Vallavolikogu 8. oktoobri 
2002 otsusega nr 204 “Detailplaneeringu 
kehtestamine: Leppneeme Sadam” kehtes-
tatud detailplaneeringu osaline kehtetuks 
tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 
kinnistu osas”.

Leppneeme küla, Leppneeme Sadama 
tee 14 kinnistu kaasomanik esitas 28.01.2020 
Viimsi Vallavalitsusele taotluse DP osaliselt 
kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Leppneeme 
Sadama tee 14 osas, põhjendades seda sooviga 
loobuda DP kehtestatud kujul elluviimisest. DP 
osaliselt kehtetuks tunnistamine võimaldab 
kinnistule väljastada projekteerimistingimused, 
mis annavad õigusliku aluse projekteerida 
hoone, millesse kavandatavad tegevused on 
mõeldud sadama teenindamiseks. DP osaliselt 
kehtetuks tunnistamine Leppneeme Sadama 
tee 14 kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP 
lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Leppneeme 
küla, Leppneeme Sadama DP osaliselt kehte-
tuks tunnistamine Leppneeme Sadama tee 14 
osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud 
isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olu-
korra halvenemist. DP osaliselt kehtetuks tun-
nistamine Leppneeme Sadama tee 14 osas ei 
riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla 
kodulehelt: www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.
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 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 
 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

Ainult meilt suures valikus ja soodsa 
hinnaga madratseid ja voodeid

(võimalik tellida erimõõtudega)
Veel soodsalt uued naiste- ja lasteriided, 

 jalatsid, ehted – kõik otse USA-st! 
Astu läbi ja Sa ei kahetse! 

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.ee
www.kü� eladu.eeHARJUMAAL TASUTA TRANSPORT!

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud • kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!

130€
/ALUS

ALATES

190€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT
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Kadi Truuleht
D päike päevitussalong

SUVI Soojad päikeselised suvepäevad on mõnusad. 
Enne veel, kui õue lippad, loe nõuandeid, kuidas 
viibida päikese käes ohutult ja kuidas valida endale 
sobiva kaitsefaktoriga päikesekreem. 

Otsi välja päikesekreemid – suvi on käes!

S
ageli ei oska me hinnata 
päikesevalguse tugevust ja 
arvestada faktiga, et varasu-
vise päikese kiirgus võib ol-

la intensiivne. Probleemide välti-
miseks tuleks päikesevõtuga piiri 
pidada ja teha rutiiniks naha kaits-
mine iga ilmaga, sest ka kergelt pil-
vise ilmaga tungib maale suur osa 
UV-kiirgusest. 

Millise SPF-iga kreemi 
valida?
Suve algul kontrolli kindlasti üle, 
ega sinu eelmise suve päikese-
kreem ei ole vahepeal aegunud. Et 
kreemi tõhususes kindel olla, oleks 
mõistlik osta uueks hooajaks täies-
ti uus kreem. Viimsi Keskuse D päi-
ke päevitussalong soovitab kasuta-
da mineraalseid SPF-iga tootesarju, 
millel on hulk eeliseid. Kui klassi-
kalises päikesekaitses kasutatak-
se koos ühendeid, mis UV-kiired 
endasse neelavad ja seeläbi tek-
kinud soojuse nahas laiali hajuta-
vad, siis mineraalse päikesekait-
se puhul sisaldab toode aga tsingi 
või titaani ühendeid, mis imendu-

vad naha pindmistesse kihtidesse 
ning peegeldavad UVA- ja UVB-kii-
red kohe nahapinnalt tagasi. Mi-
neraalsetel päikesekaitsetoodetel 
on pikemaajalisem päikesekait-
se ja veekindlus ning pea olema-
tu nahaärrituste võimalus. Eelis-
ta tooteid, mis on nii UVA- kui ka 
UVB-kindlad. 

Päikesekreemi kaitsefaktor 
ehk SPF – kuidas valida 
sobiv?
Põhjendamatu on hirm, et tugeva 
kaitsefaktoriga SPF-kreemi kasu-
tades ei saa pruuni jumet. Pigem 
püsib päevitus seda paremini, mi-
da turvalisemalt ja pikema aja jook-
sul on seda nahale kogutud. Esi-
meste päikesekiirte püüdmisel on 
soovitatav kasutada suurema fakto-
riga päikesekreemi, näiteks SPF 50. 
Veidi päevitunud naha korral sobib 
kreem faktori numbriga SPF 20. 

Kuidas arvutada sobivat faktori 
taset? Päikesekaitsekreemi fakto-
ri number (6, 10, 15, 20, 30, 45, 50) 
näitab ära aja, kui kaua see päike-
sekaitsekreem nahka kaitseb. Naha 
loomulik enesekaitseaeg on üldju-
hul 10–15 minutit, mis tuleb kor-
rutada kreemipudelil oleva fak-
tori numbriga. Nii saad teada, kui 
kaua selle faktoriga toode ajaliselt 

sinu nahka kaitseb. Näiteks, valides 
SPF 10 kreemi, korruta 15 minutit 
10-ga. Tulemuseks saad 150 minu-
tit kaitset. Siiski tuleb ka kaitse toi-

mimise ajal kreemi nahal uuenda-
da keskmiselt iga 40 minuti tagant 
ning ka kohe pärast ujumist. Olu-
line on siinjuures teada, et pärast 

väljaarvutatud kaitseaja lõppu päi-
kesekaitsekreemi toime selle uues-
ti pealekandmisel enam ei pikene.

SPF-kreemi kasutamine
Kanna päikesekaitsekreem naha-
le juba pool tundi enne õue mine-
mist. Pikaajalisel õues viibimisel 
tuleks kreemi uuendada kindlasti 
kohe pärast veega kokkupuudet ja 
regulaarselt nahale kanda umbes 
iga paari tunni tagant. 

Päikesepõletust ravi 
spetsiaalse geeliga
Kui päike on nahale liiga teinud, 
soovitame põletust leevendada 
spetsiaalsete päevitusjärgsete kül-
made niisutavate ja nahka rahusta-
vate aaloed sisaldavate geelide või 
kreemidega. 

Suure valiku päikesekreeme 
leiad Viimsi Keskuse D päike päe-
vitussalongist ning palju häid nõu-
andeid veel lisaks!

Uuenda päike-
sekaitsekreemi 
nahal iga 40 
minuti tagant. 

Viibi päikese käes ohutult ja 
kaitse nahka sobiva kaitsefaktoriga 
päikesekreemiga.  Fotod: D päike


