
Tagasivaade 
2020. aastale 
Möödunud aasta pakkus väljakutseid 
kõikides valdkondades. Teeme üle-
vaate, kuidas vallas nendega hakkama 
saadi ning mis meil aasta jooksul 
toimus. Loe lk 8–16

Viimsi valla kogukonnaleht nr 1 (534) 8. jaanuar 2021

Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

Facebook.com/ 
ViimsiVald

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

Edukas kohalik 
ettevõte
Viimsi vallas tegutsev Zircon 
Grupp OÜ on juba pikki aastaid 
olnud maailma tipus asuvatele 
autotootjatele heaks koostöö-
partneriks. Loe lk 20

Kristin Muul naudib 
õpetajaametit
Viimsi kooli õpetaja räägib lähe-
malt oma erialavalikust, eriolu-
korras töötamisest ja unikaalses 
digikooli projektis osalemi-
sest. Loe lk 18

        Loe ka 
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Koostöö on juba alanud, Viimsi kunsti-
kooli loodud haridusaasta logol on ku-
jutatud just koostööd ja ühist kooste-
gemist. 

Paljud viimsilased on igapäevaselt 
haridusega seotud, õppides ise, toe-
tades lapsi või töötades hariduse või 
teaduse valdkonnas. Oleme koostöös 
haridusjuhtidega haridusaasta tegevu-
sed kavandanud õpilastele, peredele, 
koolidele, haridusjuhtide koostööko-
jale, õpetajatele ja spetsialistidele. Ha-
ridusaasta kasvab koos kõigi meiega, 
põnevaid ettepanekuid ja ettevõtmisi 
võib pidevalt teha. 

Mida oodata?
- Juba peagi saame laiemalt tutvustada 
haridus- ja noortevaldkonna arengu-
kava, kus rullub lahti meie Viimsi laste 

HARIDUS Head uut aastat! Oleme terekäe vastu 
võtnud Viimsi haridusaastalt. Aasta 2021 oleme kuulu-
tanud Viimsis haridusaastaks ja see tuli õigel ajal.  

Algas Viimsi haridusaasta

M
öödunud 2020. aasta 
pakkus meile eelnevalt 
palju väljakutseid, uusi 
võimalusi ja katsetusi 

kõikides haridustasemetes, samuti hu-
vihariduse korraldamisel ja noorsoo-
töövaldkonnas.  

 Haridusaasta 2021 eesmärk on tõs-
ta esile veelgi enam põnevaid tegemisi, 
mida meie haridusasutustes ja noorte-
keskustes tehakse, lisaks väärtustada 
õppimist ja rohkeid õppimisvõimalu-
si, tunnustada ja toetada meie tublisid 
haridustöötajaid ning võimalust koge-
da ühistes tegevustes uut ja huvitavat. 

ja noorte mõtestatud hariduse ja huvi-
hariduse õpiteekond läbi Viimsis pa-
kutavate võimaluste. 
- Koostöös haridusasutustega plaani-
me kajastada ja kutsuda kaasa lööma 
huvitavates algatustes – nutikatel võist-
lustel, arendavatel konkurssidel jne. 
- Meie tublid koolid on liitunud Rohe-
lise kooli liikumisega, mida soovime 
laiemalt tutvustada, et sellest mõtte-
viisist saaksid rohkem teada nii pered 
kui ka kogukonna liikmed.
- Otsime ja pakume võimalusi, kus 
saab õppida. Juba praegu on head tin-
gimused teistmoodi õppimiseks loo-
dud Rannarahva muuseumis, raa-
matukogus, meie kaunites parkides, 
Vimkal ja tegelikult õppida saab ju igal 
pool – ka näitust külastades või korral-
dades ning mõnda kontserti kuulates 
või ise esinedes.
- Loome sisuka koostöö sotsiaal- ja 
kultuuriosakonnaga, lisaks korrasta-
me ja muudame paindlikumaks alus-
hariduse süsteemi.

- Õpetajate väärtustamine, tunnusta-
mine, tundmaõppimine, mentorluse 
arendamine haridusasutustes kõiki-
de uute ja alustavate õpetajate toeta-
miseks.
- ARTIUMi sisuloome, uute õppeka-
vade ja õppevõimaluste kavandami-
ne, üldhariduse ja huvihariduse koos-
töö algatamine.
- Ettevõtlus, ettevõtlikkus, karjäär 
noortevolikogu ja noortekeskuste eest-
võttel. Otsime uusi võimalusi, tutvus-

tame põnevaid karjääriteekondi.  
- Vahetame sõprusomavalitsustega 
digikonverentsil kogemusi uuenenud 
haridusmaailmas.

Viimsi haridusaasta tegemisi saa-
te jälgida valla kodulehel ja https://
www.facebook.com/ViimsiVald. Jääme 
ootama teie kaasalöömist vahvates te-
gevustes ja ootame tagasisidet, kuidas 
meil haridusmaastikul läheb.

Head alanud haridusaastat!

Marju Aolaid
abivallavanem

PARIMAD Viimsi tunnustab 2020 ehk kes on meie kogukonna elu edendajad! Loe lk 6–7 

Lõpukell 
Viimsi koolis. 
Foto: Viimsi 
kool



O
leme jõudnud aastasse 2021. Tugevatena ja 
targematena nii kogukonna kui ka indiviidi-
dena.

Muudatused, kohanemised, enda ning lä-
hedaste hoidmine on saanud olulisteks märk-

sõnadeks meie igapäevaelus. Samuti rahu, rahu säilita-
mine eneses tingimustes, kus uksest ja aknast tuleb sisse 
paanikanoodiga infot, on keeruline. Kuid see on tähtis, 
sestap valime infokanaleid ja hoiame endid eemal info-
mürast, mis meie immuunsüsteemi ja otsustusvõimet 
kahjustada võib. Viimsi valla infokanalid on selleks hea 
võimalus, et olla kursis kõige olulisemaga. 

Hoida ennast tervena on 
praegu tähtsaim tegevus, mi-
da endale kinkida saame. Nii, 
et võtkem aega enda jaoks, 
nautigem looduses liikumist, 
hetke küünlavalgel, head raa-
matut või mõnd muud tege-
vust, mis hinge soojendab. 

Aasta 2020 tõi uusi tuuli 
valla juhtimisse – kõrgenda-

tud tähelepanuga sai üle vaadatud kõik meie protsessid 
ja teenused, mis peaksid tagama viimsilastele turvalise ja 
toimiva elukeskkonna. Kuid kas need ikka toimivad 
tänastes tingimustes või peame tegema muudatusi? Kas 
on midagi juurde vaja, kas me oleme piisavad oma ini-
meste jaoks? Vastutus on väga suur. Kui riik võib tihti 
delegeerida vastutust kohalikule omavalitsusele, siis ko-
haliku omavalitsuse vastas on inimene – delegeerimis-
ruum puudub. Vallavalitsus peab olema valmis aitama ja 
toetama oma kogukonda, andma endast parima igas olu-
korras, mis meid tabada võib. Täna, olles veel Covid-19 
viiruse mõjutuste vallas, on meil täisvalmidus olla teile 
toeks, head viimsilased. Olla toeks, et saaksime kiirelt ja 
tervelt naasta tavapärase elu juurde. Siinkohal peame ka 
igaüks ise indiviidina võtma vastutuse, pidades kinni nõu-
annetest, mida riik on kehtestanud, hoides silma peal 
oma perel, lähedastel ja naabruses elavatel eakatel ning 
teistel, kes abi vajavad. Nii saame anda kõik oma panuse 
terve ja hästi toimiva Viimsi heaks. 

Aasta 2021 on Viimsi vallas hariduse aasta. Sellega 
soovime muu hulgas pöörata tähelepanu 
meie õpetajatele, avaldada neile 
austust ja tänu nende igapäeva-
se panuse eest meie laste 
heaks. Kolme lapse emana 
kogen tänutunnet iga päev, 
kui oma pisipoja lasteaeda 
viin ja suuremad tüdru-
kud kooliteele saadan. 
See on töö, mis nõuab 
erakordset jõudu, 
mõistmist ja tar-
kust ning sellega 
saavad hakkama 
ainult parimad. 
Aitäh teile, 
kallid Viimsi 
õpetajad!

Annika 
Vaikla
abivallavanem
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Uuenduskuuri läbinud 
päevakeskus Haabneemes 
ootab piirangute lõppu 
SEENIORID On päris kindel, et tänu äsja lõppenud aastale mõistame, kui 
oluline on maailm, kus on olemas silmast silma suhtlemine, soe sõna või 
käepigistus ja ühised tegevused. Teine laine pani ka meid Viimsi päeva-
keskuses aru saama, kui olulised ja vajalikud me Viimsi eakate jaoks 
tegelikult oleme.
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Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 22. jaanuaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 14. jaanuaril kell 16.

jalik. Käsitööklassis on lisaks teised 
kangasteljed, millel peenemaid ku-
dumeid valmistada ja rahvarõivasee-
likuid kududa. Õmblusmasinaid ei 
ole vaja enam kogu aeg kokku pak-
kida. Kokandusringis ei pea ühe plii-
diplaadi ümber tunglema, vaid saab 
lahedalt toimetada. Ruumi jätkub ju-
tutubadele ja erinevatele klubidele 
(näiteks vestlusklubi ja raamatuklu-
bi). Tegevusi saab läbi viia suuremate 
gruppidena, toimetada paarikaupa või 
individuaalselt. Märtsiks saame sisus-
tatud infotehnoloogianurga, kus saab 
vajadusel teha pangatoimingud, saa-
ta e-kirju, aga küsida ka IT-alast abi. 
Tegelikult võib päevakeskuse uutesse 
ruumidesse tulla lihtsalt niisamagi ae-
ga veetma, suhtlema, uudistama, kohvi 
jooma või lauamänge, koroonat ja pil-
jardit mängima.

Seni on kõige populaarsemad ol-
nud meil just liikumisrühmad: tervise-
võimlemine, jooga, seenioride pilates 
ja tants. Lauatennisemängijad saavad 
kiiresti seljad higiseks. Praegu ootame-
gi veel esimesel korrusel teise duši- ja 
riietusruumi valmimist ning mõnda 
puuduvat asja, kuid selleks ajaks, kui 
piirangud lõppevad, on kõik kindlas-
ti kasutajate jaoks valmis.

Mis veel plaanis on?
Laienenud võimalused lubavad õn-
neks põnevaid plaane teha. Tahame 
käivitada kursuste stiilis kunstistuu-
dio – teades, et enese proovilepanek 
ja loomisprotsess annab palju rõõmu 
ja energiat ning lubab avastada endas 
selliseid võimeid, millest varem ehk 
teadlik ei olnudki. 

Mälutreeninguks on vajalikud kee-
leõpperingid ja mälumängud. Praegu 
on keelerühmi kaks: inglise keel alga-

J õudsime sügisel vaevu huvitege-
vused avada, korraldada mõned 
kontserdid ja üritusedki, kui tulid 
uued teated haiguspuhangutest, 

kokkupuuted positiivsete kontaktide-
ga ja ka mõned haigusjuhud. Paljud 
eakad tegid kohe kojujäämise otsuse, 
mitmed ringid toimisid väikestes rüh-
mades, aga ka see ei olnud enam mõist-
lik. Paarikaupa käidi veel lauaten-
nist mängimas ja need, kes nõustusid 
maski kandma, ka kahe-kolme kau-
pa mõnedes loomeringides. Rühma-
tegevused jäid loomulikult ära. Telefo-
nikõnesid ja pärimisi, kas midagi ikka 
võiks toimuda, oli siiski päris palju. 

Haabneeme päevakeskus 
uues kuues
Viimsi päevakeskusel Haabneemes 
aga tegevust jätkus. Vallavalitsuse sot-
siaalosakond korraldas juba varem 
mõttetalguid ja projektipäevi teemal 
“Kuidas eakate tegevusi ja päevakes-
kuste tööd arendada?”. Saime selles 
protsessis osaleda ja kaasa rääkida. 
Tänaseks on tekkinud mitmeid uusi 
plaane ning põhjaliku uuenduskuuri 
läbinud Haabneeme päevakeskusele 
renditud endised raamatukoguruumid 
lubavad neid lahedalt ellu viia.

Esimese korruse ruumid olid va-
remgi liikumistreeninguteks vajalikud 
ja sobivad, aga väga tihti tuli kannata-
matult oodata, millal ruum vabaneb ja 
uus tegevusrühm saali saab. Kahjuks 
tuli sageli isegi bridžimängijatele aja-
line piirang seada, et teised tegevused 
saaksid sama ruumi kasutada. Meil oli 
väga kitsaks jäänud.

Remont uutes ruumides kestis ko-
gu sügise. Päevakeskuse vahenditest 
saime asuda ruume sisustama. Sise-
kujundusprojekti autor Tiina Alver on 
olnud kogu aeg abiks ning oleme sise-
kujundusega väga rahul – see on täna-
päevane, funktsionaalne ja kaunis. 

Mis on muutunud?
Kõik meie käelise tegevuse rühmad 
saavad kolida teisele korrusele ja võt-
ta tegevusteks piisavalt aega. Suure-
pärase sisustuse sai keraamikaklass, 
kus on keraamikutele kõik tööks va-

Viimsi päevakeskuste 
kõige parem asi on see, 
et meil on väga palju 
toredaid ja vahvaid 
inimesi, kes tahavad 
olla aktiivsed ja hooli-
vad endast.

jatele ja edasijõudnutele, aga küllap on 
vaja arendada ja meelde tuletada teisi-
gi võõrkeeli. Miks mitte pakkuda eesti 
keele õpet muukeelsele elanikkonnale, 
Viimsi on ju üsna rahvusvaheline paik. 

Oleme tundnud suurt puudust pro-
fessionaalsest nõustamisest: kuidas 
suhelda nii, et kaaslasele või teistele 
haiget ei teeks või ise ei haavuks; kui-
das suhelda nooremate põlvkondade-
ga nii, et üksteisest õigesti aru saada; 
kuidas aktsepteerida muutunud maa-
ilma väljakutseid; kuidas mõista va-
nanemisega kaasas käivaid protsesse 
ning kust vajadusel abi otsida; kuidas 
toime tulla leinaga. Need teemad on 
sageli nii valusad, et vajavad privaat-
set keskkonda ja silmast silma suhtle-
mist asjatundjatega. Selleks plaanime 
õdusat nõustamiskabinetti.

Toredate inimestega koos
Viimsi päevakeskuste kõige parem asi 
on aga see, et meil on väga palju tore-
daid ja vahvaid inimesi, kes tahavad ol-
la aktiivsed ja hoolivad endast. Nüüd, 
kus oleme saanud uued toredad ruu-
mid, tulebki need sisuga täita koos kes-
kust külastavate inimestega, sest oska-
vad ju nemad kõige paremini öelda, 
mida veel vajavad ja ootavad. Ruumi 
jätkub nii uuteks tegevusteks kui ka 
paljudele uutele inimestele. Kui ole-
te üksi ja kodus, pole isegi kassi, kelle-
ga kõneleda, siis tulge päevakeskuses-
se, et osaleda mõnes ringis või lihtsalt 
mängides, lugedes ja juttu vestes aega 
veeta. Meie juurest on paljud endale ka 
uusi sõpru leidnud. 

Kõik on oodatud niipea, kui piiran-
gud lõppevad või kui saame oma eaka-
te kogukonna vaktsineeritud!

J U H T K I R I

Head uut aastat, 
armas Viimsi rahvas!
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Hoida ennast 
tervena on praegu 
tähtsaim tegevus, 
mida endale 
kinkida saame.

hea teada

Lennart Meri preemia taotlemise 
tähtaeg on 10. jaanuar

  Kuni 10. jaanuarini on kõigil humanitaarteaduste õppe-
kaval kõrgharidust omandavatel bakalaureuse-, magistri-, 
või doktoriõppe üliõpilastel erialase uurimistöö kirjuta-
mise eest või humanitaarteaduste valdkonna magistran-
dil või doktoril, kes on omandanud magistri- või doktori-
kraadi kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta 
jooksul, võimalik esitada taotlus Lennart Meri preemiale 
väärtuses 3200 eurot. Kandideerija ei pea rahvastiku-
registri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid 
tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi 
vallaga.

Rohkem infot Viimsi valla kodulehel!

Lehte Jõemaa
Haabneeme päevakeskuse tegevjuht

Viimsi Päevakeskus MTÜ juhatuse 
esimees Enn Teimann ja Haabneeme 
päevakeskuse tegevjuht Lehte Jõemaa 
uues päevakeskuses. Foto: erakogu
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Info 1. klassi astumise kohta 
Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide 1. klassidesse 2021/2022 
õppeaastaks toimub 1.–31. märtsini. 

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on regist-
reeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2021. Hilisema sissekirju-
tuse puhul või kui taotlus esitatakse peale 31. märtsi, määratakse kool, 
kus on vabu õppekohti. 

Tulevased 1. klassi lapsed jagab koolidesse elektrooniline infosüs-
teem Arno. Kooli määramisel arvestatakse sama pere teiste laste õppi-
mist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile ning võimalusel 
vanema soovi. 

Viimsi vallas on elukohajärgseteks koolideks Viimsi kool, Haabneeme 
kool, Randvere kool, Püünsi kool ja Prangli kool.

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

Teated

TALIHOOLE Külmad on saabunud 
ja esimesed lumedki maha sada-
nud. Hooldepiirkondade järgi on 
Viimsi vald jaotatud 22 talihoolde-
piirkonnaks, mida hoiavad korras 
25 brigaadi.

Olulisema tähelepanu all on valla põ-
hiteed, kuna nendel on peamine liik-
lus ja ühistransport. Lisaks pööratakse 
suurt rõhku kergliiklusteede hooldele, 
haridus-, sotisaal- ja tervishoiuasutus-
tega seotud teedele ning bussipeatus-
tele. 

Valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp 
teeb suuri pingutusi, et kogu valla tee-
devõrku korras hoida. Hooldust on ta-
kistanud ja sahkade tööd seganud sõi-
dukid, mis on pargitud kas osaliselt või 
täielikult kõnniteele või sõiduteele. Nii 
tuleb ette hooldemasina marsruudi 
katkestusi või tuleb ootamatult kutsu-

da teine masin, et kitsama sahaga eda-
si minna. See mõjutab kogu piirkonna 
hoolet tervikuna ning põhjustab mak-
sumaksjale lisakulusid. 

Vallavalitsus ja valla teehooldaja pa-

luvad kõigil elanikel sõidukeid mitte 
parkida selleks mitte ettenähtud koh-
ta või selliselt, et see segab teehoolet. 
Sõidukite parkimine peab toimuma 
oma kinnistul.

Valesti pargitud sõidukid 
takistavad teede talihooldustöid

Sõiduk on pargitud kergteel olevale mahasõidule selliselt, et segab kergliiklustee 
terves laiuses sahkamist. Foto: TREV-2 Grupp

TAASKASUTUS Pikad pühad on 
läbi ning aeg on kokku koguda 
jõulukuused. Vallas on selleks 
mitmeid võimalusi.

Viimsi valla ehitus- ja kommunaal-
osakond on paigaldanud korter- ja 
paarismajade piirkondadesse kolm 
ajutist jõulukuuskede kogumisplatsi: 
Aiandi tee 6, Viimsi alevik; Tammede 
pargi ala Viimsi gümnaasiumi kõrval, 
Haabneeme alevik; G. H. Schüdlöffeli 
tee 4, Randvere kooli staadioni parkla.

Kuused, mis tuuakse kogumispunk-
ti, ei tohi olla pakitud kilesse. Küljes 
ei tohi olla ehteid, plastikut, riiet või 
muud purustamiseks mittesobivat 
materjali. 

Kokku kogutud kuusepuudest tee-
me hakkepuru Viimsi valla tervisera-
dade katteks. Kuuski saab platsile tuua 
kuni 17. jaanuarini.

Ühepereelamutega külapiirkon-
nad korraldavad soovi korral kuus-
kede kogumise ise. Head nõu jagab 
MTÜ-st Ringmajandus Viktoria Tuu-
las, kes soovitab jõulupuud viia Lubja 

külas paiknevale Viimsi Puidutööstu-
se OÜ territooriumile (Metsise tee 11). 
Kuused võetakse vastu tasuta. Samuti 
saab neilt tellida tasulist äravedu tele-
fonil 503 3567 või kirjutades info@pui-
dukaitlus.ee.

Alati on võimalus koguda kuused 
kokku küla lõkkeplatsile. Paneme aga 
südamele, et suuri kogunemisi kuus-
kede põletamise ürituse näol korral-
dada ei tohiks.

VT

Jõulukuuskede kokkukogumine 
Viimsi vallas on alanud

Jõulukuused saab pärast pühi kogumispunktidesse viia. Foto: Pexels
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 Liidia Zemljakova
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 Heljo Kippar
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 Leonid Nezgoda
 Ivar Kandre
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 Eevi Mardna
 Allan Paddar
 Luule Selg

91
 Valentina Salnikova
 Leeve Mõtsnik

90
 Raimu-Herbert Zeik
 Osvald Kaerlepp
 Meedi Talisaar
 Aita Kaljuste
 Leida Raav
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 Sulev Alas
 Helgi Feldschmidt

80
 Ants Kolk
 Einar Savisaar
 Rein Sarnet
 Taimi Kõre
 Rein Ebenek
 Aavo Maasing
 Aare Jürgenson
 Milvi Alvere

 Toivo Kalevi Järvinen
75

 Riho Abner
 Juta Kuik
 Eerika Veermäe
 Mairi Adamson
 Hille Kangro
 Paul Krupp
 Villy Veevo
 Evi Laas
 Milvi Ilves
 Voldemar Parts
 Vello Rand
 Taimi Mets

70
 Džumberi Mikiašvili
 Mark Chagall
 Urve Mägi
 Maimo Viik
 Koidu Ney
 Ljudmilla Rähmi
 Sulev Ennomäe
 Kaire Ulman
 Tiina Väljaots
 Oleg Dorohov
 Natalja Teivas
 Tiit Villig
 Tatjana Narsutdinova
 Raine-Lea Vähi
 Velta Nõmmiste
 Urmas Veik
 Efrén Eugene Benita

Alar Mik
ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 15.12.2020 
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 67 Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsu-
sega nr 120 “Detailplaneeringu kehtestami-
ne: Tammneeme tee 15” kehtestatud detail-
planeeringu osaline kehtetuks tunnistami-
ne Tammneeme tee 15a kinnistu osas
Nr 68 Prangli saarel, Idaotsa külas, kinnistu 
Loigu mets 1 detailplaneeringu kehtestamine
Nr 69 Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 
detailplaneeringu kehtestamine
Nr 70 Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja 
lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Nr 71 Katastriüksuste Aiandi tee 14, Nartsissi 
tee ja Võilille haljak piiride muutmisega 
nõustumine ja selleks vajalike kinnisasja 
osade tasuta omandamine ja võõrandamine
Nr 72 Viimsi vallas asuva Haabneeme ranna-
kohviku ruumide 2020/2021 talveperioo-
diks kasutusse andmine otsustuskorras

  Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsu-
sega nr 67 tunnistati osaliselt kehtetuks 
Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega 
nr 120 “Detailplaneeringu kehtestamine: 
Tammneeme tee 15” kehtestatud detail-
planeering Tammneeme tee 15a kinnistu 
osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsu-
sega nr 68 kehtestati Prangli saarel Idaotsa 
külas kinnistu Loigu mets 1 detailplanee-
ring (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 06-18) järg-
miste kõrvaltingimustega:
1. Vallal on õigus detailplaneering kehte-

tuks tunnistada, kui ei ole nõuetekohaselt 
täidetud 30.05.2019 sõlmitud notariaalset 
lepingut nr 2200.
2. Vallal on õigus keelduda detailplanee-
ringu kohastele ehitistele kasutusloa and-
misest, kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 
30.05.2019 sõlmitud notariaalset lepingut 
nr 2200, milles on muuhulgas kokku lepi-
tud detailplaneeringu tegevuskavas. (Vt lisa 
detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsu-
sega nr 69 kehtestati Viimsi alevikus kin-
nistu Liilia põik 4 detailplaneering (Optimal 
Projekt OÜ, töö nr 330). (Vt lisa detailplanee-
ringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsu-
sega nr 70 kehtestati Lubja külas kinnistu 
Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneering (Viimsi 
Haldus OÜ, töö nr 03-19) järgmiste kõrval-
tingimustega:
1. Vallal on õigus detailplaneering kehte-
tuks tunnistada, kui ei ole nõuetekohaselt 
täidetud 3.12.2020 sõlmitud notariaalset 
lepingut nr 4646.
2. Vallal on õigus keelduda detailplanee-
ringu kohastele ehitistele kasutusloa and-
misest, kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 
3.12.2020 sõlmitud notariaalset lepingut nr 
4646, milles on muuhulgas kokku lepitud 
detailplaneeringu tegevuskavas. (Vt lisa 
detailplaneeringutest.)

  Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsu-
sega nr 71 nõustuti Aiandi tee 14 (katastri-
tunnusega 89001:010:7900, pindalaga 5606 m², 

sihtotstarbega 100% elamumaa), Nartsissi 
tee (kinnistu registriosa numbriga 8279250, 
katastritunnusega 89001:001:0724, pind-
alaga 1067 m², sihtotstarbega 100% trans-
pordimaa) ja Võilille haljak (kinnistu registri-
osa numbriga 16086750, katastritunnusega 
89001:001:1188, pindalaga 821 m², sihtots-
tarbega 100% üldkasutatav maa)  piiride 
muutmisega. 

Omandati tasuta Aiandi tee 14 kinnistu 
(katastritunnusega 89001:010:7900) koos-
seisust eraldatavad maa-alad, millest 81 m² 
suurune äralõige, mis liidetakse Nartsissi 
tee kinnistu (kinnistu registriosa numbriga 
8279250, katastritunnusega 89001:001:0724) 
koosseisu ja 25 m² suurune äralõige, mis 
liidetakse Võilille haljak kinnistu (kinnistu 
registriosa numbriga 16086750, katastri-
tunnusega 89001:001:1188) koosseisu. 

Võõrandati tasuta ja otsustuskorras Aiandi 
tee 14 kinnistu (katastritunnusega 89001:
010:7900) omanikele 108 m² suurune maa-
ala Viimsi vallale kuuluvast Võilille haljak 
kinnistust (kinnistu registriosa numbriga 
16086750, katastritunnusega 89001:001:1188), 
mis liidetakse Aiandi tee 14 kinnistu koos-
seisu.

  Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsu-
sega nr 72 anti Viimsi vallas Haabneeme 
alevikus asuval kinnistul aadressiga Kesk 
tee 20 (katastritunnus 89001:001:1007) asuv 
rannahoone (suletud netopind suurusega 
52,8 m²) kasutusse Avali OÜ-le (registrikood 
14813391) vähemalt järgmistel tingimusel:

1. Ruumid antakse kasutusse alates lepingu 
sõlmimisest kuni 30.04.2021.
2. Ruumid antakse kasutusse tasu eest 
100,00 (ükssada) eurot kuus.
3. Kasutaja tagab hoone korrashoiu, ruu-
mide kütmise talveperioodil ning kohustub 
kandma lepingu kehtivuse perioodil ranna-
hoone ruumide kasutamisega seotud kom-
munaalkulud.
4. Lepingut on võimalik kummalgi lepin-
gupoolel erakorraliselt üles öelda. Erakor-
raliseks ülesütlemise aluseks loetakse muu-
hulgas olukord, kus Kasutaja ei saa hoones 
keraamikaringi materjali säilitamiseks va-
jalikku temperatuuri hoida ja hoonet seega 
eesmärgipäraselt edasi kasutada.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 15.12.2020 
VASTU VÕETUD MÄÄRUSED
Nr 39 Viimsi valla 2020. aasta IV lisaeelarve
Nr 40 Viimsi valla arengukava ja eelarve-
strateegia muutmine
Nr 41 Viimsi valla transpordi ja liikuvuskor-
ralduse arengukava 2020–2030 vastuvõtmine
Nr 42 Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 mää-
ruse nr 5 “Lapsehoiu toetuse määramise ja 
maksmise kord” muutmine
Nr 43 Viimsi Vallavolikogu 21.06.2016 mää-
ruse nr 21 “Eralasteaedade toetamise kord” 
muutmine

NB! Volikogu 15.12.2020 otsuste tervikteksti-
dega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebi-
lehel ning määrustega Riigi Teataja võrgu-
väljaande veebilehel.

ÜLDPLANEERINGU AVALIK 
VÄLJAPANEK

  25.01–23.02.2021 on Viimsi Raamatu-
kogus avalikul väljapanekul Haabneeme 
aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiis-
lahendus.

Üldplaneering koostatakse Viimsi Valla-
volikogu 10.01.2006 otsuse nr 5 ja Viimsi 
Vallavolikogu 15.08.2006 otsuse nr 77 alusel 
valla keskasula ruumilise arengu põhimõ-
tete ja tingimuste määramiseks.

Planeeringuala lõunapoolne piir kulgeb 
mööda Muuli teed, lisaks on planeerin-
gusse kaasatud Miiduranna sadama terri-
toorium, läänes kulgeb planeeringuala piir 
mööda rannajoont Kaluri teeni, sealt ida 
suunas kuni Kolhoosi teeni, pöörates sealt 
põhja suunas läbi elamukvartali ja Taluran-
na tee Hundi teeni. Planeeringuala põhja-
poolne piir on Taluranna tee ja Randvere 
tee vaheline Hundi tee osa, Lubja teega 

ristumiskohast kulgeb piir lõuna suunas 
mööda klindi ülemist serva Karulaugu tee 
ja Randvere tee ristumiskohta, kust piki 
Randvere teed kulgeb lõuna suunal kuni 
Muuli tee ristmikuni.

Üldplaneeringu visiooni aluseks on ole-
masolevate loodusväärtuste esiletoomine 
ja planeeringuala ümbritseva “rohelise 
ringi” kontseptsiooni kujundamine, mis 
koos aktiivsele kasutusele suunatud ranna-
alaga määrab Haabneeme aleviku identi-
teedi. Suurimaks muudatuseks võrreldes 
kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringuga (kehtestati 11.01.2000) võib pidada 
seniste tootmismaade ümberplaneerimist 
korterelamu-, äri- ja ühiskondlike hoonete 
maaks. Üldplaneeringus piiritletakse ise-
seivate kvartalitena uued arengualad ning 
igale kvartalile määratakse just talle koha-
sed ehitustingimused. Uudse lahendusena 
määratakse Haabneeme üldplaneeringuga 

ka hoonestustiheduse näitajad (hoonestuse 
maapealse suletud brutopinna ja krundi 
pindala suhe), millest edasisel planeerimi-
sel ja/või projekteerimisel tuleb lähtuda. 
Määratakse hoonete suurim lubatud kõrgus 
ja korruselisus (näitaja sõltub konkreetsest 
asukohast, kuid kogu planeeringualal mitte 
üle 15 m ja nelja korruse) ning muud ehi-
tus-, haljastus- ja parkimistingimused. Üld-
planeeringuga tehakse ettepanek avali-
ku tänavaruumi ümberkujundamiseks ja 
inimsõbralikumaks muutmiseks, rikastades 
seda haljastuse, väikevormide ja muude 
kujunduselementidega, samuti rööbastrans-
pordi arendamiseks, reserveerides koridori 
trammiteele. Üldplaneeringuga tehakse ka
ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähenda-
miseks Haabneeme rannaalal, supelranda 
teenindavate avalikult kasutatavate puhke-
otstarbeliste ehitiste püstitamiseks ja Miidu-
ranna sadamaalal avaliku kasutuse ja ela-

mise funktsiooniga kuni 3-korruseliste se-
gakasutusega ehitiste püstitamiseks.

Üldplaneeringu eskiislahenduse ava-
liku väljapaneku materjalid on kättesaa-
davad ka Viimsi valla kodulehel https://
www.viimsivald.ee/teenused/planeerin-
gud/uldplaneeringud.

Arvamusi üldplaneeringu eskiislahen-
duse kohta ootame Viimsi Vallavalitsuse 
e-posti aadressil info@viimsivv.ee või pos-
tiaadressil  Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi 
vald, 74001 Harju maakond. 

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, 
Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Har-
ju maakond; tel 5688 2673) on avatud es-
maspäevast reedeni kell 10–20 ning lau-
päeval ja pühapäeval kell 10–16. Iga kuu 
viimasel reedel on raamatukogu suletud. 

Keskkonna- ja planeerimisosakond
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KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD
  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.12.2020 

vastu otsuse nr 68 “Prangli saarel, Idaotsa 
külas, kinnistu Loigu mets 1 detailplanee-
ringu kehtestamine”.

Planeeringuala asub Prangli saarel Ida-
otsa külas ja hõlmab kinnistu Loigu mets 1 
(89001:002:0244, maatulundusmaa, pindala 
2,09 ha), mis piirneb läänest Kelnase teega 
ja idast rannaalaga. Planeeringuala on hoo-
nestamata ja valdavalt kõrghaljastatud, seda 
läbib olemasolev sõidutee (Estali tee), mis 
loob loogilise piiri Idaotsa küla asustusala 
ja rannikuäärse kaitsemetsa vahel.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ, 
töö nr 06-18) moodustatakse planeeringu-
alale üks üksikelamu maa kasutamise siht-
otstarbega krunt (3300 m²), üks tee- ja täna-
va maa krunt (107 m²) ning üks loodusliku 
maa krunt (17 472 m²). Üksikelamumaa 
krundile määratakse ehitusõigus üksikelamu 
ja kuni kolme abihoone ehitamiseks ehitise-
aluse pinnaga kokku 300 m², millest elamu 
ehitisealune pind on kuni 150 m². Üksik-
elamu katuseharja suurim lubatud kõrgus 
maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 7 m 
ja abihoonetel 4,5 m. Üksikelamu lubatud 
katusekalle on vahemikus 35–45° ja abihoo-
netel 25–45°. Planeeritud elamukrundile
pääseb juurde kahelt poolt – Kelnase teelt ja 
Estali teelt. Tee ja tänava maa sihtotstarbega 
krunt on moodustatud kinnistut läbivale 
Estali teele, mis pärast detailplaneeringu 
edaspidi DP) kehtestamist antakse üle 
Viimsi vallale.

DP on Prangli saare üldplaneeringut muu-
tev. DP-ga muudetakse üldplaneeringus ette- 
nähtud maakasutuse juhtotstarve planeerin-
guala läänepoolses küljes, kuhu üldplanee-
ring näeb ette ärimaa, aga planeeritakse ük-

sikelamukrunt. DP koostamise avalik huvi 
seisneb moodustatava teemaa omandamises. 

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.12.2020 vastu 
otsuse nr 69 “Viimsi alevik, kinnistu Liilia 
põik 4 detailplaneeringu kehtestamine”.

Planeeringuala asub Viimsi alevikus välja-
kujunenud hoonestusega elurajoonis ja see 
hõlmab hoonestatud kinnistu Liilia põik 4 
(89001:010:0136, elamumaa, 2000 m²). Pla-
neeringuala piirneb põhjast elamukrunti-
dega Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa 
tee 2, 3 ja 6 ning Väike-Sepa tee 2 ja 4 (kor-
terelamud), idast elamukruntidega Astriõie 
tee 15 ja Astri põik 11 (ridaelamud), lõunast 
elamukrundiga Liilia põik 2 (üksikelamu) 
ja läänest teega Liilia põik.

DP (Optimal Projekt OÜ, töö nr 330) koos-
tamise eesmärk on õigusliku aluseta püsti-
tatud korterelamu seadustamine ja sellest 
tulenevalt üldplaneeringu kohase maakasu-
tuse juhtotstarbe muutmine väikeelamute 
maast korterelamu maaks. Planeeringualal 
paikneva maaüksuse piire ja suurust ei muu-
deta. Ehitusõiguse määramisel on lubatud 
aluseks võtta olemasoleva hoone ehitusli-
kud näitajad.

DP-ga määratakse krundi ehitusõigus 
ühe kahekorruselise 8,5 m kõrguse korter-
elamu ehitamiseks suurima lubatud ehiti-
sealuse pinnaga 270 m². Krundile on luba-
tud ehitada üks hoone. Arvestades, et tegu 
on mitme korteriga elamuga, on parkimis-
kohti kavandatud 12. Kuigi korterelamu-
kruntidele Viimsi vallas pole piirded üld-
juhul lubatud, on planeeritavale krundile 
piire siiski ette nähtud, sest see asub välja-
kujunenud hoonestusega üksikelamukvar-
talis, kus hoonestus, piirded ja teedevõrk 
moodustavad ühtse arhitektuurse terviku. 
Piirde suurim lubatud kõrgus on 1,5 m.

DP on Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringut muutev.

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.12.2020 
vastu otsuse nr 70 “Lubja küla, kinnistu 
Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu 
kehtestamine”.

Planeeringuala paikneb Lubja külas Pär-
namäe tee, Lubja tee ja Aiandi tee ristumis-
kohal klindipealsel alal, hõlmates kinnistu 
Lubja tee 2 (89001:010:2564, maatulundus-
maa, pindala 7924 m²) ja teedega vahetult 
piirneva ala (liikluskorralduse lahendami-
seks). Planeeringuala on hoonestuseta ja 
valdavalt kõrghaljastuseta. Planeeringuala 
piirneb lõunakaartest Pärnamäe tee ja Lubja 
teega, idast hoonestatud elamukrundiga 
ning põhjast maatulundusmaa sihtotstar-
belise kinnistuga Vanatoa kallak, mis jääb 
ühtlasi Lubja klindiastangu maastikukaitse-
ala koosseisu. Juurdepääs kinnistule on 
olemas Lubja teelt. 

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 03-19) 
muudetakse Lubja küla klindiastangu piir-
konna üldplaneeringu kohane maakasutuse 
juhtotstarve maatulundusmaast kaubandus-, 
teenindus- ja büroohoonete maaks. DP-ga 
moodustatakse kaks krunti. Ärimaa sihtots-
tarbega krundile (pindala 7157 m²) määra-
takse ehitusõigus ühe kahekorruselise kuni 
11 m kõrgusega ärihoone ehitamiseks mak-
simaalse ehitisealuse pinnaga 1500 m². 
Planeeringulahendus näeb ette kuni 60 par-
kimiskohta, maa-aluseid korruseid ei pla-
neerita. Transpordimaa sihtotstarbega krunt 
(767 m²), kuhu ehitatakse kergliiklustee, 
võõrandatakse tasuta Viimsi vallale vasta-
valt 03.12.2020 sõlmitud notariaalsele lepin-
gule nr 4646.

DP on Lubja küla klindiastangu piirkon-
na üldplaneeringut muutev.

OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTATUD 
DETAILPLANEERING

  Viimsi Vallavolikogu võttis 15.12.2020 
vastu otsuse nr 67 “Viimsi Vallavolikogu 
11.06.2002 otsusega nr 120 “Detailplanee-
ringu kehtestamine: Tammneeme tee 15” 
kehtestatud detailplaneeringu osaline 
kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 
15a kinnistu osas”.

Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega 
nr 120 kehtestati Tammneeme küla, Tamm-
neeme tee 15 DP, mis hõlmab praegused 
Tammneeme tee 15 ja Tammneeme tee 15a 
kinnistud. DP eesmärk oli kinnistu jagamine 
kaheks elamumaaks ja ehitusõiguse sead-
mine. Planeeritava ala suurus oli 3116 m².

Tammneeme küla, Tammneeme tee 15a 
kinnistu omanik ja kinnistusraamatu kande 
kohaselt õigustatud isikud esitasid 06.10.
2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Tamm-
neeme tee 15 DP osaliselt kehtetuks tunnis-
tamiseks Tammneeme tee 15a kinnistu osas, 
põhjendades seda sooviga muuta maakor-
ralduslike toimingutega kinnistu piire. 

DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ees-
märk on DP-ga määratud kinnistu piiride 
muutmine, et suurendada Tammneeme 
tee 15a kinnistu pindala ning likvideerida 
olukord, kus Tammneeme tee 15a kinnistu 
piirdeaed ja osaliselt üks abihoonetest asu-
vad naaberkinnistul Põllumäe (89001:003:
1574). DP osaliselt kehtetuks tunnistamine 
Tammneeme tee 15a kinnistu osas ei mõ-
juta ega takista DP lahenduse elluviimist 
kehtima jäävas osas.

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

Keskkonna- ja planeerimisosakond
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VAIMNE TERVIS Lõppenud 
aasta oli igas mõttes muutlik. 
See sundis ka meid, noori, 
koju jääma ning tõmbas 
eemale sõpradest, trennidest 
ja huviringidest. Mismoodi 
õpilased sellega kohanesid 
ning kuidas vaimselt olu-
korraga toime tulid, sellest 
alljärgnevalt.

Õpilaste kogemused seoses dis-
tantsõppega on erinevad. Näiteks 
üks Viimsi gümnaasiumi 10. klassi 
õpilane tõi välja, et tema jaoks oli 
kevadel 9. klassi lõpus keeruline 
valmistuda aastalõputöödeks, mi-
da kool eksamite asemel tegi. Sa-
muti rääkis ta, et talle on väga täh-
tis suhtlus teiste inimestega, mis 
isolatsiooni tõttu suuresti kadus. 
11. klassi õpilane Robin aga tundis 
küll puudust oma klassist ja õpeta-
jatest, kuid leidis, et kodus olemine 
aitas kaasa motivatsiooni hoidmi-
sele, kuna sai kohe alustada tege-
vusega, mille jaoks motivatsioon 
tekkis. 12. klassi õpilane Loreley üt-
les, et alguses talle kaugõpe meel-
dis, kuna kooliskäimine oli tekita-
nud palju liigset stressi, kuid teist 
korda distantsil olles kasvas igat-
sus inimeste ja sõprade vastu ikka-
gi suuremaks. 

Kooli ja kodu piirid kadusid
Märtsis, esimest korda distantsõp-
pel, olin minagi elevil. See tundus 
nagu väikest viisi vaheaeg – lõpuks 
sai kodus olla ja hommikuti kauem 
magada. Kaks nädalat venis aga 
kuupikkuseks, siis kaheks kuuks 
ja juba oli mai ukse ees. Sain kol-
me kuuga aru, et nii ma enam edasi 
minna ei jaksa. Minu jaoks oli ala-
ti jooksnud väga selge piir koolielu 
ja eraelu vahel, kuid distantsõppe-
ga see piir kadus. 

Kogesin koju sunnituna ka kõi-
ge keerulisemat kaugõppe tagajär-
ge: kodused suhted kadusid. Enam 
polnud hetke, kus sa pidid koju mi-
nema – normaalne oli teha interne-
ti vahendusel kohtumisi ükskõik 
mis kellaajal. Mu ema istus kodu-
kontoris kella kaheksani (vahel ka 
kauem) arvuti taga koosolekutel, 
pärast seda oli aeg magama min-
na. Ainus hetk emaga rääkimiseks 
oli minu vahetundides, mis kattu-
sid harva tema tööpausidega. Va-
helduva eduga saime siiski räägitud 

oma vabal ajal, mida leidus rohkem 
pärast esimesi nädalaid. 

Piiratud võimalused klassikaas-
laste ja sõpradega suhtlemisel teki-
tavad tegelikult paljudele problee-
me, sest kui suhtlus toimub ainult 
veebiportaalide kaudu, jäävad tun-
ded ja emotsioonid tuimaks. Kõik 
õpilased, kellega sel teemal vestle-
sin, vastasid, et enim igatsevad nad 
just inimesi koolist; õpikeskkonda, 
kus kõik teevad ja õpivad; energiat, 
mida saab vaid teistelt õpilastelt. 

Kui on mure, otsi abi
Samas on distantsõpe ja väiksemad 
suhtlemisvõimalused uus reaalsus 
ning sellega tuleb hakkama saada. 
Kui see tundub üksinda võimatu, 
siis peaks abi küsima. 

Ott Oja, Tallinna Ülikooli kooli-
arenduse konsultant ja Eesti Noor-
te Vaimse Tervise Liikumise üks al-
gatajatest, arvab, et kõige mõistli-
kum on otsida abi sõpradelt või 
perelt. Kui seda võimalust pole, 
võib pöörduda ka usaldusväär-

Distantsõpe ja gümnasistide vaimne tervis
se õpetaja või mentori poole. Kõi-
ge parem oleks Oja hinnangul aga 
minna koolipsühholoogi jutule, sa-
mas kõikides koolides sellist spet-
sialisti pole. Õnneks on võimalik 
saada head nõu ka internetist, näi-
teks peaasi.ee nõustamiskeskusest 
või Lasteabi.ee, kes pakuvad noor-
tele tuge. Oja kinnitusel peab en-
da vaimse tervise hoidmiseks te-
gema valikuid, mis aitavad püsida 
positiivsena. “Positiivsete suhete 
ja mõtete jaoks peab pingutama. 
Kõike ei saa üksi teha, seepärast 
on ühed kõige suuremad tegurid 
meie vaimses tervises just inime-
sed meie ümber,” selgitab ta.

Uus klubi NOKVATEK 
Kui noor teab, et tal on koht, kuhu 
oma murega pöörduda, on kind-
lam tunne. Alates novembrist on 
Viimsi gümnaasiumi noortel li-
saks ülalnimetatule selleks veel üks 
suurepärane võimalus. Nimelt te-
gutseb koolis uus klubi NOVATEK, 
mis keskendub hea olemise ja mo-
tivatsiooni turgutamisele. Klubi 
pakub õpilastele erinevaid tegevu-
si selleks puhuks, kui tekib vajadus 
liigsest stressist lõõgastuda.

NOVATEK sai alguse õpilase 
Matilde Sigijane ja õpetaja Rain 
Jäägeri stressiteemalisest mõtte-
käigust. Mõlemad soovisid toe-
tada noori, kellel on keerulisem 
vaimselt hakkama saada. Nende 
peamine eesmärk on tekitada õpi-
lastele toetav keskkond. “Me ei te-

gele vaimse tervise probleemide la-
hendamisega, vaid seisame vaimse 
seisundi tervislikult hoidmise eest,” 
kirjeldab Matilde klubi tegevust. 

Üks klubi juhendaja Lemme 
Randma kinnitab, et me vajame 
üksteise energiat, aga ekraani va-
hendusel saab seda paratamatult 
vähe. “Jah, veidi aitab see, kui kõik 
on ekraanil oma piltidega, et tei-
sed vähemalt näevad veidi emot-
sioone ja miimikat ning kuulevad 
häält, kuid me vajame ka energee-
tilist suhtlemist, lähedust ja lihtsalt 
kohtumisi – seda on distantsil vä-
he,” sõnab ta. 

Kuigi klubi alustas tegemistega 
alles novembris, on õpilaste jaoks 
juba palju tehtud. Esimeseks tege-
vuseks anti valik, kas vaadata jõu-
lufilmi, minna jalutama, pildistada 
või ühineda veebitoaga, kus sai oma 
probleemidest rääkida ja mured 
hingelt ära saada. Selline võima-
lus pakub kõikidele õpilastele teha 
midagi meelepärast. “Kuna NOVA-
TEK tegeleb õpilaste loodud ning 
eeskätt õpilastele mõeldud projek-
tidega, siis loodetavasti saab sel-
lest klubist samasugune avatud ja 
vaba õhkkonnaga tugipunkt, nagu 
mu sõbrad minu jaoks on,” loodab 
12. klassi õpilane ja NOVATEKi klu-
bi liige Karolina Johanna Freiberg. 

On imetlusväärne, et õpilased ja 
õpetajad hoolivad üksteisest selli-
sel keerulisel ajal ning leiavad uu-
si viise, kuidas olla positiivsemad ja 
kokkuhoidvamad.

Zoomi vahen-
dusel suhtle-
mine on uus 
reaalsus. Foto: 
erakogu

Hanna-Birgit Sinkel
Hüpernoole reporter

Seekordsed tunnustuse 
saajad
Tristan Aik Sild 
Tristan Aik on väga hea õppedu-
kusega noormees, kes on saavuta-
nud häid tulemusi aineolümpiaa-
didel. Samuti on tal suurepärased 
tulemused spordis: ta võitis 2020. 
aasta Balti noorte kergejõustiku 
meistrivõistlustel odaviskes kuld-
medali, tuli Harjumaa meistriks 
kõrgushüppes ja sai Eesti noorte 
meistrivõistlustel odaviskes kuld-
medali. Tristan Aik osaleb aktiivselt 
ka Viimsi õpilasmaleva tegevuses.

Karolina Luidalepp
Karolina lõpetas Tartu Kutsehari-
duskeskuse koka eriala neljanda 
taseme kiituskirjaga ning alustas 
õpinguid Tallinna Tehnikaülikoo-
lis. Välispraktika sooritas ta Taa-
nis ja Hispaanias. Kokkade kut-
semeistrivõistlusel “Noor Meister 
2020” saavutas neiu esikoha.

Martin Lipp
Martin on edukas sportlane, kes 
saavutas U17 vanuseklassis pur-
jetamise Eesti meistrivõistlustel 
ZOOM 8 klassis esimese koha. Li-
saks on tal väga hea õppeedukus.  

Nora Toomast
Nora on silmapaistev maletaja, kes 
noorte meistrivõistlustel saavutas 

TUBLID NOORED Detsembri lõpus tunnustas 
Viimsi vald hakkajaid noori, kes on oma tegevuse 
ja saavutustega silma paistnud. Seekord pälvis 
tunnustuse ja toetuse kaheksa noort.  

Viimsi vald tunnustas silmapaistvaid noori

V
astavalt Viimsi valla-
volikogus kehtestatud 
korrale tunnustatakse 
7–26-aastaseid noori, 

keda võib pidada teistele omava-
nustele eeskujuks erinevates vald-
kondades ja kes on aasta jooksul 
panustanud ühiskonna arengusse 
või saavutanud oma tegevuses kõr-
ge taseme. 

 Vallavalitsusele teeb vastavalt 
laekunud taotlustele tunnusta-
mise ettepanekud noortest, noor-
sootöötajatest ja ametnikest moo-
dustatud komisjon. Komisjoni 
kuuluvad noortevolikogu, õpilas-
esinduse, noortekeskuse ja vallava-
litsuse esindajad. Taotlusi võib ko-
misjonile läbivaatamiseks esitada 
jooksvalt. 

Abivallavanema Marju Aolaidi 
sõnul on noorte märkamine ja tun-
nustamine väga oluline. “Viimsis 
on palju erinevaid võimalusi ning 
iga noor saab leida endale huvi-
pakkuva tegevuse. Tähtis on, et nad 
kõik leiaksid oma harrastuse ja te-
geleksid sellega pühendunult, kuid 
sama oluline on see, et neid märga-
takse ja tunnustatakse,” lausus abi-
vallavanem. 

tavamales U8 rühmas 4. koha, Eesti 
noorte välkmale meistrivõistlustel 
pälvis ta 3. koha ja noorte kiirmale 
meistrivõistlustel saavutas U8 rüh-
mas 3. koha.  

Anett Kunder 
Anett on Tallinna Balletikooli II 
kursuse õpilane, kel on väga hea 
õppeedukus. Ta on osalenud eri-
nevates balletilavastustes ning on 
osaline lühiballetis “Torm”.

Sten Lang  
Sten on aktiivne Viimsi noortevo-
likogu liige ja endine Haabneeme 
õpilasesinduse aktiivne liige. Ta 

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

osaleb Tartu Ülikooli astronoomia, 
matemaatika ja keemia kursus-
tel ning on saanud häid tulemusi 
olümpiaadidel ja robootikavõist-
lusel.

Diana Kutšerova 
Diana on Haabneeme kooli õpilas-
esinduse esimees ja aktiivne Viim-
si noortevolikogu liige. Ta osaleb 
aktiivselt ja panustab erinevates 
noorteprojektides, seda eelkõige 
sotsiaalmeedia vallas.

Holger Vitsur
Holger on sportliku meelega edu-
kas Haabneeme kooli õpilane ja 

aktiivne õpilasesinduse liige. Ta 
esindab kooli erinevatel spordi-
võistlustel ning on saavutanud sil-
mapaistvaid tulemusi Harjumaa 
meistrivõistlustel.

Märkame tublisid noori!
Suur tänu kõikidele, kes on tähele 
pannud tegusaid noori ja vormista-
nud põhjendatud taotlused nende 
tunnustamiseks! Ootame uusi ette-
panekuid. Märkame tublisid noori!

Viimsi noori tunnustatakse vas-
tavalt “Tunnustamise kord Viimsi 
vallas”. Taotlusi saab esitada jooks-
valt viimsivald.ee/taotlused/noorte-
tunnustamine-ja-toetamine.

Tunnustuse 
saajad. Fotod: 
erakogu

Tristan Aik 
Sild
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kutest. Anli on meelekindlalt otsinud lahendusi, 
et teha trenni edasi ka viiruse tõttu seatud piiran-
gute tingimustes. Ta on ääretult loov, samas soe, 
toetav ja koostöömeelne.

Aasta noor tegija: Tähe-Lee Liiv
Tähe-Lee on pianist, kes on edukalt osalenud 
arvukatel konkurssidel ja kel on noore muusi-
ku kohta aukartustäratav repertuaar ning arvu-
kalt tunnustusi erinevatelt konkurssidelt nii ko-
du- kui ka välismaal. 2019. aastal pälvis ta IX Eesti 
pianistide konkursi I preemia ja Tallinna Filhar-
moonia eripreemia. 2020. aastal saavutas ta või-
du Eesti noorte muusikute konkursil ERR-i tele-
saates “Klassikatähed 2020”.

Aasta tegija: Cärol Ott
Cärol on moekunstnik, kelle eesmärk on edenda-
da aastaringselt saarel elavate inimeste elutingi-
musi ja populariseerida väikesaarte kultuuri. Oma 
moekollektsioonides, mis käivad kaasas maailma 
trendidega, kasutab ta saartel tarvitatavaid tradit-
sioonilise käsitöö ressursse, paljud tooted valmi-
vad kangajääkidest ja kudumitest. Kaubamärgiga 
CAROLXOTT võitis ta Eesti 2020 moeauhinna Hõ-
benõel. Cärol pälvis 2019 Viimsi aasta noore tegi-
ja tunnustuse ning Viimsi publik sai osa tema kol-
lektsiooni “Kõik on trois!” esitlusest.  
  

Aasta noorsootöö preemia: Kertu 
Vahemets 
Kertu on mitmeid aastaid pühendanud Rand-
vere noortekeskuse jätkusuutlikule arengule, et 
noortel oleks turvaline, kodune ja tore koos aega 
veeta ja keskusesse tagasi tulla. Ta on tööd teinud 
südame ja avatud silmadega ning alati lahendusi 
leides. Nüüd tegutseb Kertu uudses Viimsi noor-
tekeskuses, kus saab tänu mitmekülgsetele või-
malustele ja oma tugevusi kasutades väga suurelt 
ja mitmekesiselt keskuse arengusse panustada.
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Viimsi tunnustab 2020 ehk kes on meie kogukonna elu edendajad?
PARIMAD 20. detsembril tähistas Viimsi vald 30. taasasutamise aasta-
päeva ning tunnustas 2020. aasta jooksul oma valdkonnas silma-
paistvaid tulemusi saavutanud inimesi ja organisatsioone. Pidulik 
gala toimus virtuaalselt Facebooki vahendusel otseülekandena Viimsi 
raamatukogu väliterrassilt.  

V
alla tunnustused anti välja järgmistes 
kategooriates: kultuur, sport, noor-
sootöö, keskkond, sotsiaalvaldkond 
ja Viimsi kaunimad kodud. Ära mär-

giti Viimsi kaasava eelarve projektid ning juba ke-
vadel auhinnagalal välja kuulutatud aasta küla ja 
aasta pere tunnustused. 

 Teeme ülevaate, kes ja mille eest sel korral 
tunnustuse pälvisid. 

Aasta kultuuritegu: Prangli haridusseltsi 
korraldatud VII Saarte koolide pärimus-
päevad
1.–13. septembril 2020 toimusid Prangli koolis ja 
rahvamajas VII Saarte koolide pärimuspäevad, 
kus olid esindatud kokku üle 100 õpilase ja ju-
hendaja Ruhnust, Kihnust, Muhust, Mustjalast, 
Leisilt, Kaalist, Vormsilt ja Pärnust. Traditsiooni-
lisi saarte õpilaste pärimuspäevi korraldatakse ju-
ba 2012. aastast. Ürituse eesmärk on üksteisele ja 
ka laiemalt tutvustada meie saarte traditsioone, 
kombeid ja pärimust ning väärtustada esivane-
mate kultuuripärandit. 

Aasta kultuurisündmuste korraldaja: 
Reet Kukk
Reet Kukk teeb tänuväärset tööd kirjanduse tut-
vustamiseks. Tema algatusel ja juhtimisel käib 
raamatukogus koos kirjandusring ning tema kor-
raldatud kohtumised kirjanikega nii lastele kui ka 
täiskasvanutele on väga hinnatud. Viimsi Teatajas 
ilmuvad Reeda sisutihedad ja professionaalsed 
ülevaated raamatutest. Ta on suurepärane kul-
tuurivahendaja, kes inspireerib raamatuid luge-
ma ja lugemist armastama.

Aasta kultuurikollektiiv: Rannarahva 
muuseum
Rannarahva muuseum kohanes hästi koroonaaja 
iseärasuste ja tingimustega ning tõi Viimsi Festi-
vali Viva virtuaalklubi saadetesse vanade kom-
mete elurõõmsa tutvustamisega ning omaloodud 

ja esitatud rannarahva lauluga “Viimsi Õie” lust-
likku sisu. Nende korraldatud Rannarahva festival 
oli pärast kurnavat koroona lockdowni vabastav 
ja hea meelelahutus. Muuseum oli ka professio-
naalne partner ja võõrustaja esmakordselt Viimsi 
vabaõhumuuseumis toimunud unikaalsel ülerii-
gilisel virtuaalsel jaanipeol, millest sai ERR-i va-
hendusel osa kogu eesti rahvas.    

Aasta noor juhendaja: Gerly Tuur
Gerly on Tantsukool JJ-Street Viimsi pikaajaline 
ja energiline juhendaja. Tantsukooli noored osa-
levad tihti suurtes projektides, üks nendest on JJ-
Street Streetshow, millest on kasvanud sel aastal 
9. aastat toimuv Baltikumi suurim tänavatantsu 
etendus. Tantsukool korraldab koostöös välismaa 
tipptantsijatega koolitusi ja laagreid, millest noo-
red saavad osa võtta ja uusi teadmisi ammutada. 
Läbi aastate on JJ-Street teinud koostööd Viimsi 
koolidega ning esinenud valla sise- ja välisünd-
mustel.

Aasta juhendaja: Anli Aja
Anli on rahvatantsurühmi juhendanud alates 
2007. aastast. Tema käe all tegutsevad Randvere 
kooli juures rahvatantsuseltsi Pääsuke viis laste-, 
kaks noorte- ja kaks naisrühma. Sel sügisel moo-
dustas ta uue tantsurühma Randvere kooli uusi-

Aasta sporditegu: MTÜ Martin Reimi 
Jalgpallikooli heategevuslik perepäev
MTÜ Martin Reimi Jalgpallikool on teist aastat 
järjest sidunud oma kooli perepäeva heatege-
vusliku eesmärgiga, kaasates kohalikke asutusi 
ja tegijaid ning otsides meie kogukonnast inime-
si ja asutusi, keda aidata. Nii toetasid nad eelmi-
sel aastal Rannapere pansionaati ja kinkisid kii-
ge. Sel aastal koguti raha invasportlasele Rauno 
Klausenile parema varustuse soetamiseks. 

Aasta spordisündmuse korraldaja: 
MTÜ Korvpalliklubi Viimsi 
Covid-19 tõttu enneaegselt lõppenud hooaja 
jooksul jõudis KK Viimsi/Noto kümmet kodu-
mängu Karulaugu spordikeskuses külastada 2296 
inimest. See teeb keskmiseks publikuarvuks pea 
230 inimest mängu kohta. Kui lisada live-ülekan-
deid ja TOP 5 sooritusi vaadanud, siis kasvavad 
numbrid 5797-ni ehk keskmiselt pea 580-ni, mis 
teeb KK Viimsi/Noto kodumängudest suurima 
regulaarse spordiürituse Viimsi vallas.

Aasta noor treener: Bert Tippi
Bert on Haabneeme kooli kehalise kasvatuse õpe-
taja, spordiklubi SCF treener ja aktiivne sportlane. 
Ta on kõigile eeskujuks distsipliini ja sihikindla 
treenimisega. Tänu tema panusele on Haabnee-
me kool tunnustatud kui Harjumaa kõige sport-
likum kool ning Bert ise valitud 2019. aastal Har-
jumaa aasta õpetajaks. Ta on kaasaegne õpetaja, 
kes muudab liikumise lapsele meeldivaks ning 
nauditavaks.

Aasta treener ja aasta seeniorsportlane: 
Bruno Nopponen
Bruno on Viimsi Veeklubi ujumistreener, kelle 
õpilased on võitnud ja saavutanud 2020. aastal 
suurepäraseid tulemusi. Tema kasvandike seas 
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on Baltimaade meistreid, medalivõitjaid, Eesti 
noorte rekordiomanikke, Eesti meistreid nii klas-
sikalistel basseinidistantsidel kui ka avaveeujumi-
ses. Ujujana on Bruno Nopponen ise kahekordne 
taliujumise maailmameister, mitmekordne me-
dalivõitja ja maailmarekordite omanik. Lisaks on 
ta Eesti meister avavee 3 km ujumises ja mitmete 
avaveeujumise võistluste võitja. 

Aasta võistkond: Viimsi Lauatennise-
klubi võistkond
Viimsi Lauatenniseklubi võistkond koosseisus 
Pert Marten Lehtlaan, Erik Nüüd ja Jan Kenneth 
Toming on Eesti juunioride võistkondlike meist-
rivõistluste võitja. Samuti saavutas võistkond esi-
koha kadettide vanuseklassis ning Viimsi poistel 
on märkimisväärseid tulemusi nii Eesti tiitlivõist-
lustel üksikmängudes kui ka kadettide vanuse-
klassis ja paarismängudes.

Aasta sportlane: Sander Raieste 
Sander on KK Viimsi kasvandik, kes saavutas His-
paania meistriliigas võistleva Vitoria Baskonia ri-
dades 2019/2020 hooajal Hispaania meistritiitli. 

Aasta noorsportlane: Joonas Lember
Joonas on võitnud juuniorite paadiklassi GT-15 

maailmameistrivõistlustel Rootsis Östhammaris 
hõbemedali. 2019. aastal tõi ta Saksamaal Rends-
burgis toimunud EM-ilt pronksmedali ning 2020 
hooajal võitis noormees Eesti meistritiitli ja Bal-
ti meistritiitli.

Aasta noorsportlane: Polina Timofejeva
Polina on ujuja, kes tuli 2020. aastal Baltimaa-
de meistriks 200 m liblikujumises ning sai noor-
te arvestuses kaela kulla ja hõbeda. Põhjamaade 
meistrivõistlustel jõudis ta 200 m liblikujumises 5. 
kohale. Lisaks on tal arvukalt Eesti noorte meist-
rivõistluste poodiumikohti.

     

Aasta keskkonnategu ja aasta 
terviseedendustegu: Randvere kooli 
kooliaed
Kooliaia eesmärk on muuta õppimine huvitava-
maks – aias saab teha vaatlusi, uurida, teha füü-
silist tööd ja arendada kunstimeelt. Siin saab läbi 
viia põnevaid ja kaasahaaravaid tunde erinevaid 
õppeaineid integreerides. Randvere kooli kooliaia 
projekti on kaasatud ka kogukond ning tegevu-
si ja sündmusi planeeritakse jätkusuutlikkust ar-
vestades. Näiteks kutsus kooliaed õpilasi ja tööta-
jaid kõrvitsaid kasvatama, et need sügisel Tallinna 
loomaaeda kingituseks viia. 

Aasta keskkonnategu: Viktoria Tuulas ja 
Ringmajandus MTÜ 
Viktoria on väga aktiivne kogukonna liige. 13.–21. 
juunil toimus tema ja MTÜ Ringmajandus eestve-
damisel aktsioon Viimsi ja Muuga garaažimüük. 
See on üks ringmajanduse ja taaskasutuse eden-
damise näidetest ning sellist mõtteviisi ja selle ni-
mel tegutsemist näitab Viktoria oma eeskujuga 
igal sammul.   

Aasta sotsiaalvaldkonnategu: Ivar 
Käsper
1. aprillil 2020 avati Prangli saare kiirabi tugi-
punkt, mille tegevust korraldab Põhja-Eesti Re-
gionaalhaigla (PERH) kiirabikeskus. PERH-i kiir-
abikeskuse koolitusõde Ivar Käsper korraldab 
omakorda igapäevaselt kiirabipersonalile Põh-
ja-Eesti piirkonnas erialaseid koolitusi ja õppu-
si. Ta on aidanud kiirabi tugipunkti käivitada 
ja Prangli saare kohalikud kiirabitöötajad välja 
koolitada. Muuhulgas elas Ivar mitu kuud saarel 
ning organiseeris aktiivselt koolitusi ja väljaõpet. 
Prangli kiirabitöötajad käivad ka mandril Ivari 
juures praktikal, kiirabiautos väljakutsetel sõit-
mas ja praktilist tegevust harjutamas. 

“Viimsi kaunis kodu” auhinnad
Maris ja Jaan Viidu; Siret Viirok ja Anti Vuti; Eve ja 
Priit Rebane; Triinu ja Toomas Järvi; Kadri ja Rai-
do Lehenurm; Katrin Kaldas. 

Viimsi kaasava eelarve võiduideede 
esitajad
Viimsi valla 2021 kaasava eelarve eesmärk oli an-
da kõigile huvilistele võimalus esitada 50 000 euro 
ulatuses ideid valla elu edendamiseks. Tunnus-
tuse pälvisid kaks kõige enam hääli saanud pro-
jekti idee autorit. 197 häält anti Viimsi siseskate-
pargi projektile. Idee autorid on Mikael Praman 
ja Jana Lillemets. 114 häält anti Viimsi hooajalise 
uisuplatsi rajamiseks. Idee autor on Anna Alen.

Aasta küla ja aasta pere
Veelkord märgiti ära sel aastal 11. mail, Viim-
si valla sünnipäeval tunnustustatud aasta küla – 
Metsakasti küla ning aasta pere – Tõnu ja Vikto-
ria Tuulas.

  20. detsembril 2020 möödus 30 aastat 
Viimsi valla taasasutamises. Sel puhul an-
dis gala raames videointervjuu Viimsi esi-
mene vallavanem Ants-Hembo Lindemann.

30 aastat Viimsi valla 
taasasutamisest

Viimsi tunnustab 2020 galal tunnustati 
neid, kes valiti parimatest parimateks. 
Kandidaate oli aga rohkem. Toome kate-
gooriate kaupa välja kandidaatide nimed, 
sest kahtlemata väärivad ka nemad ära-
märkimist. 

  Aasta haridusvaldkonna toetaja
  Anna-Liisa Mäeots
  Reeli Saluveer
  Margit Kivimäe
Aasta haridustoetaja tunnustusele esitati 

mitu ettepanekut, kuid selles kategoorias sel 
aastal tunnustust välja ei antud. Esitatud kan-
didaadid ei vastanud tunnustuse kriteeriumile. 
Veel täpsemalt – kandidaatide esitajad ei 
mõistnud või ei teadnud aasta haridusvald-
konna toetaja tunnustuse mõtet ja tähendust. 
See on tunnustus vallaga seotud isikule või 
organisatsioonile, kes on aasta jooksul oma 
tegevusega toetanud õppeasutusi, edenda-
nud kooli ja kogukonna vahelist koostööd või 
väärtustanud haridust.     

  Aasta noorsootöö preemia
  Kaire Tobias
  Kadi Bruus
  Birgit Eesalu
  Ruth Oper
  Jarno Nurm
  Aasta keskkonnategu
  Margit Kivimäe
  Aasta sotsiaalvaldkonnategu
  Eve Jänes
  Ülle Landra
  Vladimir Kallion
  Ene Lill
  Aasta kultuuritegu
  Ljuba Keskküla
  Viimsi raamatukogu
  Aasta kultuurisündmuse korraldaja
  Jekaterina Alipova
  Aasta juhendaja
  Agne Kurrikoff-Herman 
  August Sarrap 
  Kristjan Rosin
  Reeli Saluveer 

hea teada

  Aasta sporditegu
  Viimsi Lauatenniseklubi võistkond 
  Spordinädal Viimsis, Spordiklubi Viimsi 

Sport MTÜ, Siiri Visnapuu
  Korvpalliklubi Viimsi korraldatud spordi-

võistlused
  Aasta spordisündmuse korraldaja
  MTÜ Martin Reimi Jalgpallikool
  Spordiklubi Viimsi Sport MTÜ, Siiri Visnapuu
  Aasta treener
  Ivo Lehtmets
  Valdo Lips
  Raimond Einer
  Raivo Randmäe
  Bert Tippi
  Aasta võistkond
  KK Viimsi/Noto
  Viimsi MRJK naised
  Viimsi Veeklubi ujumisvõistkond
  Viimsi Talisuplusklubi JääRingi MM-i tiim
  Aasta seeniorsportlane
  Argo Unnuk
  Aasta meessportlane
  Armin Evert Lelle
  Karl-Martin Rammo
  Aasta noorsportlane
  Pert Marten Lehtlaan
  Artur Paut
  Andre Näppi
  Ats Andreas Prangli
  Robert Pappel
  Jorven Bruno Nopponen
  Konrad Aleksander Sepp
  Aleksander Kuusik
  Liis Annus
  Kristiaana Palmik
  Maria Ioanna Haapsal
  Karolina Kibbermann
  Christa-Liza Schuster 

Viimsi tunnustab 2020 on järelvaadatav valla 
Facebooki lehel.

Viimsi vald tänab kõiki, kes Viimsi tunnustab 
2020 raames kandidaate esitasid, ning kutsub 
ka sel aastal tublisid inimesi märkama!

Tublisid ja tunnustust väärt tegijaid on palju 
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Arendusosakonna juhataja Mailis Alt ja Viimsi kooli direktor Peeter Sipelgas jagamas 
digikooli kogemusi teistele Eesti koolidele. Foto: erakogu

na parendusplaan, mis võimaldab 
efektiivsemalt juhtida, monitoorida 
ja arendada kliendisõbralikke ning 
isikustatud ja proaktiivseid avalik-
ke teenuseid. Eelnev on sisendiks 
ka kvaliteedijuhtimisstandardi ra-
kendumisele Viimsi vallavalitsuses.

Viimsi digikool
Projekti “Viimsi Digikool” eesmärk 
on luua koolide ülene tänapäeva-
seid tehnilisi võimalusi ühendav 
platvorm distantsõppe efektiiv-
seks juhtimiseks. Läbi selle on või-
malik kõikide koolide vahel jagada 
huvitavaid loenguid ja õppemater-
jale ning neid ka hiljem järgi vaada-
ta; jagada aineõpetajate tunde ning 
lastel on võimalik tunnis distantsilt 
osaleda ka siis, kui ollakse haige või 
hoopis spordilaagris.

ARENDUS Aastal 2020 alustas Viimsi valla 
arendusosakond kahe väga olulise ja unikaalse 
projektiga Eestis: “Viimsi vallavalitsuse teenuse-
portfelli ja rakendavate infosüsteemide eel- ja 
ärianalüüs” ning “Viimsi Digikool”.

Alustati kahe väga olulise projektiga

Viimsi vallavalitsuse tee-
nuseportfelli ja rakendavate 
infosüsteemide eel- ja äri-
analüüs 
“Viimsi vallavalitsuse teenuseport-
felli ja rakendavate infosüsteemi-
de eel- ja ärianalüüsi” peamine 
eesmärk on kujundada teenused 
elanike jaoks võimalikult lihtsaks, 
kiireks ja bürokraatiavabaks. Soo-
vime tulevikus olla n-ö “ühe kli-
ki” kaugusel meie klientidest. Tä-
naseks oleme ära kaardistanud üle 
100 valla teenusprotsessi, millest 
2021. aastal valitakse välja 16 tee-
nust kvalitatiivseks analüüsiks ja 
disainitakse ära kuus põhiteenust.

Projekti tulemusel on teosta-
tud avalike teenuste osutamiseks 
rakendatud infosüsteemide ana-
lüüs ning iseteeninduskeskkon-

Õpilaste ja õpetajate jaoks oleks 
oluliselt lihtsam kasutada ühte 
keskkonda, mis võimaldaks loen-
gute ning materjalide kasutamist 
nii reaalajas kui ka tagasiulatuvalt.

Keskselt juhitav digikooli raken-

dus annab omavalitsusele oluliselt 
laiemad võimalused:

- õppekvaliteedi tõstmiseks,
- õppetöö paindlikuks korralda-

miseks,
- ressursside juhtimiseks,

- digitaalse haridusvõrgu korras-
tamiseks.

Projekti tulemusel tõuseb hari-
duse kvaliteet ja digitaalne kom-
petents kõikidel osapooltel (õpila-
sed/õpetajad) ning õpilase arengu 
toetamine toimub Eestis unikaal-
sel moel.

Digikool:
- võimaldab lastel osaleda tundi-

des ka siis, kui nad on koolist ee-
mal,

- võimaldab kiiremini õpitavat 
omandada ilma täiendava lisatoe-
ta,

- võimaldab jagada aineõpetuse 
tunde koolide vahel (sh Prangliga),

- võimaldab jagada huvitavaid 
loenguid ja õppematerjale, õpeta-
jate tunde,

- võimaldab lapsevanemal tun-
di järele kuulata ja last koolitöödes 
lihtsamini abistada,

- tõuseb õpilaste teadmiste ja os-
kuste omandamise kiirus,

- langeb koormus järeleaitamis-
tundidele.

Mailis Alt
arendusosakonna juhataja

ve jäätmeveo toimimisest, jäätme-
veost erandkorras vabastuste saa-
mine toimub vaid läbi valla ning on 
kontrollitud. 

- Koostati Leppneeme – Tamm-
neeme ning Krillimäe kaitsekor-
ralduskavad, mille avalik väljapa-
nek algas 04.01.2021 ja kestab kuni 
17.01.2021.

- Alustati Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringu teemapla-
neeringuga “Miljööväärtuslikud 
alad ja rohevõrgustik” kavanda-
tud rohevõrgustiku toimivuse uu-
ringu koostamist, mille lõppdo-
kument peab valmima 2021. aasta 
teises pooles.

- Jätkus maade munitsipaal-
omandisse taotlemine. Aasta jook-
sul langetati otsus 117 maaüksuse 
munitsipaalomandisse vormista-
miseks. Lisaks munitsipaliseeri-
misprotsessiga võeti vastu 18 maa-
üksuse riigiomandisse jätmise 
kohta. Samuti jätkus maareformi 
lõpuleviimiseks vajalike toimin-
gute tegemine. 

- Möödunud aastal kehtestati 
Viimsi vallas 18 detailplaneeringut. 
Samal perioodil algatati 11 detail-
planeeringut. Esiletoomist väärib 
Prangli saare üldplaneeringu koos-
tamise ja keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamine. Täna-
seks on juba laekunud esimesed 
riigiasutuste seisukohad ja ettepa-
nekud lähteseisukohtade väljatöö-
tamiseks. Prangli saare üldplanee-
ringu koostamise protsess ja selleks 

KESKKOND JA PLANEERIMINE Aasta 2020 möödus 
keskkonna ja planeerimise vallas tegusalt, sest ellu 
viidi mitmeid olulisi projekte. 

Keskkonna- ja 
planeerimisosakonna 
tegevus 2020. aastal

Mis selles valdkonnas 
täpsemalt toimus? 
- Esitati taotlus KIK-i atmosfääri-
õhu kaitse programmi, kust saa-
di rahuldav otsus Viimsi valla mü-
rakaardi ning müra vähendamise 
tegevuskava koostamiseks. Müra-
kaardistamine ja tegevuskava väl-
jatöötamine annab hulgaliselt väärt 
informatsiooni ning loob võimalu-
sed keskkonnast tulenevate tervi-
seriskide ohjamiseks ning elukva-
liteedi parandamiseks.

- Augustist mindi Viimsi valla 
mandriosas üle korraldatud jäät-
meveole. Korraldatud olmejäätme-
te veo põhieesmärkideks on hoida 
keskkonda ning hõlmata jäätme-
käitlusse kõik jäätmetekitajad – ka 
need eramajad, suvilapiirkonnad ja 
väikeettevõtted, kes seni on prügi-
veoteenusest kõrvale jäänud. Kor-
raldatud jäätmevedu toetab jäät-
mete liigiti kogumist ja suurendab 
liigiti kogutavate jäätmete kogu-
seid, mis omakorda võimaldab op-
timeerida prügivedu. Korraldatud 
jäätmeveo hanke tulemusena toi-
metab valla mandriosas üks veda-
ja, kellel on leping Viimsi vallavalit-
susega. Antud lepingus on toodud 
teenuse hinnad, mis ei tohi järgmi-
se kahe aasta jooksul tõusta. Eda-
sine hindade tõstmine peab käima 
läbi valla ning ainult väga põhjen-
datud juhtudel. Korraldatud jäät-
mevedu on võimalik paremini 
teostada kohalikul omavalitsusel 
– vallal on jooksev ja vahetu tea-

vajalike toimingute tegemine jät-
kub eeloleval aastal aktiivselt. 

- Jätkus 2019. aasta lõpus käivi-
tunud Haabneeme aleviku üld-
planeeringu koostamise menet-
lus. Haabneeme üldplaneeringu 
koostamise menetlus on jõudnud 
etappi, kus jaanuari lõpus algab 
Haabneeme üldplaneeringu eskii-
si avalik väljapanek, mille raames 
saavad kõik valla elanikud ja val-
laga seotud isikud teha ettepane-
kuid koostatava Haabneeme üld-
planeeringu lahendusse. Avaliku 
väljapaneku toimumise ajal on kõi-
gil võimalik esitada oma arvamus, 
et määratleda Haabneeme alevi-
ku ruumilise arengu põhimõtted 
ja suundumused. 

- Koostöös Maa-ametiga vaadati 
üle ja korrastati registrites kõik val-
las paiknevad varasemalt ülevaatu-
se ja rajamise-mõõdistamise käi-
gus renoveeritud või paigaldatud 
riiklikud ja kohaliku mõõdistus-
võrgu punktid koos vajalike and-
metega. Eelkirjeldatud punktid on 
eelmisest aastast kasutusele võetud 
ning kõigile soovijatele ja vastava 
ala spetsialistidele leitavad avalikul 
Maa-ameti lehel. Lisaks registreeri-
ti vallas 264 topo-geodeetilist tööd, 
235 ehitusjärgset mõõdistust ja 161 
teostusjoonist.

- Viimsi vallas jätkus koha-aad-
resside korrastamine, mille käigus 
määrati või muudeti 44-l liikluspin-
nal kohanimi. 333 katastriüksusel 
muudeti või viidi kehtivate nõuete-
ga kooskõlla kohanimi.

Elvis Tõnnison
keskkonna- ja planeerimisosakonna 

juhataja

S
seljataha on jäänud 2020. aasta ning aeg on teha kokkuvõt-
teid. Hea töö algab põhjalikust planeerimisest ja nii on ka 
vallavalitsuse kõigil tegevusvaldkondadel igal aastal omad 
tööplaanid. Vajadusi ja häid mõtteid valla elu arendamiseks 
on alati muidugi rohkem, kui rahalisi võimalusi. Nii tulebki 

teha valikuid. Tehtud otsused on sätestatud koalitsioonilepingus, 
arengukavades, eelarvestrateegias ja konkreetse aasta eelarves.

Möödunud aasta oli eriline ja teha tuli ka palju sellist, mida kavas 
polnud. Et eriolukorraga edukalt toime tulla, vaatasime tööplaanid 
esimesel poolaastal üle ja tegime mitmeid muudatusi. Vähendasime 
tegevuskulusid ja vallavalitsuse palgafondi, lükkasime edasi mõned 
investeeringud. Samas suurendasime näiteks kvaliteetse digiõppe 
läbiviimiseks vajalikke investeeringuid ja tagasime valmisoleku toe-
tada raskustesse sattunud inimesi. Vaatamata ümberkorraldustele 
jätkasime praktiliselt kõigi valla tulevikule positiivset mõju omavate 
tegevuste, sh investeeringute elluviimisega.

Kas vallavalitsus töötas möödunud aas-
tal efektiivsemalt, kui näiteks aasta varem? 
Efektiivsust saab mõõta erineval moel, aga 
ühes saame olla kindlad. Aasta jooksul 
suurenes valla elanikkond 630 inimese 
võrra ja nende teenindamiseks vallavalit-
suse struktuuri ühtegi ametikohta juurde 
ei loodud. Tänan kõiki kolleege möödu-

nud aastal tehtu eest! Suur aitäh ka kõigile vallaelanikele, kes oma 
ettepanekutega, ideedega või praktiliste tegevustega on aidanud elu 
Viimsi vallas edendada!

Sellest, mida möödunud aastal ühes või teises valdkonnas konk-
reetselt tehti, saate lugeda järgnevatelt lehekülgedelt.

Illar Lemetti
vallavanem

Head viimsilased!

Vallavanem Illar Lemetti on tänulik kõigile, kes on aidanud vallaelu 
edendada. Foto: erakogu

Tänan kõiki 
kolleege möödu-
nud aastal tehtu 
eest!
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Keskkonna- ja 
planeerimisosakonna 
tegevus 2020. aastal

Abivajajate hulk kasvas
Kui eriolukorra alguses oli Viimsi 
vallas 398 registreeritud töötut, siis 
eriolukord ja esimese viiruslaine 
lõpp tõstis töötute arvu 760-ni, mis 
suve lõpukuudel langes küll 700 
piirimaile, kuid aastalõpu seisu-
ga on meil 785 registreeritud töö-
tut ehk muutus on võrreldes aasta 
algusega pea kahekordne. Töötuse 
kasvuga suurenes ka majandusli-
kult raskesse olukorda jäänud pe-
rede arv. 2020. aastal toimus 22 
vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni 
istungit, kus arutasime 355 valla 
eelarvest makstava toimetuleku-
raskustes perekondade poolt esi-
tatud toetusettepanekuga seon-
duvat, mis omakorda puudutab 
menetlusosalistena (pereliikmed) 
pea 1300 vallakodanikku. Võrdle-
vad andmed 2019. aastast on 16 is-
tungit ja 248 menetlust. 

Lisaks on riikliku toimetule-
kutoetuse saajad võrreldes 2019. 
aastaga kahekordistunud, eelmi-
sel aastal maksime toetusena välja 
ca 47 000 eurot, selle aasta lõpuks 
kasvas toetuste väljamakse summa 
pea 100 000 euroni. 

Vähekindlustatud peredele ja-
gasime ka sel aastal riiklikku toi-
duabi, märtsikuus 27-le isikule ja 
novembrikuus 78-le, kokku ca 1,5 
tonni toiduaineid. Toiduabi saaja-
te arv kasvas 2020 teiseks poolaas-
taks 160%. Toiduabi saab isik, kes 
on eelneval perioodil ühes kindlas 
kuus saanud riiklikku toimetuleku-
toetust või kohalikust eelarvest abi-
vajaduseset lähtuvat toetust. Lisaks 
saab vallavalitsuses iganädalaselt 
Toidupanga toidupaki 14 inimest, 
kelle majanduslik toimetulek on al-
la vaesuspiiri. 

Viirusleviku tõkestamiseks ole-
me jaganud vallalt toimetuleku-
toetust ja toiduabi saanud vähe-
kindlustatud abivajajatele, omas-
tehooldajatele, tugiisikutele ja sot-
siaalteenuste osutajatele tasuta 
ühekordseid näomaske, et kaitsta 
end, oma pereliikmeid ja teenus-
kasutajaid koroonaviirusesse hai-
gestumise eest.

Sünnitoetuse menetlusi oli 2020. 
aastal 183 korral ja toetust maksi-
me välja kogusummas 64 050 eu-
rot. Perekonna sissetulekust sõltu-
vat ravimitoetust taotleti 47 korral 
ja lasteaia kohatasu ja toidusoo-
dustuse määramiseks vähekindlus-
tatud peredele viisime läbi 29 me-
netlust. Matusetoetust määrasime 
113 taotluse alusel kokku summas 
28 250 eurot.

Oktoobri alguses tegime välja-
maksed 1. klassi minevate laste-
le  (ca 220 menetlust) ja novemb-
rikuu alguses maksime välja Viimsi 
valla eakatele (ca 2500 menetlust) 
ühekordse toetuse 90 eurot toime-
tuleku parandamiseks kogusum-
mas 225 000 eurot. 

Tugi lastele ja peredele
Aasta lõpus on lastekaitsetööta-
jate töölaual 146 peredega seotud 
aktiivset juhtumit, millest pea kol-

SOTSIAAL- JA TERVIS Möödunud aasta keeras 
maailma lukku ja pea peale – eriline aasta seadis 
niigi keerulisele hoolekandevaldkonnale veelgi 
enam kohustusi ja väljakutseid, mis kompasid 
valdkonna vastupidavuspiire. 

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna aasta

Kiired kevadised 
ümberkorraldused 
Kevadise eriolukorra tõttu pidime 
nii toetuste kui ka teenuse määra-
misel ja osutamisel kiiresti korral-
dama ümber ja olema valmis pea 
kõigeks. Veelgi keerulisemaks te-
gi olukorra asjaolu, et osakon-
na seitsmest ametikohast oli kaks 
täitmata. 

Meist keegi ei olnud varem sel-
lise olukorraga kokku puutunud, 
kus üheaegselt on ohus nii inimes-
te tervis kui ka majanduslik hakka-
masaamine. 

Tänaseni on inimeste iseseisev 
toimetulekuvõimaluste leidmine 
oluliselt häiritud ning näiteks töö-
kaotuse korral ei ole võimalik kii-
relt erialast ja tasuvat tööd leida, 
sest sarnastele töökohtadele kandi-
deerijaid on mitmeid. Paljud meie 
poole pöördunud inimesed ei ole 
hetkel veel abitus olukorras, kuid 
koguvad informatsiooni, milliseid 
toetusvõimalusi neil keerulisse olu-
korda sattumisel võimalik kasuta-
da oleks. 

Meie osakonna töötajad on lisa-
koormuse ja muutustega väga tub-
lilt toime tulnud, tehes tihti tööd 
oma pere, vaba aja või öötundide 
arvelt. Meeskonna sarnased väär-
tused ja ühine missioonitunne an-
nab meile jõudu nii üksteisele kui 
ka abivajajatele veelgi enam toeks 
olla. Juhtumid ja olukorrad on 
uued ning väga tihti ei olnud või-
malik riiulist või sahtlist juba toimi-
vat lahendust rakendada. 

Sel aastal oleme ümber korral-
danud osaliselt ka osakonna töö-
jaotuse ning läbi selle on meil 
võimalik suuremas mahus toetus-
taotlusi kiiresti menetleda või ini-
mestele nõustamisteenuseid pak-
kuda. 

Eritähelepanu eakatele
Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakon-
na inimesed võtsid eriolukorra al-
gusest ühendust pea 1200 Viim-
si vallas elava eaka inimesega, et 
kaardistada riskirühmade võima-
likku abivajadust seoses eriolu-
korraga ja luua kontakt, läbi mille 
saada infot ja abi, kui inimesed on 
hätta jäänud. 

Meie valimisse kuulusid ea-
kad, kelle rahvastikuregistrijärg-
sele aadressile ei ole nooremaid 
inimesi (alla 60-aastaseid) sisse kir-
jutatud. Esialgu helistasime 80+ va-
nuses eakatele ja seejärel jätkasime 
70+ vanuses eakatega, et selgitada 
välja, kas tänases olukorras on neil 
endiselt võimalik omale ravimid ja 
toidukaubad muretseda. Abivaja-
duse väljaselgitamise järel korral-
das vallavalitsuse sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakond eriolukorras abitusse 
seisu jäänud pea 50-le eakatele või 
erivajadusega inimestele toidu ja 
ravimite kojuveo läbi koduteenuse. 
Kui inimestel oli mure hädavajalike 
raviprotseduuride saamiseks trans-
pordi osas, siis abistasime saatjaga 
sotsiaaltransporditeenuse osuta-
misega. 

mandik on seotud kohtumenetlus-
tega, kuna vanemad ei suuda või 
ei taha ühiselt lapse heaolu nimel 
kokkuleppeid sõlmida. Aastal 2019 
oli aktiivsete juhtumite arv pea 50 
võrra väiksem. Lastekaitsetööta-
jad panevad siinkohal vanematele 
südamele, et kuigi elu keerdkäiku-
de tõttu võib suhe olla purunenud, 
siis palun ärge paigutage oma lap-
si vaidlus- või mõjutamisvahendi-
na omavahelistes suhetes selguse-
le jõudmise keskele. Proovige näha 
olukordi laste vaatevinklist ja võtke 
eesmärgiks säilitada nende heaolu. 

Lastekaitsevaldkonnas on sel 
aastal kasvanud kokkulepitud või 
kohtuotsusega määratud suhtlus-
korra rikkumiste arv, mille tõttu on 
esitatud kohtule hulgaliselt esialg-
se õiguskaitse taotlusi. Iga taotlu-
se korral kaasab kohus lastekaitse 
arvamuse andmiseks lapse heaolu 
väljaselgitamisel.

Koostöös Tervisearengu Insti-
tuutiga viis sotsiaal- ja tervishoiu-
osakond juba kolmandat korda läbi 
koolitusprogrammi “Imelised aas-
tad”. Tegemist on 4-kuulise prog-
rammiga vanematele, kes vajavad 
tuge ja soovivad õppida, kuidas 
laste kasvatamisega paremini toi-
me tulla.

Esitasime taotluse juurdepää-
suks “Noortegarantii” nimekirja-
dele, et täita noortegarantii riik-
lik tegevuskava, milles sisalduvate 
erinevate tegevustega soovitakse 
aidata, et noored saaksid töötuks 
jäämisel või koolist lahkumisel või-
malikult kiiresti tagasi tööle, oma 
haridusteed jätkata või olla muul 
moel ühiskonda aktiivselt kaasa-
tud. Nimekirjades on noorte kon-
taktandmed, kes ei tööta ega õpi. 
Meil on võimalus noortega kontakt 
luua, pakkudes neile tuge nii töötu-
kassa teenuste kui ka sotsiaalnõus-
tamise näol. 

Kriisi ajal on olnud raskenda-
tud kohtumised klientidega, kuid 
neid on õnnestunud korraldada ka 
läbi Zoomi. Viimsi pered on olnud 
väga tublid ja koostöised ning val-
mis kaasa tulema erilahendustega. 
Eriolukord paneb leibkonnad proo-
vile – mõnes peres tuleb toime tul-
la nii koduõppe korraldamisega kui 
ka mudilase hoidmisega ning sel-
le kõige kõrvalt tuleb kodukontoris 
kahel lapsevanemal veel tööüles-
andeid täita. Paratamatult on tege-
mist väljakutsega kõigi pereliikme-
te jaoks ja pingelises keskkonnas on 
konfliktid kerged tekkima. Kiida-
me Viimsi lapsevanemaid, kes on 
pöördunud ka ise lastekaitse poole, 
et nõu või abi küsida enne, kui pe-
resuhted liiga keeruliseks lähevad. 
Vallavalitsus teeb koostööd EELK 
Perekeskusega, kus peredel on va-
jadusel võimalik käia pereteraapias 
ja paariteraapias ning osaleda eri-
nevates sotsiaalprogrammides ja 
koolitustel, et toetada perede toi-
metulekut keerulistel aegadel. Las-
tekaitse teeb samuti tihedalt koos-
tööd haridusasutustega, et ükski 
koduõppel olev laps ei jääks hätta 
ega kaoks pildilt.

Erivajadusega lastele, kellele oli 
määratud tugiisikuteenus, võimal-
dasime kevadise eriolukorra ajal, 
kui kõik koolid olid distantsõppel, 
vajadusel kasutada teenust ka ko-
dukeskkonnas, et toetada vanema-
te töötamist ja võimaldada neile 

puhkust. Hetkel on lubatud kontakt-
õpe koolides, kus enamus õpilasi 
on tõhustatud või eritoel. Samuti 
võivad kontaktõppel jätkata HEV 
õpilaste klassid. Vajadus tugiisiku-
teenuse järele on viimaste aastate-
ga tõusnud, on tekkinud olukord, 
kus ei jätku piisavalt tugiisikuks so-
bilikke inimesi.

Täisealiste inimeste hooldus 
kodukeskkonnas on viimase aas-
taga olnud kasvutrendis. Vallas on 
31.12.2020 seisuga 116 hooldajat, 
kes toetavad igapäevaselt raske või 
sügava puudega inimest oma ko-
dukeskkonnas. Hooldajaks on ena-
masti pereliige (abikaasa) ja lähisu-
gulane (laps, lapselaps), harvemal 
juhul hea sõber. Arvestades, et tä-
na on enamus lähedase hooldajad 
vanaduspensioniealised ja nende 
füüsiline tervis ei ole enam nii hea 
kui nooruspäevil, on kodus läheda-
se hooldamine toonud välja lisava-
jadusi. Need on seotud hooldajale 
püsivalt liikumatu lähedasega iga-
päevaseks toimetulekuks vajalike 
teadmiste/oskuste või siis puhke-
päevade saamisega. 

Erivajadusega ja puudega ini-
meste toimetulekut ja elukvalitee-
ti mõjutab kõige enam nende elu-
keskkond ning selle vastavus nende 
individuaalsetele vajadustele. Elu-
ruumide kohandamine suurendab 
puudega inimeste iseseisvat toime-
tulekut, vähendab hooldajate hool-
duskoormust ja loob ebasobiva 
elukeskkonna tõttu tööturult eemal 
olijatele eeldused osaleda tööturul. 
Viimsi vald osaleb Euroopa Regio-
naalarengu Fondi projektis “Puue-
tega inimeste eluaseme füüsiline 
kohandamine” 2018–2023. Val-
las on kohandatud antud projekti 
raames 8 kodu (6 kodu liikuvuse-
ga seotud toimingute ja 2 kodu hü-
gieenitoimingute parandamiseks) 
ja 5 kodu hügieenitoimingute pa-
randamiseks kohandatakse 2021. 
aasta jooksul.

Mõeldes väärikale 
vananemisele
Viimsis on igapäevaselt avatud 
kaks eakatele päevakeskust, kus 
on võimalik osa võtta tegevustest, 
mis hoiavad aktiivsena nii vaimu 
kui ka tervise. Haabneeme päeva-
keskus asub Rannapere pansionaa-
di ruumide ja Randvere päevakes-
kus Randvere lasteaia hoones. 

Üheskoos eakatega oleme nii sel 
kui ka eelmisel aastal läbi viinud 
mitmeid töötubasid ja grupiaru-
telusid, mis on aidanud vallava-
litsusel paremini mõista, mida ea-
kad meilt ootavad. Meile tuli appi 
MTÜ Sotsiaalse Innovatsioon La-
bor, kes aitas meil valdkonda laie-
malt kaardistada ja viis läbi Viim-
si valla eakate vajaduste uuringu. 
Uuringu tulemustest saime suu-
nad, millega aasta alguses kohe-
selt tööd alustasime.

Ühe vajaliku lahendusena laien-
dasime sel aastal Haabneeme päe-
vakeskust, mis laienes endistesse 
raamatukogu ruumidesse. Ruu-
mid on valmis ja eakate kasutada 
on 273 m2 asemel 700 m2 pinda te-
gevuste läbiviimiseks, mis on tä-
nases keerulises olukorras vajalik 
eakate ringi- ja huvitegevuste ha-
jutamisel. Küll aga saame külalisi 
uudistama oodata alles pärast vii-
ruslainete taganemist loodetavasti 
nii pea, kui võimalik. 

Enne viiruslaineid külastas päe-
vakeskusi pea 400 eakat nädalas ja 
võrreldes teiste omavalitsustega 
Harjumaal on aktiivsete osalejate 
tase oluliselt kõrgem. Aktiivseid ea-
kaid on Viimsi vallas palju ja nen-
de huvide eest seisavad veel MTÜ 
Viimsi Pensionäride Ühendus ja 
Viimsi Seenioride Nõukoda.

Kuigi Viimsis on palju aktiiv-
seid eakaid, on sotsiaal- ja ter-
vishoiuosakonnal mure inimeste 
osas, kelle sotsiaalne suhtlusvõr-
gustik on väiksem ning on risk sat-
tuda isolatsiooni. Jätkuprojektina 
eakate uuringu läbiviimisele alus-
tasime eakate isolatsiooni enne-
tava sekkumismeetodi arenduse-
ga – Euroopa Sotsiaalfondi toel ja 
koostöös Sotsiaalse Innovatsiooni 
Laboriga arutasime ja analüüsisi-
me erinevaid rahvusvahelisi prakti-
kaid, mis aitaksid järgmise haigus-
puhangu ajal eakatel olla füüsiliselt 
ja vaimselt aktiivsed. Põhirõhuks 
eakate digivõimekuse tõstmine, et 
ringitegevustes või loengutes oleks 
võimalik ka kodust lahkumata osa-
leda olles kasvõi teises Eesti otsas 
lapselapsi hoidmas. Saabunud aas-
tal plaanime nii päevakeskustes kui 
ka raamatukogus välja koolitada 
eakate digimentorid ja luua Viim-
sisse kaks punkti, kus eakatel on 
võimalik digiabi ja koolitust saada. 
Samuti arutame hetkel koos päe-
vakeskuse ja ringijuhtidega, milli-
seid tegevusi oleks võimalik veebi 
vahendusel eakatele pakkuda.

Jätkasime ka sel aastal Euroopa 
Sotsiaalfondi toel mäluhäiretega 
inimestele päevahoiuteenuse osu-
tamist. Esialgu pidi projektirahastus 
kestma kuni 30.08.20, kuid eriolu-
korrast tulenevalt tekkis võimalus 
seda pikendada kuni 30.11.20. Pro-
jektirahastus on küll nüüdseks lõp-
penud, kuid jätkasime teenuse osu-
tamist valla eelarvest. 

Tõnu Troon
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja

Haabneeme uuenenud päevakeskuse ruumid on 
avarad ja valgusküllased. Fotod: Enn Teimann
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Kokku asub üle valla 25 paken-
dipunkti, mida on samuti plaanis 
täiendada.

Aasta jooksul veeti valla avali-
kust ruumist ja prügikastidest ära 
kokku 95 tonni jäätmeid.

Ühtekokku kulus valla heakorra-
töö alasteks tegevusteks ligi 160 000 
eurot.

Haabneeme rand
Haabneeme rand on aasta-aastalt 
muutunud järjest populaarsemaks 
ja atraktiivsemaks. Rand pakub 
head võimalust mängida ranna-
võrkpalli, -tennist või -jalgpalli. 
Mänguväljakul on tegevusi erine-
vas vanuses lastele. Lisaks on või-
malus tegeleda aeru-, purjelaua- 
ja lainesurfiga, mille õpet pakub 
Funsurf Surfikool. Samuti saab te-
ha jõuharjutusi või mängida pinksi.

Haabneeme rannas tegutseb 
rannavalve 15. juunist kuni 14. sep-
tembrini. Eelmisel aastal osutas ran-
navalveteenust Articard OÜ, kelle 
teenuse kulu oli 18 800 eurot. Viim-
si vallavalitsus korraldab lähiajal 
hanke rannavalveteenuse osuta-
ja leidmiseks aastateks 2021–2024.

Ranna hooldusteenuste osas 
sõeluti liiva ja koristati adru (mak-
sumus 18 400 eurot), lisaks hool-
dati tualette, koristati prahti ja 
tormikahjusid, hooldati kabiine, 
paigaldati uusi prügikaste ja võe-
ti suplusvee proove. Ühtekokku 
moodustasid ranna jooksvad hool-
dekulud ligi 55 000 eurot. Töös on 
veel rannapinkide remondi- ja vär-
vimistööd, et muuta tulevane ran-
nahooaeg veelgi meeldivamaks.

Haljastus
2020. aastal kulus Viimsi vallas hal-
jastustöödele ligi 80 000 eurot. Põ-
hirõhk oli lilleseadetel ja avaliku 
ruumi haljastamisel/kaunistami-
sel. Amplite koguarv oli 337, juurde 
soetati 14 betoonvaasi. Lilli kaste-
takse sademeveest ja teenuse mak-
sumuseks oli 2020. aastal 30 808,80 
eurot.

Lillede ja puittaimede soetami-
sele ja istutamisele kulus ligi 21 000 
eurot. Ühtekokku istutati möödu-
nud aastal ca 4750 suvelille, 1200 
püsilille, ca 100 põõsast ja ca 80 
puud. Uus 200 m2 suurune istutus-
ala loodi Viimsi mõisapargi alumis-
se ossa, kuhu istutati 12 000 tulbi-
sibulat, 1000 kurereha ja 200 lauku. 
Suuri puid istutati Pihlaka haljaku-
le, Viimsi mälestuskivi platsile, LI-
FE projekti testala parklasse ning 
pargi-ja-reisi-parkla kõrval asuva 
Lubja ringi äärsele haljasalale. Pee-
narde hoolduseks-rohimiseks ku-
lus 6600 eurot. Vallaruumist likvi-
deeriti ligi 250 ohtlikku puud, mille 
mahavõtmisele ja lõikamisele ku-
lus 19 520 eurot. 

Uuel aastal rajatakse tulbipeen-
ra laiendus ca 4000–5000 sibula 
näol. Mõisaparki on plaanis rajada 
rododendronite istutusala, kuhu is-
tutatakse ca 20–30 suuremat rodo-
dendronit ning muid turbaaia tai-

EHITUS- JA KOMMUNAAL 2020. aasta möödus 
eriolukorra rütmis ja sellest mõjutatuna. Valla 
ehitus- ja kommunaalvaldkonna tegevusi aitasid 
ellu viia ja igapäevaselt korraldada läbi mitmete 
koostööpartnerite ligi 180 inimest – erinevate vald-
kondade esindajad kopajuhtidest kuni ametnikeni. 

Tegusa ja väljakutseterohke 2020. aasta kokkuvõte: ehitus- ja kommunaalvaldkond

Mänguväljakud
Viimsi vallas on 2021. aasta alguse 
seisuga 24 valla avalikku mängu-
väljakut.

Kevadel tuli piirata ligipääsu 
avalikele mängu- ja spordiväljaku-
tele, et vähendada koroonaviiru-
sesse nakatumise riski. Nii paigal-
dati mänguväljakutele ja jõulin-
nakutele kasutamist keelavad in-
fosildid, lukustati kiiged ja piirati 
ligipääs. Kui esimese viiruse leviku 
oht oli möödas, pesti ja desinfitsee-
riti mänguväljakute elemente regu-
laarselt pikema aja jooksul. 

Viimsi valla avalike mängu-
väljakute tehnilist hooldust ja re-
monttöid teostab lepingupartner 
Atix OÜ. Hooldustööde käigus li-
sati liivakastidesse ja turvaaladele 
liiva (üle 30 tonni), vahetati kiike-
de kette, paigaldati uusi liurenne 
ja linnakutes vahetati katkised ele-
mendid. Paigaldati uusi karussel-
le, deformeerunud kaalukiiged said 
uued poomid ja määrdunud sead-
med puhastati grafitist. Kontrolliti 
mänguväljakute seadmete turvali-
sust ja korrasolekut ning likvidee-
riti vandaalide poolt tekitatud kah-
jusid. Ühtekokku kulus 2020. aastal 
avalike mänguväljakute hooldus- ja 
remonttöödele 21 000 eurot.

Lubja klindiastangu arendami-
se I etapi raames avati mänguväl-
jak ja terviseala. 

Heakord
Valla heakorra eest hoolitseb viie-
liikmeline meeskond, kes tühjen-
dab ca 320 prügikasti vähemalt 
kolm korda nädalas, koristab hal-
jasaladelt prahti, korrastab ja hool-
dab rajatisi. Samuti hoolitsetakse 
pakendipunktide eest, niidetakse 
muru, riisutakse puulehti, lõigatak-
se võsa, hooldatakse avaliku ruumi 
mööblit ja seadmeid ning lahenda-
takse jooksvaid heakorraproblee-
me. Töö käib aastaringi ja vajadu-
sel ka riigipühadel.

Heakorratöölised niitsid 2020. 
aastal ca 63 hektarit üle valla paik-
nevaid haljasalasid (136 erinevat 
haljakut). Suuremate haljasalade 
niitmistööde jaoks (Tammede park, 
Haabneeme ranna sanglepik jm, 
kokku 18 ha) telliti tööd lepingu-
partnerilt, maksumus 13 000 eurot.

Lisaks on heakorratöölised 
Naissaarel ja Pranglil. Saartel ba-
seeruvate heakorratööliste ülesan-
deks on hoida saar puhtana, hallata 
jäätmepunkti ning tegeleda jooks-
vate heakorrateemadega.

Aasta jooksul pandi avalikku ruu-
mi juurde 13 uut seljatoega pinki 
koos aluste ehitusega (tööde mak-
sumus 9840 eurot), kokku on avalike 
pinkide arv Viimsi vallas 156. Lisaks 
paigaldati juurde 18 avalikku prügi-
kasti, kokku on teeäärseid avalikke 
prügikaste 278. 2021. aastal jätkatak-
se pinkide ja prügikastide paigalda-
mise ja hooldusega. Igal aastal reno-
veeritakse vähemalt 10 pingipunkti, 
kus pingile tehakse alus ja paigalda-
takse uus seljatoega pink.

mi (hortensiaid, mustikaid, pohli, 
jõhvikaid, kanarbikke, eerikaid).

Amplite koguarv tõuseb 362-ni. 
Suvelilli on käesoleval aastal plaa-
nis istutada ca 5200 tükki.

Lemmikloomad
Lemmikloomade püüdmise, hoid-
mise ja ravi teenust pakub nii koer-
te kui ka kasside osas MTÜ Looma-
de Hoiupaik. Valdkonna põhirõhk 
on hulkuvate lemmikloomade 
püüdmise, ravi, hoiu jm teenuste 
pakkumisel. Ühtekokku kulus 2020. 
aastal eelnimetatud valdkonnale 
ca 21 000 eurot (2019. aastal 15 500). 
Aasta jooksul viidi hoiupaika 42 
kassi (2019. aastal 29) ja 8 koera 
(2019. aastal 7), kes veetsid hoiu-
paigas ühtekokku 575 tasulist päe-
va. Neist uue omaniku said varju-
paigast 11 kassi. Omanikele tagas-
tati 6 koera. Aasta lõpus asuti otsi-
ma hulkuvate lemmikloomadega 
tegelevat lepingupartnerit perioo-
diks 2021–2023.

2020. aastal lisati Haabneeme 
koerte väljakule uut puukoore- 
multši, planeeriti pinnast ja tehti 
haljastustöid kogumaksumusega 
ca 2000 eurot.

Jätkus ka iga-aastane külades ja 
alevikes toimuv lemmikloomade 
vaktsineerimise kampaania, mak-
sumus ligi 1300 eurot. 

Sademevesi
Valla sademeveetaristu koosneb 
ligi 190 km kraavivõrgust ning ligi 
120 km pikkusest torustikust. 2020. 
aastal kulus sademevee rajatiste 
majandamisele ligi 175 000 eurot. 
Valdavas osas tähendas see erine-
vate jooksvate probleemide ja ava-
riide lahendamist ning ka tööplaa-
nis ettenähtud kraavide, torude jms 
sademevee rajatiste hooldust ja re-
monti. Läinud aastal puhastati üle 
kogu valla 5 km kraave (kokku vii-
mase 5 aastaga puhastatud 25 km 
kraave) ning suveperioodil teos-
tati nendes hooldusniitmist. 2019. 
aastaga võrreldes oli 2020. aastal 
vähem sademeid ja sellest tulene-
valt oli vaja vähem otseseid ava-
riisid likvideerida. Valla torustike 
ja truupide ummistuste likvidee-
rimisega tegelev lepinguline part-
ner AS Ragn-Sells kutsuti koha-
le 62 erinevale objektile. Keskuses 
said likvideeritud mitu üleujutuste 
kohta (Karulaugu tee ristis, Kaluri 
teel, Männi teel, Vehema piirkon-
nas jne) ning remonditi mitmeid 
lagunenud kaevusid üle kogu val-
la. Käesoleval aastal on kavas saa-

da lahendus Aiandi tee 28 esisele 
alale, kus vihmade järgselt uputab 
suur osa teest, ning samuti likvidee-
rida antud piirkonnas mitmeid va-
leühendusi – see eeldab piki Aiandi 
teed sademevee kollektori pikenda-
mist, mis on mahukaim ettevõetav 
sademeveevaldkonna töö.

Kokku väljastati möödunud aas-
tal 52 sademevee äravoolu tehnilist 
tingimust, samapalju anti kirjalik-
ke konsultatsioone erakinnistute 
tehnilise lahenduse osas. Projek-
tide menetlemisel on vallavalitsus 
pööranud suuremat tähelepanu 
kinnistutel sademevee kogumisele.

Möödunud aastal jõudsid lõ-
pusirgele Metsakasti küla sademe-
veelahenduse eelprojekteerimise 
tööd ning 2021. aastal alustatak-
se esimese ehitusetapiga Pirni tee 
piirkonnas. 2020. aastal sai alguse 
välisprojektide rahastuse toel val-
la sademevee arengukava (SVAK) 
uuendamine.

2020. aastal toimusid LIFE Ur-
banStorm sademeveeprojekti test-
alade ehitustööd Viimsi mõisapar-
gis ja Randvere tee ääres. Tegemist 
on esimeste sademeveelahendus-
tega Viimsis, mis on algusest peale 
planeeritud, projekteeritud ja ehi-
tatud, pidades silmas säästlikke sa-
demevee käitlemise põhimõtteid. 
LIFE UrbanStorm projekti ehitus-
tööd olid ka 2020. aastal kõige suu-
remad sademeveealased investee-
ringud Viimsi vallas – kokku oli 
investeeringute maht ligi 450 000 
eurot (mille moodustas suures osas 
EL-i toetus). Lisaks hangiti ja pai-
galdati LIFE UrbanStorm projekti 
raames üle kogu valla neli ilmajaa-
ma ja Viimsi poolsaare läänekal-
dale neli sademevee voolhulga 
mõõturit. Täiendavalt sai möödu-
nud aastal valmis sademevee mo-
nitoorimissüsteemi tarkvara kir-
jeldus. 2021. aastal rajatakse valla 
sademevee süsteemide mudel ja 
seire, kus kombineeritakse eeltoo-
dud mõõturitest saadud sisend. 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 
eraldas LIFE UrbanStorm projek-
tile 2020 sügisel täiendavalt 52 269 
eurot toetust.

2020. aastal sai rahastuse ka 
teine sademeveealane välismeet-
mest rahastatav projekt – Interreg 
CleanStormWater. CSW projekt 
keskendub sademevee kvaliteedi 
seiramisele ja parandamisele. Pro-
jekti juhtpartneriks on Viimsi vald. 
Möödunud aastal alustati CSW 
projektis Haabneeme projektala 
geodeetiliste mõõdistustega ja pa-

rimate puhastusseadmete ning 
tehnoloogiate väljaselgitamisega. 

Saared
2021 jaanuari seisuga on Prang-
li saarel registreeritud 210 inimest 
(2019. aastal 206) ja Naissaarel 21 
(2019. aastal 16). Naissaare aren-
gukava koostamine jätkus, Prangli 
saare arengukava 2020–2030 keh-
testati juunis.

Hajaasustuse programmist toe-
tati väikesaarte elanike majapida-
misi läbi nelja taotluse, millest kõik 
olid seotud veetaristu rajamise-
ga (puurkaevud ja veetorud, neist 
1 Pranglil ja 3 Naissaarel). Kokku 
toetati projekte riigi ja valla poolt 
26 000 euro eest, millele lisandu-
sid taotlejate omaosalused.

Suvel korraldati kontsessioon 
Prangli uue kauplusepidaja leidmi-
seks aastateks 2020–2030. Senine 
operaator OÜ Lumm (kes tegeles 
kaupluse opereerimisega aastast 
2013) lõpetas poepidamise ning 
hanke tulemusena jätkas alates 
septembrist kaupluse opereeri-
mist OÜ Saare. 

Kalapüük 
Viimsi vald väljastab püsiasustuse-
ga väikesaarte elanikele kalapüügi-
lubasid. 2020. aastal väljastati Prang-
li elanikele 53 kalastuskaarti 336 
võrgule. Kehtestatud piirarv 2020. 
aastaks oli 741 võrku. Kõige aktiiv-
semalt püüti kala juulist oktoobrini. 
Prangli saare elanikud taotlesid ka-
lastuskaarti valdavalt ühekuuliseks 
perioodiks ja korraga kolmele nak-
kevõrgule. Teadus- ja harrastuska-
lapüügi andmekogus registreeritud 
kalapüügiaruannete kohaselt püü-
ti pranglilaste poolt enim lesta (ca 
900 kg) ja turska (ca 600 kg).

2020. aastal väljastati Naissaare 
elanikele 7 kalastuskaarti 65 võrgu-
le. 2020 piirarv oli 324 võrku. Kõi-
ge aktiivsemalt püüti samuti kala 
juulist oktoobrini. Naissaare ela-
nikud taotlesid kalastuskaarti kor-
raga keskmiselt 5–6-kuuliseks pe-
rioodiks ja valdavalt kuni kahele 
nakkevõrgule. Kalapüügiaruanne-
te kohaselt püüdsid Naissaare ela-
nikud samuti enim lesta (ca 63 kg), 
lisaks räime ja meriforelli (kumba-
gi ca 15 kg).

Merendus
Möödunud aastal jätkas Veeteede 
Ameti kartograafiateenistus uute 
merekaartide koostamist. Kaardis-
tati ka Viimsi poolsaare ranniku-
merd ja Viimsi sadamate akvatoo-
riumid. 

Viirusepiirangute ja inimeste 
suurendatud ohutunde tõttu ei kü-
lastanud 2020. aastal Kelnase sada-
mat rannasõidu reisilaevad, nagu 
seda tehti eelnevatel aastatel. Tu-
li isegi vähendada reisilaevaliik-
lust Prangli saarele. Prangli laeva-
liini (parvlaev Wrangö) opereeris 
OÜ Tuule Liinid, sügisel sõlmiti uus 
leping perioodiks 2020–2024, mil-
lega senine operaator jätkab liini 
teenindamist. Aasta jooksul soori-
tati 1496 reisi (2019. aastal 1506 rei-
si) ja veeti 20 850 reisijat  ning 734 
sõidukit. Kokku olid liinilaeva ku-
lud ligi 525 000 eurot. 

Naissaare püsielanikele ühen-
duse pakkumiseks teostas OÜ Nais-
saare Kohvik laevaga KALK aasta-
ringselt juhuvedudepõhiseid reise 

Vallaaedniku 
loodud lille-
kompositsioo-
nid Haab-
neeme alevi-
kus. Foto: Allar 
Lehtsalu
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Tegusa ja väljakutseterohke 2020. aasta kokkuvõte: ehitus- ja kommunaalvaldkond
Naissaare ja Tallinna vahel. Sügisel 
sõlmiti hanke tulemusena uus le-
ping perioodile 2020–2022. Kokku 
sooritati aasta jooksul 111 edasi-ta-
gasi reisi ühtekokku 511 reisijaga ja 
veeti 150 toidu-/varude kotti. Seo-
ses koroonaviirusega tuli pea iga 
reis linnast saarde viia vähemalt 
kahe majapidamise jaoks toidu-
kotte. Laevaveo kulud olid kokku 
ligi 40 000 eurot.

Veeteede Ameti laev EVA soo-
ritas valla poolt tellitud ametiabi 
korras 19 tellimusvedu – kaupa 
veeti valdavalt eraisikutele erine-
vatele saartele (ehitusmaterjale, 
kütust, heina jm), kokku olid lae-
vaveo kulud ligi 20 000 eurot.

Tänavu alustatakse riigi poolt 
Keri tuletorni I etapi restaureeri-
mistöödega, mille maksumuseks 
on kavandatud ligi 2 miljonit eurot.

Sadamad
Viimsis on kokku 9 suuremat sada-
mat. Viimsi valla hallata on Lepp-
neeme ja Kelnase sadam, Naissaa-
re sadam on antud pidada AS-ile 
Saarte Liinid.

Sadamate tegevust mõjutas 
Covid-19 puhang. Olulisel mää-
ral vähenes mereturism Kelnase-
le ja Naissaarele. Kelnase sadamat 
külastas kevadsuvisel hooajal 705 
kaatrit ja jahti. Eestist oli 560 paa-
dikülastust, Soomest 141 ning teis-
test riikidest 4.

Kesk-Läänemere programmi 
kaudu rahastatava projekti “30 Mi-
les” tegevuste raames jätkus Kelna-
se ja Leppneeme sadamate laien-
duskontseptsioonide koostamine. 
Selleks vajalik keskkonnamõju-
de hindamine viidi edukalt lõpu-
le. BATSECO-BOAT välisprojekti 
raames soetati ja paigaldati Kelna-
se ja Leppneeme sadamasse väi-
kelaevadelt reovee vastuvõtmise 
seadmed. Leppneeme sadam sai 
väikelaevade tankla. Nii reovee-
seadmed kui ka tankla töötavad 
iseteenindamisega.

Jätkati sadamate taristu uuen-
damisega. Kelnase sadamas paren-
dati oluliselt kaldarajatisi, sadam 
sai uue teenindushoone, täielikult 
vahetati välja ujuvkai ketid. Lepp-
neemes vahetati välja puitvendrid, 
paigaldati kõrgusmärgid ja kaide 
nimetused, aasta lõpus asuti pai-
galdama uut kaamerasüsteemi. 
Kelnase ja Leppneeme sadama-
te navigatsioonimärkide hooldus 
anti üle Veeteede Ametile. Kokku 
moodustasid sadamate pidamise-
ga seotud kulud ligi 56 000 eurot.

Vallavalitsus uuendas Leppnee-
me ja Kelnase sadama eeskirju, sa-
damaregistri andmeid. Kummaski 
sadamas korraldas madruste tööd 
ja sadamateenuste osutamist sada-
mate operaator Viimsi Haldus. Kel-
nase sadamat administreeris MTÜ 
Prangli Saare Talurahvamuuseumi 
Selts.

Majandus- ja kommunikatsioo-
niministeeriumiga (MKM) alustati 
läbirääkimisi Leppneeme ja Kelna-
se sadamate üleandmiseks AS-ile 
Saarte Liinid. See võimaldaks sa-
damate arenguteks suuremaid in-
vesteeringuid muuhulgas EL-i fon-
didest. Viimsi vallavalitsus koostas 
esmase tehnilise kirjelduse ja aren-
gudokumentatsiooni ning koos 
Saarte Liinidega vaadati üle kum-
magi sadama tehniline seisukord 

ja võimalikud arendusväljavaated. 
Koostöö selles osas jätkub. 

AS Saarte Liinid pani suvel pidu-
liku punkti Naissaare sadama reno-
veerimistöödele. Tööde maksumus 
oli ca 3,3 miljonit eurot, millest 85% 
oli EL-i Ühtekuuluvusfondi rahas-
tus. Kokku külastas sadamat navi-
gatsioonihooajal 1910  külalisalust 
(väikelaeva) 8360 inimesega par-
dal. Sadama kaubakäive oli 523 
tonni (valdavalt ehitusmaterjalid). 
Reisilaevade külastusi oli 2020. aas-
tal 188 (2019. aastal 267 külastust 
15 000 reisijaga). 

Naissaare sadam on Eesti üks 
enimkülastavaid väikesadamaid. 
Eriolukorra negatiivne mõju oli sil-
matorkav, kuid renoveeritud kaid ja 
rajatised olid kindlasti mereturismi 
magnetiks ja töö selles osas jätkub. 
Tuleval aastal plaanib Saarte Liinid 
paigaldada lisaks ühe 45-meetrise 
ujuvkai ja sillutada kiviga sadama-
hoonete esise ala. 

Vallavalitsus eraldas täienda-
valt toetust Prangli Lõunasada-
ma arendamiseks summas 22 875 
eurot, millega viiakse ellu projekti 
“Prangli Lõunasadama merepääs-
tevõimekuse parendamine”. Pro-
jekt sai väikesaarte programmist 
toetust 27 204 eurot. 

Välireklaam
Reklaamimaksu deklaratsioone re-
gistreeriti 2020. aasta jooksul 207 
(2019. aastal 298). Reklaamiloa 
taotlusi esitati 131 (2019. aastal 136) 
ning väljastati 120. Viimsi vallas 
eksponeeritakse reklaame pea-
miselt statsionaarsetel tahvlitel. 
Interaktiivse (sh LED-) ekraani 
vahendusel eksponeeritavaid rek-
laamikandjaid on valla territooriu-
mil neli, mis asuvad kõik valla kes-
kuse piirkonnas. Erinevalt eelmisest 
aastast oli 2020. aastal natuke roh-
kem konkreetse kaubamärgi/too-
te/teenuse tarbimisele suunatud 
reklaami (38%), samas peaaegu sa-
ma palju oli endiselt ka kinnisvara 
müügi/üüri reklaami (34%). Eelmi-
se aastaga võrreldes oli sagedami-
ni sotsiaalse sisuga reklaami (18%), 
sh kampaaniad nagu RIA kampaa-
nia “Ole IT-vaatlik” ning riigivalit-
suse kriisi ja hädaolukorra enne-
tamisele ning tervise hoidmisele 
suunatud kampaaniad. Mõnevõrra 
vähem oli meelelahutusele/üritu-
sele/näitusele suunatud reklaame 
(7%), 3% lubadest moodustas muu 
reklaam (nt muutuv, interaktiivne 
vm määramata). Reklaamimaksu 
deklareeriti 52 391 eurot. Väiksema 
deklaratsioonide arvu ja maksutulu 
tingis tänavu osaliselt ka kevadisest 
eriolukorrast tingitud maksuvabas-
tus juuni- ja juulikuus eksponeeri-
tud reklaamidele.

Teehoole
Möödunud aasta sügisel viidi läbi 
uue perioodi teehoolde hange ning 
valla teehooldajana jätkab lepingu 
alusel alates 2020. novembrist ku-
ni 2027. aasta lõpuni AS TREV-2 
Grupp. Uue hooldehankega on 
Viimsi vald jagatud talveperioodil 
18 hooldepiirkonnaks, mille lume- 
ja libedusetõrjeks on pidevas val-
misolekuks 24 erinevat masinat. Ka 
kasutavad uue hankega teehoolda-
ja ja tema allhooldajad ühtset tun-
nusgraafikat Viimsi teehooldus, 
mis on kantud nii masinatele kui 

ka meeste töövormidele. Aasta lõ-
pus alustati teeilmajaamade uuen-
damisega ning uue ilmajaama pai-
galdamisega Muuga tee ringile. 

2020. aasta alguses sai rõhku 
pandud libeduse tõrjumisele. Ku-
na talv oli pehme ja temperatuurid 
püsisid enamjaolt 0 kraadi ümbru-
ses, siis tekkis pidevalt teedele libe-
dust. Suurt rõhku tuli panna katete 
ja teepeenarde remondile, kuna ve-
sised olud ja temperatuuri kõikumi-
sed (pehme talv) lõhkusid teekat-
teid päris suurel määral. Talihoolde 
kulud olid kokku ligi 425 000 eurot.

Suveperioodil puhastati ja re-
monditi teekatteid, ehitati frees-
purukatteid, hööveldati, taastati 
peenraid, hooldati veeviimareid, pu-
hastati teekraave, remonditi ja pai-
galdati liikluskorraldusvahendeid, 
eemaldati teemaal asuvaid nähta-
vust piiravaid puid ja oksi jne. Ri-
bapindamise baasmahule 2500 m2 
telliti lisaks juurde 8773 m2 katete ri-
bapindamist, sellest suuremad ma-
hud tehti Tammelaane, Tulbiaia, 
Muuli, Lännemäe ja Kaevuaia tee-
del. Tolmutõrjet (kaltsiumkloriidi-
ga tolmavate teede kastmine) teos-
tati suvel kolmel korral. Asfaltkatete 
pragusid parandati patcheriga kok-
ku 200 tundi. Eelmise aastaga võrrel-
des suurenes niidetavate teemaade 
arv 7 uue tee võrra (niidetavate tee-
de arv kokku – 177) ja samuti suu-
renes niidusagedus 14 olemasole-
val teel. Hooldetööde käigus tegeleti 
erinevate ühikhinnapõhiste lisatöö-
dega, mille käigus veeti pindamise-
le minevatele teepõhjadele freespu-
ru, rajati Nelgi teele jalgtee ühendus 
vallamaja parkla ja Nelgi tee jalgtee-
ga, rajati Rohututi jalgteele freespu-
rust kate, korrastati Jäätma tee tee-
maa-ala, rajati Remmelga teele renn 
vee äravooluks teekattelt, saarel re-
monditi teekatteid. Suvised teehool-
de kulud olid kokku ligi 470 000 eu-
rot.

Teede sulgemine
2020. aasta jooksul oli tänavate/
teede ajutise sulgemise taotlusi esi-
tatud 31 ning lubasid väljastati kok-
ku 27, neist pikendati kahte (2019. 
aastal väljastati 75 ja pikendati 12 
tänavate/teede ajutiste sulgemise 
luba). Teede ajutine sulgemine on 
loa taotlejale tasuline (v.a juhul, 
kui tegu pole vallavalitsuse telli-
tava tööga) ja aasta jooksul laekus 
selle eest vallale kokku 1955 eu-
rot maksutulu (2019. aastal laekus 
16 720 eurot).

Teede ehitus
Valla teede iga-aastast asfaltbetoon-
katete lappimist teostati mahus 
10 997 m2 ja alukonstruktsioone re-
monti mahus 1269 m2 – tööd teos-
tas AS TREF Nord, tööde maksumus 
oli ligi 146 660 eurot (2019. aastal oli 
tööde maksumuseks 175 663 eurot).

Teid pindas eelmisel aastal Ta-
riston AS. Kahekordse pindami-
se maht oli 25 246 m2 (2019. aastal 
22 182,5 m2), pooleteisekordse mee-
todiga pindamise maht oli 7041 m2 

ja ühekordse pindamise maht oli 
10 210 m2 (2019. aastal 6470 m2), töö-
de kogumaksumuseks ligi 114 939 
eurot (2019. aastal 117 115 eurot). 
Kui 2019. aasta 1 m2 pindamise 
maksumuseks oli keskmiselt 4,1 
eurot, siis 2020 kujunes keskmiseks 
maksumuseks 2,7 €/m2. Tänu bi-
tuumenihinna langusele sai Viimsi 
valla avalikke teid võrreldes eel-
neva aastaga pinnatud 13 850 m2 

enam. Uue tolmuvaba katte said 
48 teed või teelõiku. Pindamistöö-
de omanikujärelevalvet teostas TPJ 
Inseneribüroo OÜ. 

Suve jooksul ehitati ja laiendati 
järgnevad parklad: Kibuvitsa tee 1 
asuva Randvere keskuse parkla, 
Prangli saare Kelnase sadama park-
la ja Rannapere pansionaadi park-
la. Kibuvitsa teele rajas WWR Sys-
tems OÜ 3,5 tuhande euroga 5 uut 
parkimiskohta ning kogu parkala 
parkimiskohad jooniti. Kelnasele 
projekteeriti ja rajati uus freespuru 
kattega ning 17 kohaga parkla, mil-
le maksumuseks kujunes 40 248 
eurot, ehitustöid teostas Mefab OÜ. 
Rannapere pansionaadi parkla 
laiendamisega rekonstrueeriti kae-
vud ning korrastati parkimiskorral-
dust. Parkla laiendustöid teostas AS 
TREF Nord.

Kevadel ja suvel rekonstrueeriti 
keskuses Rannapere pansionaadi 
ümbruses kolhoosiaegsed jalgteed. 
Valgustus renoveeriti varasemalt 
LED I projekti raames. Uue jalgtee 
rajamise ehitustööde hulka kuu-
lusid vana plaatidest jalgtee likvi-
deerimine, uue asfaltkattega tee 
rajamine ning haljastustööd. Ehi-
tustöid teostasid mitmed ettevõt-
ted: WWR Systems OÜ, AS TREF 
Nord ja abiks oli ka Viimsi õpilas-
malev. Tööde maksumus kokku li-
gikaudu 7000 eurot.

Septembri alguseks valmis Nur-
me põik jalgtee, millega ühendati 
Nurme põik jalgtee lõigud omava-
hel. Tööde käigus rajati uus jalgtee 
lõigul Nurme põik 26 kuni Nurme 

põik 34, paigaldati uued tänavaval-
gustuspostid, lisati pink ja tehti hal-
jastust. Tööd teostas WWR Systems 
OÜ, teetööde maksumuseks kuju-
nes 68 880 eurot.

Sügisel ehitati ümber Lubja kü-
las Lubja tee ja Pärtlepõllu tee rist-
mik seoses Pärtlepõllu tee väljaehi-
tusega. Rekonstrueerimistööde 
hulka kuulusid eraldussaare ja põr-
kepiirde eemaldamine, sõiduteede 
kujade sirgemaks ehitamine, Lub-
jamäe bussipeatuse nihutamine ja 
Lubja tee nutiülekäiguraja rajami-
ne. Ristmiku ümberehitamist teos-
tas OÜ Fertum Holding ning töö-
de maksumuseks oli 29 900 eurot 
(pooleli on vaegtööd). 

Sügisel alustati Aiandi tee re-
monttöödega. Esimese etapina 
teostati kandevõime uuringud ning 
tehnovõrkudega seotud kaevetööd. 
Aiandi remonttööde järgneva eta-
pi koosseisu kuuluvad tee tasan-
dusfreesimine, uue jalgtee rajami-
ne, tänavavalgustuse uuendamine, 
drenaažitrasside rajamine ja haljas-
tustööd. Paralleelselt on kavas te-
ha AS-i Viimsi Vesi torustikutööd 
ja pikendada Aiandi tee sademe-
vee kollektorit. Aiandi tee reno-
veerimistööd lõppevad 2021 suvel.

Suvel ja sügisel remonditi Nais-
saarel Tagaküla teed. Tagaküla teel 
täideti kohaliku materjaliga (kruu-
sa ning killustiku seguga) teekattes-
se tekkinud löökauke. Tööd teos-
tas AS TREV-2 Grupp ning tööde 
maksumuseks oli 6500 eurot. No-
vembrist alates kuuluvad Naissaare 
Tagaküla tee ja Männiku tee hoolda-
tavate teede nimekirja, mistõttu on 
korrapärane säilitusremont vajalik. 
Pranglis tehti Lääneotsa tee ja teiste 
teede halvas olukorras olevate lõiku-
de freespuruga remonti, kokku mak-
sumusega 19 800 eurot. 2020. aas-
tal teostas AS TREV-2 Grupp Viimsi 
vallas mitmesuguseid tee-ehituslik-
ke töid. Suvel renoveeriti kergtee-
de ääres olevad väga halvas seisus 
olevad 10 pingikohta, rajati Viimsi 
mõisa bussiootekoja alus ja paigal-
dati ootekoda, lisaks tehti kopatöid, 
paigaldati piiret, teostati mitmesu-
guseid niidutöid ja üleliigsete niidu-
jääkide koristust teemaalt. Muudest 
töödest teostati Vehema tee 1a esise 
kergliiklustee lõpuni ehitus (kohtu-
vaidlus hoone omanikuga jätkub Ve-
hema tee rekonstrueerimise lahen-
duse osas); paralleelselt Viimsi Vesi 
trassitöödega laiendati Tammekivi 
teed ja trassitööde käigus sai Hobu-
raua tee uue teekatte.

Teede projektid ja uued teed
Teede projektidest said valmis Riia-
söödi tee pikenduse projekt ning 
Riiasöödi – Randvere ristmiku üm-
berehituse projekt. Töös on Jäät-
ma tee rekonstrueerimise projekt 
(kooskõlastused), Nurme tee re-
konstrueerimisprojekt. Valmis sai 
ka eskiisprojekt koos projekteeri-
mistingimuste eelnõuga Randvere 
tee ümberehituseks ja kõnniteede 
laiendamiseks ning Põldheina tee 
pikendmaiseks ja tee äärde park-
lakompleksi ehituseks seoses Ar-
tiumiga, mis on valla kodulehel 
avalikustatud. Koostatud sai Met-
sakasti küla läbiva Randvere tee 
eskiis, mis esitati Transpordiame-
tile, kes kavandab piirkonda teise-
le poole sõiduteed kergtee ehitada 
ja samal ajal on kavas Metsarahva 

Koos erinevate 
tehnovõrkude 
ehitusega taas-
tati ja parandati 
teekatteid ligi 
15 000 m2 ula-
tuses. Foto: Alar 
Mik
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piirkonnale ülekäigurada teha koos 
bussipeatuste ühendusega. 

Viimsi vald andis kevadel Va-
na-Narva maantee üle Transpor-
diametile ja tänaseks on riik alus-
tanud Vana-Narva maantee ja 
Saha-Loo tee eskiisprojektide koos-
tamisega, et teed rekonstrueerida. 
Aasta lõpus saabus MKM-ist mi-
nistri käskkiri, millega võõranda-
takse Randvere tee Haabneemet 
läbiv tänava lõik Viimsi vallale.

Arendajate poolt valmisid ja an-
ti Viimsi vallale üle Hüatsindi tee 
koos jalgteega, Aiandi põik koos 
jalgteega, Paepanga tee koos jalg-
teega ning Randvest OÜ arendus-
alal Metsakastis Katkuniidu põik, 
Mäehaldja tee ja Puuhaldja tee 
koos jalgteedega (ehitaja Mullamutt 
OÜ). Vallavalitsus on tänulik aren-
dajatele, kes koostöös vallaga on 
aidanud luua kvaliteetset elukesk-
konda. Lisaks andsid mitmed era-
isikud vallale üle ligi paarkümmend 
kinnistut teemaade laiendustega. 

2020. aasta jooksul anti välja 20 
tee-ehitusluba (kokku 28 tee ehita-
miseks) ning 11 kasutusluba (kokku 
16 teele). 2019. aastal väljastati 12 
tee-ehitusluba  ja 13 kasutusluba. 

Teede olukorra seirelahendus-
test mindi üle Street-U lahenduselt 
EyeVi keskkonnale, mis võimaldab 
lisaks tänavavaatele defekte tuvas-
tada ja ortofotodelt lähimõõtmi-
si teostada. Kasutusele võeti TIK 
teeilma teenus, et teeilmaprog-
noose ette näha ja hoolduse kor-
raldamisel vastavalt reageerida.

Aasta alguses sai valmis valla 
teederegistri andmete uuendus ja 
tervikteede lõigutamine ning and-
mete kandmine teederegistrisse 
teelõikude kaupa. 2020 lõpu seisu-
ga oli Viimsi valla teeregistris 2365 
kannet kinnistute põhiselt teede 
kaupa, mis moodustavad ühtekok-
ku 401,13 km pikkuse teedevõrgus-
tiku (riigimaanteedega 425,07 km). 

KOV-GIS projekt
Kogu aasta vältel jätkusid Riigi In-
fosüsteemi Ameti poolt rahastata-
va projekti “Kohalike omavalitsuste 
geoinfosüsteemi põhise register-
menetluskeskkonna väljaarenda-
mine Viimsi valla näitel” tööd. 
Hanke tulemusel sõlmiti arendus-
tööde leping OÜ-ga Industry62. 
Aasta jooksul kaardistati kõik prot-
sessid, kasutuslood ja teenused, mi-
da uus süsteem tegema peab hak-
kama. Tulemusena valmis mahukas 
ligi 300-leheküljeline detailanalüüs 
– see saab sisendiks jaanuaris alga-
vale arendustööle. KOV-GIS pro-
jektnimetuseks sai arenduse käi-
gus VAAL – valla avalike andmete 
lahendus. Paralleelselt alustati and-
mete korjega, mis tuleb süsteemi 
selle testimise ajaks lisada – üldpla-
neeringute kihid, sademevee, teede 
ja tänavavalgustuse taristu kaardiki-
hid jm seotud andmed. 

Uude süsteemi pannakse ko-
gu valla tehnilise taristu andmed 
elanikele vaatamiseks ja erinevad 
taotlused. Arendus kestab terve 
2021. aasta. 

Kaevetööd
2020. aastal viidi läbi järgnevad 
menetlused/väljastati load: väljas-
tati 110 kaeveluba ja neist pikenda-
ti 9 (2019. aastal 109 kaeveluba ja 
neist pikendati 19); avariikaevetöö-
sid registreeriti 56 korral (2019. aas-
tal 52 korral).

Enim kaevetööde lubasid on 
aasta jooksul väljastatud LED-tä-

navavalgustustöödega tegelevatele 
ettevõtetele AS KH Energia-Konsult 
(20 luba) ja OÜ Corle (15 luba) ning 
elektritöid teostavale ettevõttele AS 
Elektritsentrum (12 luba), teiste loa-
taotlejate aastane lubade maht jääb 
oluliselt alla kuue loa.

Enim avariikaevetöid on aasta 
jooksul teostanud valla vee-ette-
võte AS Viimsi Vesi (31 taotlust) ja 
elektrivarustuse tõrgeteta toimimi-
se tagamiseks vajalikke hooldus-
töid tegev AS Elektritsentrum (12 
taotlust), järgnevate ettevõtete pu-
hul on aastane teostatavate avarii-
kaevetööde arv alla viie.

Dokumentide kontroll ja loa 
andmine, tööde paikvaatlus, järe-
levalve, tööde kontroll ja loa lõpe-
tamise järgne vaatlus tõid ühtekok-
ku üle 600 kaevetööalase toimingu.

Tänavavalgustus
Eelmine aasta oli tänavavalgustu-
se rajamise ja rekonstrueerimise 
osas väga tegus aasta, tööd variee-
rusid LED projektidest kuni eraldi-
seisvate hangeteni. Vallavalitsuse 
tellimusel rajati valgustus 11 teele 
ning Soosepa mänguväljakule. Ko-
gu tööde maksumus oli ca 200 000 
eurot, mille puhul paigaldati 102 
valgustit (valgustuspunkti kesk-
mine maksumus 1960 eurot). Aas-
ta peale lisandus Viimsi valla täna-
vavalgustuse võrku 192 valgustit 
(2019 lisandus 312 valgustit). Ni-
metatud number moodustub val-
la poolt paigaldatud valgustitest 
ning arendajate poolt üleantud 
teevalgustusest. Kõikide paigalda-
tud valgustite puhul on kasutatud 
LED-valgusteid. 31.12.2020 seisu-
ga on Viimsi vallas 5828 valgustus-
punkti. Valla valgustusest ca 1700 
valgustuspunkti puhul on kasuta-
tud LED-valgusteid, mis moodus-
tab 29%. LED-valgustite koguar-
vus ei ole kajastatud veel Viimsi 
valla LED II projekti valgusteid, 
mille ehitustööd hetkel toimuvad. 
Valla tänavavalgustuse arenguka-
va (TVAK) tegevused on graafikus.

2020. aastal väljastati 17 teeval-
gustuse tehnilist tingimust, ühte-
kokku 58 tee valgustamiseks või 
valgustuse renoveerimiseks. Ligi 
240 000 eurot kulus elektri- ja võr-
guteenustele. Kui vaadata 2019. aas-
tat, siis on näha, et võrgu- ja elektri-
teenuse hind on jäänud praktili-
selt samaks. Seega võib järeldada, 
et uute LED-valgustite paigaldami-
ne on mõistlik ning hoiab kokku ra-
halistes kulutustes (samal ajal, kui 
taristu kasvab) ning kokkuhoitud 
vahendite eest on võimalik vahe-
tada vanu valgusteid. Käidukorral-
duse koosseisus teostati remont-
töid ligi 160 000 euro eest (riketest 
kõige sagedasem oli katkise/avarii-
lise valgusti vahetus, mida tehti 368 
korral ehk iga päeva kohta 1 valgus-
ti vahetus). 

Uute kilpide liitumistasudele 
kulus vahendeid ca 13 000 euro 
eest. Eelmise aasta lõpu seisuga 
on Viimsi vallas 175 juhtimiskilpi, 
4 vahekilpi ja 9 kilpi asub KÜ hoo-
netes. Kokku teenindavad valla tä-
navavalgustussüsteemi 188 kilpi.

Elanike pöördumistest teeval-
gustuse teemadel joonistub välja 
kolm valdkonda. Sageli küsitakse, 
millal vastavale tänavale valgus-
tus rajatakse, ning samapalju tea-
vitatakse katkisest või mittetööta-
vast valgustist. Kolmandale kohale 
platseeruvad pöördumised, mil-
lega küsitakse öise säästurežiimi 
kohta ja sageli tehakse ettepane-

kuid pöörduja poolt tema maja ees 
valgusti põlema panna ning naabri 
maja eest valgusti kustutada. 

2020. aastal alustati järjekord-
se mahuka LED-projektiga, seda-
puhku Viimsi LED II töödega, mille 
raames teostatakse töid 18 erinevas 
piirkonnas üle valla. Aasta lõpuks 
olid enamikes piirkondades kaeve-
tööd teostatud ja tööd jätkusid val-
gustite ja mastide paigaldamisega. 
Töid teostab Corle OÜ ning ehitus-
tööde ligikaudne maksumus on 
860 000 eurot. Tööde käigus asen-
datakse vanu valgusteid ja tihen-
datakse tänavavalgustusvõrku 658 
LED-valgusti võrra. LED II projek-
ti tööde tähtaeg koos haljastustöö-
dega on 31.07.2021.

Kokku on valla avalikku ruumi 
kaunistamas ligikaudu 200 ühikut 
erinevaid jõulukaunistusi. Need 
jagunevad 16 puu kaunistuseks (3 
km valguskette) ja 106 erinevaks 
dekoratsiooniks. Möödunud aas-
tal lisandus Randvere tee peatä-
nava lõigule (Rohuneeme ringrist-
mikust kuni Heki ringristmikuni) 
44 uut 3D jõulukaunistust. 

Viimsi vald jätkab tänavaval-
gustuse võrgu rekonstrueerimise-
ga, kuna Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse kaudu saadi toetus 
ka Viimsi valla LED III projektile. 
2020. aastal alustati LED III pro-
jekti projekteerimistöödega. Pro-
jekt haarab enda alla 13 piirkonda 
üle valla, mille käigus on planeeri-
tud vahetada ja võrgu tihendada ca 
500 LED-valgusti võrra (valitud on 
valgustussüsteemid, mis on pärast 
LED I ja LED II elluviimist kogu ta-
ristust enim energiat tarbivad ja 
amortiseerunud). Projekteerimis-
töödega loodetakse lõpule jõuda 
2021. aasta veebruari lõpuks ning 
seejärel saab alustada ehitustööde 
hanke väljakuulutamist. 

Viimsi vald kavandab 2021. aas-
tal paigaldada valgustuse järgmis-
tele teedele tulenevalt TVAK te-
gevustest: Ristikheina, Kelluka, 
Metsaserva, Tuulepesa, Tamme-
nurme, Nartsissi, Loomisvälja, Me-
riste Kallasmaa, Kasteheina, Puh-
kuse, Mündi põik koos Aiaotsaga, 
Laiamäe ja Mustasauna teedele. 

Veoload ja taksoload
Veoauto keelualasse sisenemiseks 
või erivedude teostamiseks väljas-
tati 75 veoluba (2019. aastal 145), 
mis olid valdavalt seotud ehitusob-
jektidele ehitusmaterjalide veoga. 

Taksoveoga seonduvaid menet-
lusi teostati 28. Väljastati 10 takso 
sõidukikaarti ja 18 taksoveo teenin-
dajakaarti.

Liiklus ja transport
Valla teedel liiklusohutuma kesk-
konna kujundamiseks pandi suurt 
rõhku liikluskorraldusvahendite 
uuendamisele. Lõppenud aastal 
telliti liiklusmärke, viitasid ja liik-
luskorraldustöid ligikaudu 7300 
euro eest. 

Teekatete joonimis- ja märgis-
tustööde teostamiseks sõlmiti riigi-
hanke tulemusel nelja-aastane le-
ping OÜ-ga Naami-V. Tööde mahuks 
kujunes 2020. aastal ligi 2550 m2 
märgistust ning maksumuseks ligi 
28 900 eurot. 

Vallavolikogu kehtestas lõppe-
nud aasta detsembris OÜ Stratum 
poolt koostatud Viimsi valla trans-
pordi- ja liikuvuskorralduse aren-
gukava aastateks 2020–2030 (lühen-
dina TRAK), millega kujundatakse 
valla transpordi valdkonna tulevi-
kusuunad. Arengukava koostami-
se (sh uuringud ja andmeanalüüs) 
maksumuseks oli 33 324 eurot.

Viimsi vald katsetab erinevaid 
nutikaid liikluskorralduslahendu-
si, et valla liikumiskeskkonda ohu-
tumaks muuta. Oktoobri lõpus 
paigaldas Bercman Technologies 
AS Lubja teele Uus-Pärtle lasteaia 
juurde nutiülekäiguraja süsteemi. 
Taustvalgustusega ülekäiguraja-
märgid on parema nähtavusega ka 
raskete ilmastikuolude korral. Uus 
süsteem kasutab kaamerasüsteemi 
jalakäijate tuvastamiseks ning pos-
tidel asuvaid LED-tulesid autojuh-
tidele eelseisva ülekäiguraja osas 
hoiatamiseks. Lahenduse maksu-
museks oli 14 184 eurot.

Alanud aastal kavandame paigal-
dada nutika ülekäiguraja süsteemi 
Aiandi teel ja Randvere teel. Samuti 
oleme teinud vastavad ettepanekud 
Transpordiametile (endise nimega 
Maanteeamet) rakendada nutikaid 
süsteeme Rohuneeme teel.

Liiklusohtlike kohtade ohutu-
maks muutmise osas tehti Trans-
pordiametile ettepanek ohutus-
tada Hundi tee ja Rohuneeme tee 
ristmiku ülekäik, lisaks Suureväl-
ja bussipeatuste vaheline ülekäik. 
Täiendavalt juhiti Transpordiame-
ti tähelepanu Rohuneeme – Rand-
vere ringtee ohutustamisele (mille 
osas on algatatud ümberprojek-
teerimine) ja samuti Randvere – 
Aiandi ringile, et see oma tööplaa-
ni võtta; ka sai juhitud tähelepanu 
Muuga tee lõpu lõigule, mis on kit-
sas ja pime. 

Ühistransport 
Vallasisese ühistranspordi teenu-
se osutajana jätkab vähemalt 2021. 
aasta lõpuni AS Hansa Bussiliinid. 

Ka valla ühistransport oli lõppe-
nud aastal mõjutatud koroonavii-
rusest tingitud eriolukorrast, mille 
ajal sõitis vallasisene ühistrans-
port vähendatud mahus ning seisid 
koolibussid. Aasta jooksul asenda-
ti väikebussid normaalbussidega, 
milles on rohkem ruumi ning pa-
rem võimalus hoida distantsi. Val-
laliinid sõitsid 2020. aastal kokku 
ligikaudu 644 500 liinikilomeetrit, 
mida on 64 100 km vähem, võrrel-
des aasta varasemaga. Sügisel jät-
kus teenindamine sama mahuga, 
mis enne koroonaviirusest tingi-
tud eriolukorda. Valla liinivõrgu 
kulu oli 794 000 eurot.

Kodukontorid, distantsõpe ja 
muude tegevuste umberkujunemi-
ne on oma jälje jätnud ka ühistrans-
pordi kasutatavusse. Ühissõidukite 
piletimüügisüsteemi valideerimis-
te andmetel tehti möödunud aastal 
valla siseliinidega ligikaudu 182 000 
sõitu, mida on rohkem kui 30% vä-
hem, võrreldes 2019. aastaga. Kõige 
suurem langus oli aprillis, kui sõit-
jate arv vähenes ca 82%.

Igati edukalt on käivitunud Har-
ju maakonna avalikud bussiliinid 
115 ja 174, mida teenindab AS SE-
BE. Kahe aastaga on maakonnalii-
nide veomaht suurenenud üle ka-
he korra – 266 770 liinikilomeetrilt 
2018. aastal 630 580 kilomeetrini 
lõppenud aastal. Kuigi koroona-
pandeemia on üldiselt vähenda-
nud ühistranspordi kasutatavust, 
siis maakonnaliinides on aasta 
kokkuvõttes toimunud tehtud sõi-
tude arvu kasv 2019. aasta 336 000 
sõidult ligikaudu 360 000-le sõidu-
le 2020. aastal.

Kontaktõppest lähtuvalt on toi-
minud ka koolibussi teenus. Ok-
toobris läbi viidud loenduste alu-
sel kasutas Viimsi – Keskuse ja 
Tammneeme – Balti jaam koolibus-
si keskmiselt 74 õpilast päevas. Po-
pulaarseim oli Viimsi Keskus – Bal-
ti jaam koolibuss, mida kasutas iga 
päev keskmiselt 48 õpilast. Tamm-
neeme-suunalist koolibussi kasu-
tab iga päev keskmiselt 26 õpilast. 
Koolibussi kulud on 11 705 eurot.

Mai lõpus käivitas Viimsi esime-
se Tallinna naabervallana Randve-
re tee ja Hundi tee äärses parklas 
(Hundi tee 31) pargi-ja-reisi-süs-
teemi, millega loodi täiendav või-
malus mugavaks ja keskkonda 
säästvamaks liikumiseks Tallinna 
kesklinna. Lõppenud aastal kasu-
tati seda ca 100 korral. Loodame, 
et tulevikus laieneb Viimsi süstee-
mi ka Tallinna linna ühistransport.

Valla keskuse peatustesse Ra-
vi teel projekteeriti uue disainiga 
kompleksootepaviljonid (rattapark-
la ühes kahe ootekoja mooduliga), 
mida ehitati kaks komplekti. Töö-
de koosseisus olid aluse valmista-
mised, kaablitööd, ootekodade ra-
jamised ja prügikastide paigaldus. 
Kokku läksid projekteerimis-ehitus-
tööd maksma 113 600 eurot. Alanud 
aastal on kavas peatuste uuendami-
sega jätkata ja uued ootekojad saab 
Artiumi esine ning riigigümnaa-
siumi peatus. 2020 likvideeriti kaks 
amortiseerunud plekist ootekoda, 
mis asendati klaasist ootekodadega, 
täiendavalt paigaldati kaks klaasist 
ootekoda postipeatuste asemele. 
Ka jätkatakse vanade ootekoda-
de uuendamise ja hooldamisega 
ja postipeatuste arvu vähendami-
sega (2020 lõpul 36% peatustest 
postipeatused). Kokku olid ühis-
transpordi rajatiste haldus ja re-
mondikulud ligi 17 000 eurot. 

Viimsi mõisa-
pargi keskel
LIFE projekti 
raames valmi-
nud tiik ja istu-
misplatvorm. 
Foto: Alar Mik
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Kavas on välja töötada reaal-
aja infot kajastav tarkvara ja pai-
galdada peamistesse sõlmpunkti-
desse vastavad ekraanid. Reaalaja 
infosüsteemi projekt on kavas läbi 
viia 2021.–2022. aastal ning selleks 
on MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspor-
dikeskus koos Harjumaa omavalit-
sustega saanud toetuse positiivse 
eelotsuse Maakondade arengu-
strateegiate elluviimise toetus-
meetmest. Viimsi valla osa antud 
projektis on ligi 107 000 eurot.

Augmented Urbans 
välisprojekt
Eelmise aasta jooksul jätkusid tege-
vused Augmented Urbans välispro-
jekti raames, mis viiakse planeeri-
tult lõpule käesoleva aasta esimeses 
kvartalis. Nelja riigi vahelise rahvus-
vahelise projekti tegevusteks Viim-
sis olid Randvere tee eskiislahen-
duse väljatöötamine, Haabneeme 
üldplaneeringuga seotud tegevu-
sed, Haabneeme 3D-mudeli loomi-
ne, koostöö kogukonnaga ja projek-
ti partnerlinnadega.

Üheks suuremaks ettevõtmi-
seks projekti raames oli Haabnee-
me alevikku läbiva Randvere tee 
eskiislahendusega loodud tulevi-
kunägemus Randvere tänavale kui 
nn peatänavale lõigul Rohuneeme 
tee kuni Tammepõllu tee. Peatäna-
va eskiisi koostas SWECO Projekt 
AS inseneride ja ekspertide kollek-
tiiv, arvestades Viimsi vallavalitsuse 
valdkondlike spetsialistide ja erine-
vate kaasatud ekspertide (sh haljas-
tus- ja keskkonnaeksperdid, maas-
tikuarhitekt, liiklusspetsialistid jne) 
ning elanikkonna (242 viimsilase) 
tagasisidet. InfraBIM OÜ mees-
kond aitas eskiisist luua 3D-ani-
matsiooni.

Aasta lõpus, detsembris tutvus-
tati kogukonnale Augmented Ur-
bansi projekti tulemusi kahenä-
dalase rändnäitusega Viimsi raa-
matukogus. Näitusel kajastati 
partnerlinnade pilootalasid ning 
tulemusi. Näituseperioodil 7.–21. 
detsembrini külastas raamatuko-
gu 4419 inimest. Tänavu asutakse 
ellu viima peatänava I etappi, mis 
jääb Artiumi esisele lõigule.

Turvalisus
Turvalisusevaldkond koosneb po-
litsei, valve ja pääste tegevustest. 
Politsei tegevusalast toetati piir-
konnapolitsei ruumide majandus-
kulusid, abipolitseinike koolitus-
tegevust ja ennetustöö vahendeid 
summas ligi 3100 eurot. 

Turvalisusevaldkonnas kulus 
Viimsi valla automaatse numbritu-
vastussüsteemi ning valvekaamera-
te hooldus- ja halduskuludeks ligi 
18 200 eurot (2019. aastal 18 800 eu-
rot) ja G4S patrullteenuse kuludeks 
ligi 7800 eurot. Valvekaamerate ja 

numbrituvastuse hooldusega jät-
kab perioodil 2017–2022 G4S Ees-
ti AS, kes osutab ka patrullteenust 
perioodil 2017–2022. Täiendavalt 
paigaldati juurde valveseadmeid ja 
kaameraid, töö jätkub 2021. aastal. 

Viimsi valla kaamerate teemale-
hel kaamerad.viimsivald.ee on ava-
likult vaatamiseks 11 kaamerat, mis 
on jaotunud liikluskaameraks, sa-
damakaameraks, parklakaameraks 
ja teekaameraks. Antud kaamerad 
annavad väga hea ülevaate Viim-
si valla avalikus ruumis toimuvast 
ning samuti ülevaate teede seisust 
üle valla. Lisaks valla kaameratele 
on 26 kaamerat, mis edastavad pilti 
Politsei- ja Piirivalveameti süstee-
mi, et tagada vallas ohutum ja tur-
valisem keskkond.

Päästevaldkonnas toetati Prang-
li Saare Seltsi päästeteenistust ja 
saare vabatahtlikku merepäästet 
62 000 euroga ning Naissaare Pääs-
teseltsi 3000 euroga. Naissaare 
päästeseltsil aidati valla kuludega 
saarele transportida tuletõrjeauto 
UNIMOG U1300L.

Kalmistud
Valla hooldada on viis kalmistut. 
2020. aastal viidi ellu Rohuneeme 
kalmistu laiendamise projekt ja 
loodi 178 uut hauaplatsi. Töö hõl-
mas matmiskvartali sõelmetest si-
seteede rajamist ja äärekivide pa-
nekut (maksumus 10 200 eurot). 
Lisaks teostati Rohuneeme kalmis-
tul pinnasetöid, markeeriti uued 
hauaplatsid ja rajati korralik lao-
plats liiva ja pinnase hoiustamiseks. 
Tööde maksumus 8000 eurot. Sa-
muti vahetati Rohuneeme kalmis-
tu elektri õhuliin maakaabli vastu 
(tööde maksumus 7000 eurot).

Kalmistute registri HAUDI and-
metel vormistati 2020. aastal Rohu-
neeme kalmistule 18 matust, Rand-
vere kalmistule 11 matust, Prangli 
kalmistule 2 ja Naissaare kalmistu-
le 1 matus.

Soojamajandus ja gaas
Jätkusid Viimsi valla soojamajan-
duse arengukava 2016–2026 te-
gevused. Adven Eesti AS lõpetas 
soojustrasside renoveerimistöid 
Haabneeme aleviku ja Viimsi ale-
viku keskustes. Kasutusload väljas-
tati kokku 40 kinnistul, 15 objektil. 
Renoveeriti 2,5 km soojusvõrku.

Viimastel aastatel on Adven Ees-
ti AS mahukaid investeeringuid tei-
nud, et alevik soojusvõrk kaasajas-
tada. Projekti lõpptulemusena on 
Haabneeme ja Viimsi alevike ühen-
datud 14,2 km pikkusest soojusvõr-
gust 98% asendatud tänapäevaste 
eelisoleeritud torudega.

Jätkati Miiduranna ja Haabnee-
me aleviku gaasitorustike ajutise 
opereerimisega koostöös OÜ-ga 
Esmar Holding. Kevadel sai gaa-

sitorustikke üle värvitud, samuti 
likvideeriti jooksvalt mitmeid oht-
likke kohtasid. Koostöö kogukon-
naga ja ajutise operaatoriga on ol-
nud väga tihe ja tulemuslik. 

Vesi ja kanalisatsioon
Vastavalt Viimsi valla ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arendamise ka-
vale aastateks 2019–2030 on olu-
lisem rõhk piirkondadel, kus täna 
puudub veel võrk, samuti kvali-
teetse teenuse tagamine ja vanade 
torustike rekonstrueerimine.

2020. aastal teostati suuremad 
torustikega seotud investeeringud 
Randvere külas, kus rajati ühisvee-
varustus ja -kanalisatsioon piirkon-
dades, kus seda siiani polnud. AS-i 
Viimsi Vesi kliendiks said kõik Ho-
buraua tee piirkonna elanikud. Li-
saks rajati vee- ja kanalisatsioo-
nitorustikud Tammekivi ja Tiitsu 
tee piirkonda, kus puudus kanali-
satsiooniga liitumise võimalus ja 
polnud tagatud ka tulekustutusve-
si. Antud projektiga ringistati vee-
torustik, mis tagab veevõrgu suu-
rema töökindluse. Kokku rajati 
Randvere külla ca 1,4 km kanalisat-
siooni- ja ca 1,5 km veetorustikku. 

Suurenes märgatavalt AS-i Viim-
si Vesi poolt pakutava teenusega 
liitunute arv, seda nii uusaren-
duste kui ka olemasolevate era-
mute baasilt. Usinalt kasutati ka 
Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse poolt jagatavat toetust erai-
sikutele kinnistu ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni väljaehitamiseks 
liitumispunktist hooneni ning ko-
gumismahutite rajamiseks. 

Viimsi veepuhastusjaamas va-
hetati välja filtermaterjal, et taga-
da klientidele jätkuvalt nõuetele 
vastav joogivesi. Lisaks rajati reo-
vee peapumpla juurde jämevõre, 
mis püüab kinni suurema prahi 
enne reoveepuhastit. See vähen-
dab oluliselt koormust reoveepu-
hastile ja nii suudab puhasti roh-
kem reovett vastu võtta. 

Tulenevalt müügimahtude kas-
vust ja efektiivsest majandamisest 
oli võimalik alandada veeteenuse 
hindasid. Viimsis maksis eelnevalt 
ühisvee- ja kanalisatsiooniteenus 
erakliendile 3,84 eurot, uue hinna-
kirja alusel on see 3,64 eurot m3. 
Efektiivset majandamist näitab ka 
tegevuskulude üleüldine aeglane 
kasv olukorras, kus sisseostetavate 
teenuste (elekter, kütus, gaas, ma-
terjalid jne) hinnad pidevalt kasva-
vad. Ettevõtte tegevuskulud on aas-
tate lõikes jäänud mõne protsendi 

võrra madalamaks kui üleüldine 
THI kasv.

Jätkuvalt tekitab vee-ettevõtja-
le muret suvisel perioodil arves-
tamata tarbitud vesi. Selle põhju-
seks võib olla, et kogu tarbitav vesi 
ei lähe läbi veemõõtja, kuna on teh-
tud väljavõtted varem, või kinnistul 
paiknevad veetorustikud on halvas 
seisus ja lekivad. Lisaks tulevale 
aastale planeeritud rekonstrueeri-
mis- ja ehitustöödele on nende tar-
bijate väljaselgitamine samuti üks 
prioriteete.

Tehnovõrkude ehitus
2020. aastal jätkusid üle valla Telia 
Eesti AS-i ülikiire interneti (internet 
kuni 1 Gbit/s üles- ja allalaadimis-
kiirusega) võrgu ehitustööd ning 
uute valgustusvõrkude rajamised 
LED-projekti raames.

Suurenenud on huvi taastuv-
energialahenduste kasutuselevõt-
mise vastu. Nende hulgas on ha-
katud paigaldama päikeseenergial 
põhinevaid süsteeme, tõukeks sel-
lele oli ka riigipoolne toetus. Samu-
ti suurenes maakütte kasutamine, 
sealhulgas nii pinnasesse paigal-
datavate maakütte torustike kui ka 
maakütte puuraukude osa. Pinna-
sesse paigaldatavate torustike kor-
ral esineb vastuolusid kõrghaljas-
tuse säilitamisel. On esinenud juh-
tumeid, kus kinnistu omanik, hoo-
limata detailplaneeringus ettenäh-
tust, on langetanud kinnistul oma-
voliliselt suurema osa kõrghaljas-
tust, et rajada maakütte torustikku. 

Suurenenud on huvi Naissaarel 
(ka Pranglil) asuvate maaüksuste-
le hoonestuse rajamiseks (taasta-
miseks). Kuna Naissaarel puudub 
tsentraalne elektrivarustus ja ühis-
veevärk, on sinna taotletud hulga-
liselt uute puurkaevude ja väikeste 
päikeseelektri tootmise lahendus-
te rajamise lubasid.

Muude olulisemate tööde hul-
gas saab välja tuua: tänavavalgus-
tuse ehituslubade menetluse tööd 
LEDi raames jt objektidel, kokku 
42 objektil, trasside pikkusega 24 
km ja enam kui 500 masti; päikese-
elektrijaamade paigaldamise ehitus-
lubade tööd, kokku 25 objekti pai-
galdatava võimsusega ligi 500 kW; 
puuraukude rajamise ehitusluba-
de ja kasutuslubade menetlemine 
kokku 29 kinnistul, 67 puurauku.

Tehnovõrke ehitati võrreldes 
eelmise aastaga peaaegu poole 
võrra rohkem. Kokku rajati ja re-
noveeriti 87 km tehnovõrke (2019 
– 59 km), sh veetrasse 11 km (2019 
– 4 km), kanalisatsioonitrasse 8 km 
(2019 – 4,7 km), sademevee- ja dre-
naažitrasse 22 km (2019 – 6,6 km), 
tänavavalgustuse elektriliine 24 km 
(2019 – 17,3 km), elektriliine 7 km 
(2019 – 6,2 km), sideliine 13 km 
(2019 – 16,5 km), gaasivõrke 1,3 km 
(2019 – 1,1 km), soojusvõrke 3 km 
(2019 – 2,6 km). 

Ehitusvaldkond
Ehitusteenustega seotud loamenet-
lus toimub e-menetlusena ehitisre-
gistri www.ehr.ee kaudu. Registris 
on aasta jooksul tehtud mitmeid 
uuendusi ja 2021 on tulemas regist-
ri uus versioon, mis peaks muutma 
selle käsitsemise tunduvalt kasuta-
jasõbralikumaks kui seni. 

Üheks oluliseks töölõiguks on 
ehitusprojektide menetlemisel 
piirinaabrite ja asjast puudutatud 
isikute kaasamine arvamuse and-
miseks. Sellele järgneb laekunud 
arvamustele ja vastuväidetele taga-

siside andmine. 2020. aastal kaasati 
erinevate menetluste raames arva-
muse andmiseks 2304 isikut.

2019. aastaga võrreldes on 2020. 
aastal vallavalitsusele esitatavate 
esmaste loataotluste arv kasvanud 
(384 tk). Paraku ei näita vähene-
mist puudulike projektmaterjali-
de esitamisest tingitud korduvläbi-
vaatuste arv. Üheks põhjuseks on 
see, et ehitusseadustik lubab esita-
da mitteloakohustuslikule ehitise-
le projekti, mis pole koostatud eri-
ala spetsialisti poolt. Nii esitatakse 
läbivaatuseks jooniseid, mis ei vas-
ta nõuetele või on ebaselged. Teise 
läbivaatamist pikendava asjaoluna 
saab välja tuua projekteerijate poolt 
esitatud kiirustades koostatud ma-
terjalid. Täiendavad selgitamised 
ja korduvalt parandatud materjali-
de esitamine viib loamenetluse et-
tenähtust pikemaks. Tihti on need 
riigilõivuvabad menetlused, kuid 
nende läbivaatamine kujuneb aja-
mahukaks. Esitatud projektide puu-
dusi näitab ka ehitusloa taotlemi-
sel esitatud projektide tagastamine 
menetlusse võtmata, mida oli aas-
ta jooksul kokku 260 korral.

Kokkuvõttes võib öelda, et ük-
sikelamute ja ridaelamute ehitus 
aasta jooksul intensiivisitus. 

Projekteeriti ka uusi korterela-
muid Viimsi alevikus (Jasmiini tee 
piirkonnas). Suuremad tootmis-
objektid olid Muuga sadamasse 
ehitatud hallid. Avalikest objekti-
dest on suurema tähelepanu osa-
liseks saanud Artium, mille ehitus-
projekti menetlusse olid kaasatud 
mitmed vallavalitsuse allüksused. 
Pärnamäe tee 190 kinnistule ker-
kib büroohoone, kus käivad ette-
valmistused ehitustööde alusta-
miseks. Kavandamisel on veel mitu 
väikepoodi valla erinevatesse koh-
tadesse.

Ehitisregistri kanded
2020. aastal viidi läbi järgnevaid 
menetlusi/väljastati lubasid: seisu-
koha said 32 ehitusprojekti eskiisi 
(2019. aastal 31); hoonetele koos-
tati 58 projekteerimistingimust 
(2019. aastal 39 hoonele) ja avatud 
menetlus viidi läbi 17 (2019. aas-
tal 8 hoonet) juhul; tehnovõrkude-
le ja -rajatistele koostati 30 projek-
teerimistingimust (2019. aastal 31) 
37 erineva objekti kohta; tehno-
võrkudele ja -rajatistele vormista-
ti ehituslubasid 255 ja ehitusteatisi 
117 (2019. aastal 107); kasutusluba-
de ja kasutusteatiste dokumentat-
siooni tehnovõrkudele ja -rajatiste-
le vormistati 101 (2019. aastal 87); 
veepuuraukude rajamise menetlu-
si 17, sh Naissaarel 15 (2019. aas-
tal 3); soojuspuuraukude rajami-
ne 14 kinnistul, kokku 52 puurauku 
(2019. aastal 5); 2020. aastal väl-
jastati 263 ehitusluba (2019. aastal 
238); 2020. aastal vormistati 643 
ehitusteatist (2019. aastal 623).

Ehitusvaldkonna ehitusloa- ja 
ehitisteatiste menetluste koondre-
gistrisse kanti 2020. aastal uusi me-
netlusi juurde (ilma korduvmenet-
lusteta) kokku 692 (2019. aastal 868 
menetlust).

Ehitusvaldkonnas laekus 2020. 
aastal riigilõivusid 69 429 eurot, 
(2019. aastal 60 090) sh: ehituslu-
bade eest 52 674 eurot (2019. aastal 
39 200); projekteerimistingimuste 
eest 2975 eurot (2019. aastal 2450); 
kasutuslubade eest 13 780 eurot 
(2019. aastal 18 440).

 Ehitus- ja kommunaal-
osakonna meeskond

Viimsi Keskuse 
vana oote-
koda teel uude 
asukohta. Val-
la 114-st peatu-
sest on oote-
kodadega 73. 
Foto: Kalev 
Eensaar

Vee- ja kanali-
satsioonitorus-
tikke rajati 
2020. aastal ligi 
19 km. Fotol 
torustike ehitus 
Haabneemes. 
Foto: Margus 
Sööt
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KOOLID Kõikidele õpilastele, 
õpetajatele ja koolijuhtidele 
jääb lõppenud aasta meelde 
kõigist teistest erinevana. Kuigi 
nii mõnedki sündmused jäid 
toimumata, said klassid lõpe-
tatud ning parimad tunnus-
tatud.

Eelmisel õppeaastal lõpetas Viim-
sis põhikooli 209 õpilast, kellest 15 
pälvis kiituskirja. Vaatamata kee-

rulisele kevadele oli gümnaasiumi 
medaliga lõpetajaid rekordiliselt 
palju – 23 kuld- ja 11 hõbemedalit. 
Lisaks lõpetasid  kaks abiturienti 
rahvusvaheliselt tunnustatud õp-
pekavade IB ja EB suurepärase tu-
lemusega, mida võib lugeda sama-
väärseks kuldmedaliga. 

Olukorrast tingituna ei olnud 
võimalik medaliste vallavanema 
vastuvõtule kutsuda, kuid väärilise 
rahalise preemia osaliseks said tub-

limad õppurid ikka. Kooliaktustel 
anti üle ka Viimsi vaalapoja auta-
sud mõne eriti silmapaistva saavu-
tuse eest. Need pälvisid Eva-Riin 
Järve ja Meriliis Kivimägi Viimsi 
koolist, Nele Lisette Hera Püünsi 
koolist, Robert Pappel Haabneeme 
koolist ning Hedy Läets ja Minna-
Liisa Herman Viimsi gümnaasiu-
mist.

Paraku jäid pidamata mõned 
traditsiooniks saanud ning õpe-

Möödunud õppeaasta pakkus väljakutseid

HUVIHARIDUS Viimsi vallas 
tegutseb kaks munitsipaalhuvi-
kooli: kunstikool ja muusika-
kool. Lisaks üldhariduskoolides 
ja noortekeskustest toimuva-
tele valla eelarvest tasustavate 
ringidele tegutsevad Viimsis ka 
erahuvikoolid. Kokku on meie 
vallas 41erahuvikooli, stuudiot 
ja spordiklubi.

Kõige rohkem noori tegeleb jalg-
palli, tennise, korvpalli, ujumise, 
võimlemise, kergejõustiku, käsi-
palli, võrkpalli, robootikaga, osa-
leb teadus-, matemaatika-, rahva-
muusika- ja tantsuringides. 

Viimsi 7–19-aastaste huviharidu-
se omandamist toetatakse ka Tal-
linna Haridusametiga sõlmitud le-
pingu alusel, mille tulemusel tasub 
Viimsi vald Tallinna munitsipaal-
huvikoolides käivate noorte arves-
tuslikku osalustasu. Tänu sellele on 
valla noorte osalustasu samaväärne 
Tallinna elanikega. Viimsi vald toe-
tas 2020. aastal kokku 73 klubis käi-
vate harrastajate sporditegevust. 

Mis toimus huvihariduses?
Veebruari lõpus toimus Viimsi mu-
nitsipaalhuvikoolide õppereis Rii-
ga, kus tutvuti kohalike huvikooli-
dega ja lepiti kokku edasise koostöö 
võimalused, täpsemad plaanid lük-
kusid 2021. aastasse. 

Märtsis alustas uus erahuvikool 
Pingu’s English Viimsi, mis pakub 
võimalust varajaseks inglise keele 
ja uue võimalusena ka eesti keele 
õppeks.

Toimus noorsootöö kvaliteedi-
hindamine, mille käigus kaardistati 
põhjalikumalt huvihariduse ja hu-
vitegevuse pakkujaid ja kitsaskohti. 

Kuigi Covid-19 levik ei võimal-
danud maksimaalset õppimiskoge-
must, olime noorsootöö praktika-
baasiks kolmele tudengile. 

Huvihariduse ja huvi-
tegevuse kava raames:
- Korraldas vallavalitsus noorsoo-
töötajatele, juhendajatele, treeneri-
tele ja tugiisikutele võimaluse osa-
leda Tallinna Ülikooli koolitusel 
“Erivajadusega lapse toetamine hu-
vitöös ja toimetulek vägivaldse käi-
tumisega” ning esmaabikoolitusel.
- Prangli saarel toimus kaks laag-
rit ning Prangli põhikoolis viidi lä-
bi filmi- ja fotoring. 
- Hariduslike erivajadustega lastele 
avati või jätkati eelmisel avatud hu-
viringe Randvere koolis. 
- Viimsi noortekeskuses käisid koos 
fotoring, meisterdamisring “Minu 
disain”, bändiring, kokandusklubi, 
lauamänguklubi ja uue võimaluse-
na keraamikaring. 
- Toetati SPIN-programmis osale-
vaid noori. 
- Toetati vähekindlustatud noor-
te spordivõistlusel osalemist ning 
Kaitseliidu Viimsi kodutütarde te-
gevust. 
- Huvihariduse projektikorra alu-
sel, mille rahastust tuleb huviha-
riduse riiklikust meetmest, said 
toetust mitmed kursused ja huvi-
ringid.
- Paljulapselistel (pered, kus kas-
vab vähemalt neli kuni 19-aastast 
last) vähekindlustatud peredel ja 
erivajadustega noortel on võima-
lus taotleda kuni 200 eurot kalend-
riaasta eest huviringis osalemise ta-
su kompenseerimist.

Kaija Mägi
huvihariduse vanemspetsialist

Huviharidus ja huvitegevus on populaarsed

Pingu’s English Viimsi keeltekooli avamine. Foto: VT

tajate poolt oodatud üritused. Nii 
ei toimunud augustikuist haridus-
töötajate arengupäeva, samuti ei 
olnud mõistlik kutsuda valla õpe-
tajaid kokku õpetajate päeva pidu-
likuks tähistamiseks. Selle asemel 
peeti igas koolis eraldi aktus ning 
vallavanem Illar Lemetti ja abival-
lavanem Marju Aolaid andsid väl-
japaistvamatele õpetajatele üle tä-
nukirjad. Esimest korda anti välja 
hariduspreemiad: aasta haridus-
töötajaks tunnistati Viimsi koo-
li õpetaja Liis Remmel ja aasta ha-
ridustegu 2020 tiitli sai lasteaed 
Väike Päike.

Käesolevat õppeaastat alustas 
Viimsi koolides esmakordselt 274 
värsket koolijütsi. Kokku õpib meil 
2571 õpilast: 676 Haabneeme koo-
lis, 304 Püünsi koolis, 373 Randvere 
koolis, 1213 Viimsi koolis ning viis 
õpilast väikeses Prangli koolis. 

Jätkuvalt tegeletakse ruumikit-
sikuse probleemiga. 2020. aasta lõ-
puks valmis Randvere koolis kaks 
väiksemat klassiruumi eriklassi 
õpilastele ning Haabneeme kool 
saab alanud aastast kasutada õppe-
tööks uut moodulmaja nelja klassi-
ruumiga.

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist

HARIDUS Möödu-
nud aasta kujunes 
keeruliseks ja enne-
olematuid väljakut-
seid pakkuvaks. 
Eriolukord sundis 
kevadel koduseinte 
vahele ning õpeta-
jad seisid silmitsi 
olukorraga, kus 
sisuliselt päevapealt 
pidi õppetöö ümber 
kujundama dis-
tantsõppeks. Kuigi 
ka aasta lõpp ei 
toonud oodatud 
leevendust, saab 
mõningaid kokku-
võtteid ja järeldusi 
siiski teha. Peamine 
tõdemus on: meie 
koolid, lasteaiad, 
õpetajad, õpilased 
ja vanemad said 
hakkama. 

Aktus Rand-
vere koolis. 
Foto Eero 
Vabamägi/
Postimees
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NOORSOOTÖÖ Kuigi Covid-19 
viirus pani mitmed tegevused 
pausile või lükkas edasi, toimus 
vallas noorsootöö raames nii 
mõndagi põnevat.

Alates 2001. aastast tegutses  MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse koosseisus 
Viimsi Noortekeskus. 2019. aastal 
loodi uus asutus Viimsi Noorte-
keskus ja avati uued noortekesku-
se ruumid Haabneemes. 2020 oli 
noortekeskuse esimene täisaasta, 
mis tõi kaasa võimaluste laienemi-
se uutes ruumides, huviringid (fo-
to, disain, keraamika, kokandus) 
ning külastatavuse mitmekordse 
kasvu. Tänu sellele sai kaasata roh-
kem noori keskuste tegevuste pla-
neerimisse ning ka tegevustesse. 
Koroonaajal ei jäädud samuti pau-
sile, sest noorsootöötajad viisid te-
gevusi läbi virtuaalselt ning tegid 
ka tänavanoorsootööd.

Õpilasmalev
Viimsi noortekeskus oli möödunud 
aastal ka Viimsi õpilasmaleva põ-
hikorraldajaks. Vaatamata koroo-
nale toimus augustis 10-tööpäe-
vane malevavahetus, kus osales 
146 noort. Valla eelarves oli noorte 
palgaraha ning ENTK toetusest sai 
korraldada vaba aja üritusi, tellida 
särgid ja toitlustamise. 

Malev toimus juba kolmandat 
aastat vähemalt 100 noorele (vanu-
ses 13–19), kuid soovijaid oleks roh-
kemgi. Lisaks vallavalitsusele on pi-
kaaegsed maleva tööandjad Viimsi 
lasteaiad, vabaõhumuuseum ja 
Rannarahva muuseum. Mitmeaas-
tased läbirääkimised on viinud sel-
leni, et malevaga teevad koostööd 
ka paljud kohalikud ettevõtjad.

Rahvusvaheline koostöö
Aasta alguses osalesid Viimsi noo-
red koos noortekekuse töötajate-

ga noorsoovahetuses Puente Ge-
nilis, kuid teised eelmiseks aastaks 
plaanitud noorsoovahetused ja 
seminarid Prantsusmaal Lyonis ja 
Hispaanias Puente Genil lükkusid 
Covid-19 leviku tõttu edasi. Aasta 
alguses saime vastu võtta kaks 
praktikanti Kölnist, kes sooritasid 
oma praktika noortekeskustes.

 
Noorte tunnustamine
Vastavalt noorte tunnustamise 
korrale on vald koostöös noorte-
ga korraldanud kolm tunnustami-
se koosolekut ja eraldanud 2020. 

aasta jooksul noorte toetuseks üle 
6500 euro. Tunnustuse on pälvinud 
23 noort.

Noortevolikogu
Pärast seda, kui noortevolikogul on 
oma ruumid, on nende tegevus ak-
tiviseerunud, nad on osalenud koo-
litustel Eestis ja välismaal, teevad 
koostööd teiste noortevolikogude 
ja Eesti Noorteühenduste Liiduga. 
Igal aastal on korraldanud VIIDi.

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt 
välja kuulutatud noorsootöötajate 
tunnustuskonkursil pälvis Viimsi 

Noorsootöö käib täie hooga ning pälvib ka tunnustust

Noortekes-
kuses saavad 
noored ühiselt 
aega veeta. 
Foto: Kertu 
Vahemets

noortevolikogu haridus- ja teadus-
ministeeriumi ja ENTK poolt aasta 
osaluskogu 2019 tiitli, mis anti üle 
2020. aastal. Eesti Noorteühendus-
te Liidu poolt saadi 2020. aastal pa-
rima osaluskogu tiitel.

Koostöögruppide projekt
Viimsi osales koos kuue omavalit-
susega Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt rahastatud koostöögruppide 
projektis “Uuenduslike noorsootöö 
mudelite väljatöötamine ja raken-
damine noorte sotsiaalse tõrjutuse 
ennetamiseks”.  

Programmi eesmärk on läbi 
uuenduslike noorsootöö mudelite 
luua uusi võimalusi ja kaasata roh-
kem noori noorsootöösse. Osale-
vad omavalitsused on analüüsinud 
piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja 
noorte vajadusi, seadnud endale 
arengueesmärgid ning koos vald-
kondlike ekspertidega töötanud 
välja uuenduslikud mudelid, mida 
piloteeritakse kahe aasta jooksul. 

Programmi raames toimusid 
noorsootöötajate õppevisiidid, 
kaks sisuloojate koolitust Viimsi 
noortele, “Tagasi noorsootöösse” 
projekti käivitamine ning “Info-
hundi” projekti loomine. Viimane 
puudutab noorte infoportaali ja äpi 
loomist. Tänu sellele projektile on 
näiteks Viimsi noortekeskuses ole-
mas kõik vahendid videote loomi-
seks (droon, kaamera, arvutiprog-
rammid jne) 

Peamised tegevused program-
mis on olemasolevate noorsoo-
tööteenuste arendamine, uute 
teenuste loomine ja noorsootöös 
osalemise võimaluste laiendami-
ne erinevate teenuste kaudu. Seal-
hulgas:

- luuakse andmebaas vabatahtli-
kest, kes soovivad panustada noor-
tevaldkonda;

- luuakse digilahendus, milles 
noortele mõeldud piirkonna info 
(sündmused, üritused jm) on 
koondatud ühisesse veebikeskkon-
da. Veebikeskkonna baasil luuakse 
infoäpp ja chatbot;

- YouTube Factory tegevused, 
mille raames koolitatakse piirkon-
nas 360 juutuuberit/sisuloojat, kes 
hakkavad tootma kvaliteetse sisuga 
infot noortele (videoklipid, vlogid);

- piirkonna noorsootöötajate 
vahetused (kokku 19 noortekesku-
ses).

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

ALUSHARIDUS Viimsis on 1,5–
7-aastaseid lapsi, kes osalevad 
alushariduse tegevustes, umbes 
1700. Neist umbes pooled on 
hõivatud munitsipaallasteasu-
tustes, ülejäänud kasutavad era-
sektori teenuseid ning koduse 
lapse toetust.

2019/2020 õppeaastal tegutses 
MLA Viimsi Lasteaiad all 38 rühma, 
laste arv kokku 770. Lisaks töötas 
kaks lasteaiarühma Püünsi koolis. 
Kokku sai munitsipaallasteaedade 
süsteemis alusharidust pisut üle 
800 lapse. 

MLA Viimsi Lasteaedade õppe-
aasta teemaks oli “Hoolin ja hoian” 
ning suuremateks eesmärkideks 
õppeaasta teema kajastamine ma-
jade õppe- ja kasvatustöö tegevus-
tes, eesti keele kui teise keele õpe-
tamine, digiõppe ja digivahendite 
lõimimine igapäevastesse õppe- ja 
kasvatustöö tegevustesse.

Eriolukord
Covid-19 leviku tõttu kehtesta-
tud eriolukord ei jätnud puutuma-

ta ka lasteaedu. MLA Viimsi Las-
teaiad Päikeserattamaja suleti 13. 
märtsil 2020 ning koostati juhised 
eriolukorras nakkuse leviku tõkes-
tamiseks. Lasteaed alustas distant-
sõppega, mille tarbeks avati lapse-

vanemate abistamiseks lasteaia 
kodulehel koduõppe blogi.

Selleks, et võimaldada riiklikul 
tasandil ametikohtadel töötava-
te perede lastele eriolukorras las-
tehoidu, oli MLA Viimsi Lasteaiad 

Viimsi lasteaiad kohanesid muutunud olukorraga
Astri majas avatud valverühm. Ava-
tud lastehoiu töögraafikus osalesid 
kaheksa maja õpetajad, abiõpeta-
jad ja juhtkond ning seda said ka-
sutada kogu Viimsi valla (sh eralas-
teaedade) lapsed. Lisavalverüh-
mad avati alates 4. maist Karulaugu 
majas. Kõik majad avati taas alates 
18. maist 2020.

MLA Viimsi Lasteaiad 
olulisemad tegevused 
2020. aastal 
- Koostati eriolukorrast väljumise 
juhis lapsevanematele ja lasteaia 
töötajatele. 
- Kinnitati MLA Viimsi Lasteaiad 
uus kodukord.
- Uuendati lasteaia päevakava.
- Koostati uus lasteaia kohakasutu-
se lepingu vorm.
- Pandi paika distantsõppe tege-
vuskava ja põhimõtted.
- Koostati õppemängude kogumik.
- Päästeameti ettekirjutused Astri ja 
Laanelinnu majadele said täidetud.
- Esitati arvamusfestivalile arute-
luteema “Kas lapsevanema õigus 
= lapse õigus?”.

- Koolitus abiõpetajatele, MTÜ 
Hooling.
- Töötajate mälumänguõhtu.
- Õppereis Palamuse lasteaeda.
- Viidi läbi lastevanemate rahulolu 
küsitlus.

Eralasteaiad, -hoiud ja 
koduse lapse toetus
2020. aastal käis eralasteaedades, 
sealhulgas lasteaias Väike Päike, 
487 last, lisaks ostis vald lasteaia-
kohtade hanke kaudu kokku 45 
kohta eralasteaedades. Umbes 90 
last käis eralastehoidudes ning ko-
duse lapse toetuse saajate arv kõi-
kus 160 ja 260 vahel. Lisaks käis 
kuuskümmend last muude omava-
litsuste lasteaedades. Viimsi valla 
eralasteaedadega on tehtud pide-
vat koostööd, eralasteaedade juhid 
on kaasatud MLA lasteaedade juht-
konna koostöökoosolekutele. Koos 
on välja töötatud viiruse ennetus-
meetmed, sarnased nõuded keh-
tivad kõikides valla lasteasutustes, 
nii era- kui munitsipaalasutustes. 

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja

Astri maja sai 
2020. aastal 
uued ruumid. 
Foto: VT
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Kontsertlavastus  

LIHTSALT,
RÕÕMUKS

- Viimsi valla sünnipäev,
- Viimsi kohvikute päev, 
- Viimsi Laululaps 2020,
- esimese advendi küünla süüta-

mine ning Olav Ehala ja Nele-Liis 
Vaiksoo advendikontsert EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus, 

- vallavalitsuse, Viimsi Halduse 
ja huvikeskuse töötajate ühine di-
gijõulupidu Zoomis,

- Viimsi noortebändi Heating 
heategevuskontsert koos solisti-
dega,

- aastalõpugala “Viimsi tunnus-
tab 2020” koos Viimsi valla 30. taas-
asutamise aastapäevaga.

Olenevalt saatest vaatas interne-
ti vahendusel ühte ülekannet 4000–
8100 inimest. Populaarseimaks ku-
junes 8100 vaatajaga “Viimsi tun-
nustab 2020”. 

Uued tuuled Pranglis
Prangli saarel toimus möödunud 
aastal mitu olulist ettevõtmist. Rah-
vamajas teostati köögi ja söögitoa, 
tegevusruumide, lavataguse ruumi-
de ning II korruse ruumide remon-
ditöid ning hoone üldelektritöid.   

KULTUUR Eriline ja kohati pöördumatute 
muudatuste aasta kujunes kultuuriosakonnale 
suurte väljakutsete aastaks. Paljusid sündmusi ei 
olnud võimalik vanamoodi korraldada ning tuli 
otsida uusi lahendusi. 

Aasta 2020 Viimsi valla kultuurielus

Viimsi ViVa Festival ja 
virtuaalklubi
Aasta alguses anti täiskäik uue 
kultuurifestivali Viimsi ViVa Fes-
tival korraldamiseks. See toimus 
planeeritud ajal ehk 23. veebruaril 
Laidoneri mõisa õuel väliürituse-
na, koostöös Eesti sõjamuuseumi-
ga. Festivali raames toimus Viim-
si raamatukogus ka viimsilastele 
mõeldud talendikonkurss “Viim-
si Talent 2020”, mis oli eriti popu-
laarne väga noorte osavõtjate seas. 

ViVa festivalile olid planeeritud 
ka suvised sündmused, mis eriolu-
korra tõttu toimuda ei saanud. Küll 
aga reageeriti kiiresti ja moodusta-
ti eriolukorra kehtestamise alguses 
Viimsi striimitelevisioon, mis sai 
nimeks Viimsi ViVa Virtuaalklubi 
ja mis oli tõenäolistel Eesti valda-
de seas esimene omataoline. Aas-
ta jooksul edastati Facebook Live 
platvormilt 15 otseülekannet. Esi-
mene saade oli eetris 7. aprillil ja 
viimane 20. detsembril. 

Üritused, mida kultuurisakonna 
meeskond koos ViVa TV lisajõudu-
dega korraldas:

Prangli kirikus – Püha Laurent-
siuse kabelis – tehti restaureerimis-
töid kirikutornis ja taastati torni 
algsed aknaavad, soojustati kiri-
kusaali lagi ning parandati hoone 
sokliosa. Kirikuhoone restaureeri-
mistöid jätkatakse järgmistel aas-
tatel ning tööd toimuvad arhitek-
tibüroo OÜ Vana Tallinn poolt 
koostatud põhjaliku restaureeri-
misprojekti alusel. 

Prangli laululava laienduse ra-
jamiseks telliti projekt projektee-
rimisfirmalt Con Arte OÜ. Juur-
deehitus valmib kevadperioodil 
2021 ning selle disain lähtub 2011. 
aastal rajatud laululava ehitisest. 
Eesmärgiks on kogu suveperioo-
di vältel ilmastikukindel keskkond 
erinevate vabaõhusündmuste kor-
raldamiseks. Kui seni tuli vihmase 
ilma korral publikul lageda taeva 
all olla ja ka laval esinejaid ei ol-
nud vihma eest täiesti kaitstud, siis 
uue lahenduse järgi saavad kõik ol-
la varju all ja halb ilm ei sega sünd-
muste korraldamist.  

Kultuuri- ja hariduskeskus 
Artium 
Kultuuri- ja hariduskeskus Viim-
si Artiumi ehitus algas oktoobris 
2020 ning hoone valmib veebrua-
ris 2022. Laiem üldsus sai Artiumist 

teada läbi ETV kultuurisaate “OP!”, 
mis oli eetris 1. detsembril. 

Hoone maksumus koos sisustu-
sega on 14,4 miljonit eurot, mis on 
Viimsi valla lähiaastate suurim in-
vesteering. Hoone maht on 50 000 m3 
ja üldpind 6 770 m2. Artiumisse ko-
livad Viimsi muusikakool, kunsti-
kool ja teaduskool, aga ruume saa-
vad kasutama hakata kõik Viimsi 
koolid ja gümnaasium. Tipptase-
mel sisustusega saalid võimalda-
vad koju kätte tuua kõrgkultuuri – 
oopereid, operette, teatrietendusi, 
muusikale, kontserte.

Kogukonna keskpunkt – 
Viimsi raamatukogu
5. detsembril 2019 avati Viimsi raa-
matukogu uued ruumid ning esi-
mene aasta uues asukohas ja uus 
kontseptsioon tõestasid, et raama-
tukogu ei ole ainult raamatute ko-
gumise ja laenutamise koht, vaid 
kogukonna jaoks oluline info- ja 
kultuuriasutus, kus saab tunda end 
vabalt ja tegeleda paljude erinevate 
tegevustega. Osalt ka koroonapan-
deemiast mõjutatuna on raamatu-
kogukeskkonnast saanud paljude 
sündmuste toimumise paik ning 
raamatukogu väliala kasutusele-
võtmine on ideena olnud kindlasti 
rohkem kui ühekordse sündmuse 

korraldamine (“Viimsi tunnustab 
2020” toimus just sealt), sest kan-
nab endas sõnumit: mitte kogune-
da siseruumidesse.

Toetus rahvakultuuri-
kollektiividele
Alates 2020. aastast toetatakse val-
la eelarvest Viimsi valla rahvakul-
tuurikollektiivide tegevust selleks 
spetsiaalselt väljatöötatud toetus-
meetme “Viimsi valla kultuuritöö 
ja kogukonna arendamisega te-
gelevate mittetulundusühingute 
toetamise kord” alusel. 2020. aas-
tal toetati 29 400 euroga kokku 14 
rahvakultuurikollektiivi ning 21 000 
eurot läks kohaliku harrastusteat-
rite tegevuse toetuseks. Käesoleva 
aasta tegevust mõjutas väga pal-
ju koroonapandeemia, mille tõt-
tu kõik valdkonnas tegutsejad olid 
sunnitud muudatusi tegema, sünd-
musi ära jätma või edasi lükkama.      

Veel mõned märksõnad 
2020. aastast
Oktoobris avati Paekalda mängu-
väljak Viimsi klindiastangul, mis on 
osa Viimsi klindiastangu rekreat-
siooniala arendamisest. Mängu-
väljakul on rida erinevaid spordi- ja 
liikumisatraktsioone nii väiksetele 
kui suurtele. 

Aasta viimastel päevadel andis 
ehitaja vallale üle Püünsi kooli re-
noveeritud korvpalliplatsi. Pikka 
aega kasutuskõlbmatuna seisnud 
väljakul asfalteeriti aluspõhi, kat-
kine puitlaudis asendati maailma-
tasemel plastikkattega ning paigal-
dati uued korvilauad ja piirdeaed. 

Viimsi Laidoneri pargis esime-
sest advendist kuni kolmekunin-
gapäevani sisustatud Viimsi Jõu-
lumaa sai viimsilaste positiivse 
vastukaja. Jõulurüüsse ehitud park 
võimaldas kodanikel seda viie nä-
dala jooksul vabas õhus nautida, 
kuid oli ka möödasõitjatele atrak-
tiivne jõulune vaatepilt. 

Villu Veski
kultuuriosakonna juhataja

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Kultuurisaate 
“OP!” salves-
tus, kus esines 
ka Viimsi oma 
klassikatäht 
Tähe-Lee Liiv. 
Foto: Martin 
Jaško

Hetk Viimsi 
ViVa Festivalil, 
kus esinesid 
peamiselt 
Viimsi oma 
artistid. Laval 
Rein Rannap, 
Pearu Paulus, 
Aarne Saluveer 
ja ETV tütar-
lastekoor. Foto: 
Tiit Mõttus
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dada heatahtlikkust, mõistmist ja 
ausust. Tänaseks on liikmeid kok-
ku juba 1,2 miljonit.

Ülemaailmselt on Rotary tähe-
lepanu alla võtnud kuus suunda: 
võidelda haigustega, aidata kaa-
sa puhta vee kättesaadavusele ja 
sanitaartingimuste parandamise-
le, toetada emasid ja lapsi, toetada 
haridust, edendada kohalikku ma-
jandust ja seista rahu eest. “Suuri-
ma ja tuntuima saavutusena võib 
nimetada Rotary liikumise tohutut 
panust võitluses kohutava viiru-
se – lastehalvatusega. Täna võime 
kuulutada, et see haigus on maail-
mast praktiliselt kadunud ning lä-
bi liikmemaksude on kõik Rotary 
liikmed lastehalvatuse kadumise-
le kaasa aidanud,” sõnab Tiit Kams. 
“Lisaks on huvitav teadmine, et Ro-
tary teeb algusest peale koostööd 
ÜRO-ga ja on selle riikidevahelise 
organisatsiooni hinnatuim valit-
susväline nõustaja ja partner.”

Tegutsetakse nii kodus 
kui ka väljaspool
Kõik Rotary klubid lähtuvad oma 
tegevuses liikumise üldistest põ-
himõtetest ning kohandavad vas-
tavalt nendele oma eesmärgid. 
“Viimsi klubi võttis kohe algu-
ses kultuuri ja pehmete väärtus-
te toetamise suuna. Oleme ürita-
nud toetada tegevkunstnikke läbi 
teoste ostmise ja korraldanud mi-
tu oksjonit nende tööde müümi-
seks. Lisaks oleme oksjonite tu-
ludest toetanud Eesti Mälupanka 
– organisatsiooni, mis tegeleb kul-
tuuritegelaste mõtete ja mälestus-
te talletamisega. Senise tegevuse 
jätkuks on stipendiumi väljaand-
mine andekatele noortele looja-

HEATEGEVUS Viimsi Rotary klubi sai detsembris 
viieaastaseks. Sel puhul rääkisime klubi president 
Tiit Kamsiga, mis on Rotary liikumine, mida Viimsi 
klubis on tehtud ning millised on uued eesmärgid.  

Viimsi Rotary klubi toetab kohalikke noori 
ning edendab kultuuri ja ettevõtlust

V
iimsi Rotary klubi hak-
kas koos käima juba 
2014. aastal, kuid amet-
likuks asutamise kuu-

päevaks on 1. detsember 2015. 
“Viimsi klubi asutamise idee au-
torid ja esimesed vedajad olid Hal-
do Oravas, Raivo Hermlin ja Tõnu 
Tuulas ning klubi loomise peami-
ne põhjus oli soov osaleda ülemaa-
ilmses Rotary liikumises,” selgitab 
Tiit Kams. 

 Oluline on märkida, et Viimsi 
klubi toetajaklubi oli Eesti vanim, 
Tallinna Rotary klubi ning asu-
tamiskuupäeva kõrval on teiseks 
tähtsaks sündmuseks klubi char-
ter-pidu – pidulik üritus, kus osa-
levad teiste Eesti klubide esinda-
jad, külalised ja kus kuulutatakse 
ametlikult välja uue klubi asutami-
ne. Viimsi Rotary klubi charter-pi-
du toimus 2016. aasta veebruaris.

Rotary ajalugu ja 
tegutsemissuunad
Kui Viimsi Rotary klubi sai alles 
viieaastaseks, siis Rotary liikumise 
ajalugu ulatub juba 115 aasta taha. 
Eelmise sajandi alguses Chicagos 
tuule tiibadesse saanud Rotary algne 
mõte oli ühendada sarnaselt mõt-
levaid vastustundlikke ühiskon-
na- ja majandusetegelasi, et koos 
muuta ettevõtluskeskkond ausaks 
ja läbipaistvaks. Tänaseks on sel-
lest saanud ülemaailmne liikumi-
ne, mis on võtnud ülesandeks eri-
nevate eluvaldkondade aktiivsete 
liikmete abiga teenida teisi, eden-

tele ja siin on tähelepanu all just 
Viimsi kogukond,” räägib presi-
dent tegevussuundadest. “Oleme 
tahtnud tähelepanu pöörata ette-
võtluse olulisusele ja väikese mär-
gina annetasime “Viimsi Äripingi” 
mis on paigaldatud Viimsi Äritare 
esisele platsile,” lisab ta.

Üks kogu Rotary liikumise olu-
lisemaid tegevusi viimastel aas-
takümnetel on olnud ka õpilas-
vahetus ning klubid üle maailma 
tegelevad 16–18-aastaste noor-
te õpilasvahetuse korraldamise-
ga. Selle raames elavad ja õpivad 
tuhanded noored ühe õppeaas-
ta välismaal. “Samuti korraldatak-
se noorte suvelaagreid ja lühemaid 
suviseid perevahetusi. Viimati vee-
tis näiteks 2018. aastal üle 20 noore 
mitmekümnest riigist kaks nädalat 
Eestis, tutvudes kohaliku elukorral-
duse, kultuuri ja loodusega. Samuti 
on sajad Eesti noored õppinud Ro-
tary organisatsiooni kaudu aasta 
Ameerikas, Austraalias, Aasias ja 
Euroopas ning sama palju noori on 
välismaalt meie kodumaal käinud. 

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Ja sellised noored on saanud Eesti 
sõpradeks ja tutvustajateks maail-
mas,” sõnab Tiit Kams.  

Uued eesmärgid
Presidendi sõnul jääb möödunud 
aasta igavesti meelde kui keeruli-
ne koroonaaeg, kuid uusi eesmär-
ke saab seada raskuste kiuste. “Klu-
bide eestvedajatele oli 2020. aastal 
kahtlemata suureks väljakutseks 
see, kuidas tegevust ohutul viisil 
vedada. Väga paljud üritused jäid 
ära, kokkusaamised toimusid tihti 
veebis või vähendatud koosseisu-
des,” räägib ta ning lisab: “Uuel aas-
tal jätkame senise suunaga, kuid 
võtame tähelepanu alla ka noorte 
utsitamise ettevõtlusega tegelemi-
seks, sest viirus on laastanud ma-
jandust ning me vajame uusi ideid 
ja julgust elu edasiviimiseks.”

Võimalus midagi anda
Viimsi Rotary klubis on hetkel 16 
liiget ja üks kandidaatliige. “Reegli-
na jõuavad uued liikmed klubides-
se läbi olemasolevate liikmete soo-
vituste. Loomulikult võib meiega ka 
ise ühendust võtta, tulla kuulama 
huvitavaid esinejaid meie koosole-
kutel või tulla ise midagi huvitavat 

ja harivat rääkima,” lausub klubi 
president. 

Kellel on soov klubi liikmeks saa-
da, peab varuma pisut rohkem kan-
natust kui ehk mõne muu liikumise 
puhul, sest Rotary liikmeks saamine 
on pikem protsess. “Kandidaat tut-
vub meie tegevusega ja olemasole-
vad liikmed õpivad uut liiget tund-
ma. Täisliikmeks saab astuda ainult 
juhul, kui kõik olemasolevad liik-
med on nõus,” selgitab Tiit Kams.

Kui aga on soov ja võimalus oma 
kodukandile ja maailmale midagi 
pakkuda, siis Rotary liikmeks ole-
mine on selleks hea võimalus. Tiit 
Kams ise on Rotarys just selle või-
maluse leidnud. “Oma igapäevase-
le tööle keskendumise ja koduste 
asjade tegemise kõrvalt on ümbrit-
sevat maailma teinekord keeruline 
isegi märgata, rääkimata mõtesta-
tud tegevusest maailma paremaks 
muutmiseks. Rotary liikumises 
osalemine on andnud mulle või-
maluse usaldusväärsel viisil mida-
gi ühiskonnale tagasi anda. Teiseks 
on klubi tegevuses osalemine avar-
danud minu maailma – olen saa-
nud palju uusi teadmisi ja õppinud 
tundma suurepäraseid inimesi nii 
Eestis kui ka välimaal,” on ta rahul.

Klubi tuumik 
aastal 2017, kui 
president oli 
Raivo Hermlin. 
Pildil on veel 
Haldo Oravas, 
Mihkel Mandre, 
Gunnar Vain, 
Jaanus Kadak, 
David Pärna-
mets, Tõnu 
Tuulas, Eikki 
Kari, Tiit Kams. 
Foto: erakogu

  Vt lisaks: viimsirotary.org
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MOODULKLASSID Detsembri 
lõpus said kasutusloa Haab-
neeme kooli moodulõppe-
klassid, mis leevendavad olu-
liselt kooli ruumikitsikust. 
Kooli võimla ja Randvere tee 
vahelisele haljasalale paigal-
datud moodulites on kolm 
täismõõdus õppeklassi, üks 
väiksem ruum hariduslike eri-
vajadustega noortele, kaks 
garderoobi ja tualetid.

Haabneeme kooli moodulõppe-
klasside paigaldus koos siseviimist-
lusega kestis kokku ligi kaks kuud 
ning nüüd on Haabneeme koo-
lil kasutada täiendavalt 255 ruut-

meetrit kooliruume 75 uue õppi-
miskohaga.

Haabneeme kooli direktori Vi-
vika Kupperi sõnul on moodulite 
valmimine neile oluliseks leeven-
duseks. “Kui seni oleme ruumi-
puudusel pidanud tegema üm-
berkorraldusi vanema kooliastme 
õppetöös, siis moodulite valmimi-
sega olukord paraneb. Moodulite 
planeerimisel sai koolipere kaasa 
rääkida ning lõpptulemus on üsna 
sarnane sellele, mida algselt soovi-
sime,” lausus Kupper.

Koolilapsed sisenevad uutesse 
õppeklassidesse võimla kaudu ja 
selleks rajati koolihoonele täiendav 
väljapääs. Moodulklassid on sisusta-

tud nagu tavalised kooliruumid ning 
sees viibides on erinevust ülejäänud 
hoonest raske märgatagi. Uued klas-
sid on valgusküllased, hea venti-
latsiooniga ning kolmekordsete 
klaasidega aknad summutavad ka 
Randvere tee autoliikluse müra.

Vald sõlmis moodulid rentinud 
ja paigaldanud ettevõttega Cramo 
kaheaastase kasutuslepingu, mis-
järel hinnatakse Haabneeme kooli 
lisaklasside vajadus uuesti üle.

Haabneeme kooli õpilaste arv 
on pidevalt kasvanud ning ruumi-
probleem on kooli juba mitu aastat 
vaevanud. Koolil on väga hea mai-
ne ning siia soovitakse üha enam 
õppima tulla.

Haabneeme kool sai uued moodulklassid

Moodulõppeklassid leevendavad kooli ruumikitsikust. Foto: Martin Jaško

Mis on õpetaja töös Teile seni kõi-
ge suurem väljakutse?
Üks õpetajatöö suurimaid välja-
kutseid on teha koostööd erine-
vate osapooltega, ennekõike lap-
sevanematega. Oluline on meeles 
pidada, et kui oled õpetajana lapse-
vanematega avatud ja püüad neid 
igas olukorras mõista ja toetada, on 
ka nemad õpetajale suureks abiks 
ja koostöö sujub. Minu klassi õpi-
laste vanemad on väga abivalmid 
ja toetavad.

Möödunud aasta tõi meile koroo-
naviiruse ja sellega seoses palju 
uusi väljakutseid. Mismoodi ko-
roonakriis Teie tööd kõige roh-
kem mõjutanud on?
Koroonakriis on mõjutanud tööd 
peamiselt korraldusliku poo-
le pealt. Olen õppinud hübriid- ja 
distantsõppe ajal palju uut ja seda 
terve õppeaasta jooksul oma töös 
rakendanud. Mõistan nüüd üha 
rohkem, kui tähtis on olla uuendus-
meelne ja avatud. Samas ei tohi di-
giõppega üle pingutada ega võtta 
eesmärgiks kasutada tundides või-
malikult palju erinevaid program-
me ja äppe. Peab meeles pidama, 
et kõige olulisem on õpilane ja see, 
et ta saaks nii tava- kui ka e-tunnis 
kaasa mõelda, ennast väljendada ja 
oma arvamust avaldada.

Viimsis käivitati kevadel digikoo-
li projekt. Ka Teie olite selle pro-
jekti loomise juures. Mis mõtteid 
digikooli idee Teis algselt tekitas 
ning kas ja kuidas need mõtted 
aasta jooksul muutusid?
Algselt tundus idee kaamerast klas-
siruumis hirmutav, aga aegamööda 
sai selgeks, et kaamera ei ole vaen-
lane, vaid abimees. 

Mis oli täpsemalt Teie roll digi-
kooli projekti juures?

PERSOON Õpetajaks olemine on pidev õppimine 
ja uute olukordadega kohanemine. See on tänu-
väärne töö, mis nõuab meeskonnas mängimise 
oskust ning mis möödunud aastal pakkus täiesti 
uutmoodi väljakutseid. Oma õpetajaks olemise loo 
avab meile Viimsi kooli õpetaja Kristin Muul, kes 
on muuhulgas kaasa löönud digikooli projektis. 

Õpetaja Kristin Muul: iga koolipäev on 
nagu uus põnev seiklus

Töötate Viimsi koolis õpetajana. 
Palun tutvustage end pisut lähe-
malt. 
2021. aastal möödub kümme aas-
tat päevast, mil asusin esimest kor-
da koolis õpetajana tööle. Alustasin 
oma karjääri 2011. aastal Tallinna 
Järveotsa gümnaasiumis. Viim-
si kooli tulin 2018. aastal, hakates 
õpetama 1. klassi. Praeguseks ole-
me koos nende vahvate õpilastega 
jõudnud 3. klassi. Töö ja pere kõr-
valt õpin veel Tallinna Ülikooli ha-
ridusteaduste instituudis magistri-
õppes.

Miks otsustasite hakata õpeta-
jaks? 
Minu ema töötab lasteaias ja tema 
eeskujul liikusid mu mõtted laste-
ga töötamise suunas juba mõnda 
aega. Pärast gümnaasiumi lõpeta-
mist sain emale lasteaias ühe lap-
se tugiisikuna abiks olla ning sealt 
tekkis suur huvi kasvatusteaduste 
ja õpetamise vastu, seetõttu asu-
singi 2009. aastal Tallinna Ülikooli 
pedagoogikat õppima. Sellest ajast 
peale on õpetamine mu silmad sä-
rama ja südame kiiremini tuksuma 
pannud.

Mis Teile selle töö juures meeldib? 
Õpilased on siirad, ausad ja avatud. 
Koostöö lastega on põnev, arendav 
ja üllatusi täis. Isegi kui ma lähen 
hommikul tööle väsinuna või halva 
enesetundega, siis teise tunni algu-
seks on lapsed oma siiraste emot-
sioonidega mind jälle nii-öelda 
särama pannud. Iga koolipäev on 
nagu uus põnev seiklus ja iga päeva 
lõpuks olen oma õpilaste või iseen-
da kohta midagi uut õppinud. 

Projekti käigus paigaldati klas-
si kaamera, mikrofonid ja kõlarid. 
Annan alates septembrist tunde 
klassiruumis nii, et tihti on lisaks 
klassiruumis füüsiliselt viibiva-
tele õpilastele tunniga Microsoft 
Teamsi kaudu liitunud ka erine-
vatel põhjustel koolimajast eemal 
olevad õpilased, kes osalevad tun-

nis reaalajas. Põhjuseid puudumi-
seks on olnud erinevaid, aga tundi-
des osalemine on igal juhul olnud 
väga populaarne ja pidevalt kasu-
tusel olev võimalus. 

Missugune on õpetaja jaoks vahe 
n-ö tavalise tunni ja digikoolis tun-
ni andmisel?

Vahe on kindlasti olemas. Kõik tun-
nid tuleb planeerida ja üles ehita-
da selliselt, et ka distantsilt osalev 
õpilane saaks tunnis päriselt osale-
da, mitte ainult tundi vaadata. Tihti 
tuleb kogu tund varem planeeritu-
ga võrreldes täiesti ümber teha. Li-
saks on vaja kogu lisamaterjal (näi-
teks tunnis kasutatavad töölehed) 
kodus viibivale õpilasele eraldi vee-
bi üles panna.

Mis on Teie jaoks kõige paremad 
kogemused ja õppetunnid, mida 
digikoolis õpetamine on andnud?
Õpilased on väga nutikad ja neid ei 
tasu alahinnata. Kolmas klass osa-
leb e-tunnis julgelt ning avatult, 
õpilased vastavad hea meelega 
küsimustele ja mõtlevad hoolega 
kaasa. Nende digipädevus on tä-
nu e-tundidele oluliselt kasvanud.

Millised on Teie soovitused kol-
leegidele, kes peavad tegema 
nii põimõpet kui ka ainult veebi-
tunde? 
See on väga hea küsimus, aga mul 
ei ole kahjuks sellele head vastust – 
otsin seda ka ise veel. 

Kuidas saaksid õpilased ise vee-
bitunni läbiviimisel ja ettevalmis-
tamisel kaasa lüüa?
Eeltööna tuleks enne e-tundi sise-
nemist õppida tundma keskkonda, 
kus tunnid toimuvad. Meie koolis 
on selleks Microsoft Teams. Kui 
keskkond on tuttav, on ka tunnis 
kergem erinevaid funktsioone ka-
sutada. 

Tundi on võimalik ette valmis-
tada ka nii, et õpilased teevad en-
ne tunni algust mingi eeltöö juba 
ära, näiteks loevad iseseisvalt läbi 
tunnis käsitletava lugemispala või 
vaatavad ära teemakohase õppevi-
deo, mille üle tunnis koos arutleda. 
Õpilased saavad ka avaldada arva-
must, millised ülesanded on nei-
le enim meeldinud ja mida teine-
kordki teha võiks. 

Mis on veebiõppe plussid? 
Veebitunnid annavad hea võima-
luse osaleda õppetöös ka siis, kui 
klassiruumis viibimine ei ole või-
malik, olgu siis põhjuseks haigus, 
spordilaagris viibimine või välis-
reis.

Kristin Muul 
leiab, et 
õpetajatöö 
on põnev, 
arendav ja 
üllatusi täis. 
Foto: erakogu

Jane Saks
Viimsi Teataja kaasautor
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2020. aasta taotlusvoorust eral-
datud toetus võimaldas soetada 20 
LEGO Education WeDo 2.0 põhi-
komplekti, mida kõikides meie ma-
jades agaralt kasutatakse. Mitmetes 
rühmades tegutsevad igapäevaselt 
koos erinevas vanuses lapsed. See 
loob olukorra, kus väiksemad õpi-
vad vanematelt lastelt ja vanemad 
lapsed saavad omakorda võimalu-
se juhendada nooremaid. Sotsiaal-
sete oskuste arendamiseks on see 
suurepärane olukord. 

Loodusega sõbraks
Projekt “MLA Viimsi Lasteaiad 
koolieelikute õppepäevad Sagadi 
Looduskeskuses” viis lapsed tut-
vuma metsloomade eluga. 

SA Keskkonnainvesteeringu-
te Keskuse keskkonnateadlikku-
se programmi toel on meie lapsed 
tutvunud eesti looduse mitmekesi-
susega, õppinud mõistma, kuidas 
looduses liikuda ning kuidas seda 
hoida. Viimase nelja aasta jooksul 
oleme  lasteaia loodusõppepäevi 
korraldanud Aegviidu Loodusõp-
pekeskuses, Tallinna Loomaaias, 
Viru rabas, Kostivere karstialal. 

Sel sügisel külastasid kõikide 
majade koolieelikud Sagadi Loo-
duskeskust. Asjatundlike loodus-
giidide juhendamisel uuriti ja võr-
reldi metsamuuseumis metsloomi, 
mängiti põnevaid mänge, lahen-
dati erinevaid ülesandeid. Seejärel 
suunduti koprarajale, kus tutvu-
ti Põhja-Euroopa suurima näri-
lise ehitustegevusega. Õppepäev 
Sagadis oli elamusterohke ning 
võimaldas lastel igapäevasest eri-
nevas keskkonnas üheskoos tegut-
seda. Rõõm, mis laste silmist õppe-
päevadel selgelt välja paistis, annab 
lootust, et nad ka hilisemas elus 
looduses viibimist oluliseks väär-
tuseks peavad. 

Rahvusvaheline koostöö
Põhjamaade Ministrite Nõukogu 
haridusprogrammi Nordplus ees-
märk on Põhja- ja Baltimaade koos-
töö edendamine ja tugevdamine. 

KOOSTÖÖ MLA VIIMSI Lasteaiad meeskond 
tegutseb igapäevaselt selle nimel, et luua meie 
lastele mitmekülgne mängu- ja õpikeskkond.  

MLA Viimsi Lasteaedade lõppenud aasta 
õppetegevusi rikastasid põnevad projektid

J uba mitmendat aastat toe-
tab aktiivne projektitegevus 
õppe-kasvatustöö eesmärki-
de saavutamist, laste arengut 

stimuleeriva õpikeskkonna aren-
damist ning õpetajate ametilaste 
teadmiste täiendamist. Meie laste-
aiamajade õpetajad on leidlikud ja 
kõik majad on omanäolised. See-
tõttu on meil olemas väärtuslik res-
surss – rühmameeskondade tead-
mised ja kogemused, väljatöötatud 
õppematerjalid, võimalused koos-
tööks ja üksteiselt õppimiseks. 

 
Digiõpe SA (HITSA) toel
Hariduse Infotehnoloogia SA 
(HITSA) poolt eraldatud toetused 
on nelja järjestikuse aasta jooksul 
võimaldanud soetada meie maja-
desse uusi digiseadmeid (Bee-Bot 
ja Blue-Bot robotid, LEGO Educa-
tion WeDo 2,0 komplektid). Di-
giõppe edendamiseks on loodud 
tegevuskava ja kavandatud lisaks 
tegevustele rühmades ka lasteae-
dade ülesed ettevõtmised. Eelmi-
sel õppeaastal kutsusime ellu regu-
laarselt toimunud digilaborid, mis 
võimaldasid õpetajatel üksteiselt 
õppida, genereerida ideid ja leida 
innustust õppe- ja mängutegevus-
te mitmekesistamiseks.

2019. aasta augustis alustasid 
Laanelinnu maja õpetajad Nord-
plus Junior programmi raames 
koostööd Leedu, Läti ja Grööni-
maa kolleegidega. Projekti koordi-
neeris Daugavpilsis asuv Kedainiai 
lasteaed-algkool, kelle algatusel 
ja eestvedamisel jagati parimaid 
praktikaid vaimse kultuuripärandi  
õppetegevustesse lõimimisel.

Projekt “Discovering the past, 
inspiring the future” sai avalöögi 
partnerite kohtumisel Gröönimaal 
Nuukis, kus osalesid õpetajad Trii-
ne-Liis Merbach ja Piret Lilleorg. 
Õpetajate sõnul võttis Gröönimaa 
kivine ja kaljune loodus neid sõna-
tuks juba saabumise hetkel, mil nä-
ha oli vaid kõrguv kivine sein, mille 
vahele oli justkui puistatud peotäis 
väikseid värvilisi maju.

Kohalike lasteaedade ja vastu 
võtva kooli külastamine võimal-
das kohtuda rõõmsameelsete las-
tega ning tutvuda Gröönimaa kol-

Pille Veisserik
MLA Viimsi Lasteaiad projektijuht

Eestlased tutvustamas rahvarõivaid.
Gröönimaa lapsed saadavad 
tervitusi.

Nüüd ka Viimsis
    Nelgi tee 1

leegide tööga. Gröönimaa lapsed 
mängivad suurema osa ajast õues. 
Väike vihm ja meie mõistes ehk ise-
gi ohtlik kivine mänguväljak ei ta-
kista kellelgi rõõmsalt tegutseda. 

Projektikohtumise jooksul tut-
vuti Gröönimaa ajaloo, kultuuri ja 
eluoluga. Kogeti inuiitide (kohalik 
põlisrahvas) ääretut sõbralikkust 
ja külalislahkust. Erilise elamuse-
na jäi meelde Gröönimaa trum-
mi- ja maskitants, mis on inuiitide 
kultuuri lahutamatu osa, millega 
jutustatakse erilaadseid lugusid.

Projekti teine kohtumine toi-
mus Eestis. Meil oli hea meel tut-
vustada külalistele eesti kultuuri, 
meie lasteaiamaju ja tegevust. Ik-
ka ja jälle kogesime, et eestlastel, 
leedukatel ja lätlastel on palju sar-
naseid traditsioone. Samas Gröö-
nimaa kolleegid üllatasid meid pi-
devalt uute ja huvitavate juttudega 
Gröönimaast, selle traditsiooni-
dest, maa minevikust ja tulevikust. 

Viirus muutis võimalusi
Projektipartnerite kohtumistele Lä-
tis ja Leedus tõmbas kriipsu pea-
le koroonaviiruse levik maailmas. 
2020. aasta seadis meid olukorda, 
kus erinevate riikide õpetajad ja-
gasid oma teadmisi ja kogemusi 
ekraanide vahendusel. Mudilased 
Lätist ja Leedust tutvustasid mei-
le oma kultuuri, laulsid, tantsisid 
ja lehvitasid rõõmsameelselt ek-
raanide taga istuvatele vaatajate-
le. Distantsilt jäid küll laste vahe-
tud emotsioonid tabamatuks, kuid 
õpetajad said projektikohtumiste 
jooksul omavahel jätkuvalt aktiiv-
selt suhelda ja tegutseda.

Kogu projekti jooksul õpetasid 
partnerid üksteisele midagi uut. 
Oma riiki teistele tutvustades õp-
pisime nii mõndagi uut ka iseenda 
kohta. Projekti viimasel virtuaal-
sel kohtumisel olime sunnitud tõ-
dema, et digivahendid ei asenda 
inimlikku kontakti, reaalselt ühes 
ruumis koosviibimist, tajutavaid 
meeleolusid ja emotsioone. 2020. 
aastaks  kavandatud kokkusaami-
sed asendusid küll uutmoodi tege-
vustega, kuid projekt lõppes kuida-
gi äkki lihtsa klikivajutusega. Hinge 
jäi väike igatsus ja taaskohtumiste 
lootus. 

Õppida on 
mõnus – digi-
tegevused 
Laanelinnu 
lasteaias. 
Fotod: era-
kogu

MLA VIIMSI LASTEAIAD kutsub tööle oma toredasse kollektiivi:

LOGOPEEDI 
(koormus 1,0)

Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel.

CV ning sooviavaldus enesetutvustusega saata:
Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)

E-post: mirje@viimsilasteaiad.ee
Kontakt telefon: 5622 0121
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Oma valdkonda tunneb Alek-
sander Kuzin läbi ja lõhki. 18 aastat 
on ta töötanud Zirconis, direktori-
na aastast 2005. Insenerihariduse-
ga mees alustas oma tööd nõuko-
gude ajal tegutsenud katsetehases 
Pioneer, kus ta läbis tee tootmis-
meistrist peadirektorini ning kus 
tehase peamiseks toodanguks olid 
just pressvormid ja rakised. 

“Ühe meie poolt toodetava vor-
mi hind võib olla ligemale veerand 
miljonit eurot. See võib tunduda 
suure summana, kuid vormiga an-
nab pressida miljoneid tooteid. Põ-
himõtteliselt pole piiranguid, mil-
lise kujuga detailide jaoks vorme 
toota – saame pea iga tellimuse-
ga hakkama,” lausub direktor ning 
demonstreerib ühe juhtiva brändi 
veemõõtja korpust, mille plastik-
osad sobituvad üksteisega kui va-
latult. 

Haare on rahvusvaheline
Zirconi Viimsis asuva tehase too-
dang jaguneb klientide mõttes 
enam-vähem võrdselt Eesti, Eu-
roopa, Põhja-Ameerika ning Vene-
maa turgude vahel. Direktori hin-
nangul pakub nii Zirconi tehase 
asukoht Eestis kui ka meie inimeste 
vene keele ja kultuuriruumi tund-
mine olulise eelise idasuunaliseks 
ekspordiks. Ettevõtte teenused ja 
tooted ei pruugi näiteks Saksamaal 
tegutsevatest konkurentidest sugu-
gi odavamad olla, kuid just suhtle-

VIIMSI ETTEVÕTE Autotööstust peetakse inseneri-
mõtte üheks silmapaistvamaks väljundiks. Sinna 
sektorisse jala ukse vahele saamine on igale ette-
võtjale suureks saavutuseks ning kvaliteedimärgiks. 
Kui mainida veel selliseid automarke nagu BMW, 
Volkswagen, Volvo, Porsche või Ford, siis tõstame 
lati eriti kõrgele. Üks selline tubli firma asub siin-
samas Viimsis ning on juba pikki aastaid olnud 
eelmainutud autotootjatele koostööpartneriks. 

Zirconi valuvormidest valmivad 
maailma tippautode detailid

J utt käib Haabneeme keskuse 
poolt tulles pärast Vimka suu-
samäge Randvere tee ääres 
vasakut kätt jäävast ettevõttest 

Zircon Grupp OÜ. Firma peami-
seks tegevussuunaks ja toodeteks 
on erinevad pressvormid plast-
massist ja alumiiniumist detailide 
valmistamiseks. Samuti toodab et-
tevõte täppisstantse peenmehhaa-
nika detailide valmistamiseks. 

Ajaloos tagasi minnes asus prae-
guse Zirconi hoonete kohal kuna-
gise Kirovi näidiskalurikolhoosi 
plasttoodete tsehh, kus muu hul-
gas valmistati ankrupildiga nööpe 
ja vanakooli nokamütside plastist 
nokkasid. Seega pole liialdus öel-
da, et Ampri teel on valuvormide ja 
plasttoodete valmistamisega tege-
letud läbi erinevate riigikordade ju-
ba pool sajandit.

Iga väike detail on oluline
Alustame ettevõttega tutvumist 
tootenäidiseid täis direktori kabi-
netis, kus vallavanem Illar Lemet-
tit võtab vastu Zirconi juhatuse esi-
mees Aleksander Kuzin.

“Veel möödunud sajandi lõpus 
rajasid ameeriklased siiasamas-
se kohta täppisstantside tehase, 
mis toona kandis nime AMP. Tol-
le aja standardite järgi olid tehase 
renoveeritud tootmisruumid vä-
ga kvaliteetsed ning võimalusega 
sisekliimat kontrollida. Kuna me-
tallide mõõtmed temperatuuriga 
muutuvad, siis eriti täpsete detai-
lide stantsimisel on ka paarikraa-
dine kõikumine lubamatu,” räägib 
Kuzin energiliselt.

misoskus, keelebarjääri puudu-
mine ja geograafiline lähedus on 
Venemaa kliente hoidnud.

“Ei saa just öelda, et meile tööd 
pakkuma tullakse – ikka peab ise 
kõvasti vaeva nägema ja uusi klien-
te otsima. Oleme oma riske suut-
nud päris hästi hajutada. Eriline 
heameel on meil Ameerika turule 
pääsemise üle, sinna toodame väga 
keerulise konstruktsiooniga suru-
valuvorme, millega valmistatakse 
vastutusrikkaid detaile. Mida kee-
rukam tellimus, seda rohkem saa-
me eksportida oma ajutööd ehk in-
seneriteadmisi. Üldistatuna võib 
öelda, et ligemale poole meie too-
dete lõpphinnast moodustab just 
projekteerimine ja arendus,” selgi-
tab Kuzin. 

Oma jutu ilmestamiseks näitab 
direktor spetsiaalsest kuuma-, pu-
runemis- ja survekindlast valuplas-
tist pressitud autoradiaatori kaant. 
Ja üldsegi mitte mingi suvalise au-
tomudeli, vaid legendaarse Ford 
Mustangi oma. Ehk teisisõnu öel-
des peitub igas liinilt maha veere-
vas Mustangis väike, kuid oluline 
osa Zirconi inseneride ja meistri-
te tööst. 

Hea tööandja kohalikele
Ettevõttes on töötajaid poolesaja 
ringis, mis muudab ta Viimsi mõis-
tes keskmisest suuremaks tööand-

jaks. Firmas töötab päris palju ko-
halikke elanikke ja Zirconi juhtide 
sõnul oleksid nad hea meelega val-
mis veel viimsilasi tööle võtma.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul 
kasvab Viimsi elanike arv siia ela-
ma kolivate inimeste näol keskmi-
selt 600 ringis aastas. 

“Mõistan, et ettevõtte vajab üsna 
spetsiifilise väljaõppega töötajaid. 
Usun, et nii nende 600 uue inimese 

kui ka praeguste viimsilaste hulgas 
on kindlasti omajagu kvalifitseeri-
tud tehnikainimesi, keda võiks hu-
vitada kodulähedane töökoht. Hea 
meelega aitame valla poolt seda sõ-
na levitada, sest iga Viimsisse loo-
dud töökoht on hea uudis,” lausus 
vallavanem.

“Zircon on hea näide, millised 
tootmisettevõtted on Viimsisse te-
retulnud. Kõrget lisandväärtust 
pakkuvad ja suhteliselt väikse kesk-
konnakoormusega tootmisfirmad 
ei tohiks häirida ka lähedusse raja-
tud elamupiirkondade inimesi,” li-
sas Illar Lemetti.

Lõpetuseks olgu mainitud, et 
Zircon hoolitseb tõepoolest oma 
töötajate eest hästi ja firma juhid 
teavad vanarahva tarkust, et tu-
ju ülevalhoidmiseks peab inime-
sel kõht täis olema. Tehase peauk-
sest sisenedes kohe vasakule jääb 
lihtne ja soodne, kuid samas vä-
ga maitsvate koduste roogadega 
söökla. Kes viimsilastest pole sel-
lest võimalusest veel kuulnud, siis 
söökla on avatud kõigile ning pä-
rast koroonapiirangute kadumist 
tasub sealt kindlasti läbi astuda ja 
toite ise proovida.

Martin Jaško
avalike suhete juht

Valuvormide komplekteerimine. 

Zircon Grupp pakub oma klientidele stantside tootmise kõiki etappe, alates projekteerimisest lõpetades hooldustööde ja 
remondiga. Fotod: Martin Jaško

Juhtivad autotootjad kasutavad 
Zirconi valuvorme radiaatorikaante 
valmistamiseks. 

Aleksander 
Kuzin. 

Stantsitud detailid.

Toormater-
jalina kasu-
tatakse kõrg-
kvaliteetset 
Rootsi töö-
riistaterast. 



KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

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

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse

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

Lõikelillede jaemüük
otse maaletoojalt

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

Nelgi põik 14 Viimsi

504 5733, 504 5818

 
          

 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 
 

Kodused 

aroomiteraapiahetked

eeterlike õlide

toalõhnastajate

vedelseepide

suuuõlidega

Elixr'ilt!

Turguta immuunsust ja 

tekita õnnetunne 

100% looduslike toodetega 

www.olenterve.ee                   tel: 60 999 10     

e-post: info@olenterve.ee      pood: Viimsi Äritares, Paadi tee 3-212, Viimsi

“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! 

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

Unustamatut

Mati Elistet
26.V 1941 – 28.XII 2020  

leinavad ja avaldavad sügavat 
kaastunnet omastele 

sõbrad Viimsist

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid
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Tööpakkumine
Lastehoid Viimsis pakub tööd lapse-
hoidja abile (abistamine laste riie-
tumisel, õues jalutamisel, korista-
misel) E–R mõned tunnid päevas. 
Töö sobib ka tegusale pensionärile. 
Palun helistada tel 516 3416, Ülle.

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemide 
puhastus, ka korterelamutes. Kütte-
kollete ehitus, paigaldus ja remont. 
Akti väljastamine Päästeameti ja 
kindlustusseltside jaoks. Tel 5690 
0686, korsten.korda@gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase 
akti. Tel 5689 0125, kuldnoop@
gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimi-
ne tel 5877 1665 või www.puhas-
kolle.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Ohtlike puude/okste langeta-
mine, viljapuude lõikamine, lume 
koristamine, heki lõikus ja püga-
mine. Tel 5348 7318, e-post
igor@inkteenused.ee.

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

Aiatööd
Kogenud puuhooldajad teostavad 
ohtlike puude raiet ja puude hooldus-
lõikust. Teostame puude tervisliku 
seisundi hindamist. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321, www.arbormen.ee. 
Lõikame viljapuid, pügame hekke, 
langetame puid ning vastavalt teie 
soovile teostame ka teisi haljastus- 
ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot kodule-
helt www.ifhaljastus.ee.
Ohtlike puude raie, võsa lõikus ja 
kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse! 
Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus
Pakume korterites ning eramaja-
des maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. 
Tel 552 7217.
Kohalik ehitaja pakub maja ehitust
ideest teostuseni ja kodu renoveeri-
mist. Tööde planeerimine, pindade 

ettevalmistamine, kvaliteetsed ja 
looduslähedased ehitusmaterjalid, 
järelkoristus ning ehitusjärgne nõus-
tamine ja garantii 2 aastat. 10 aas-
tat kogemust Soomes äripindade/
kodude renoveerimisel ja ehitus-
töödel. Tel 5780 3767, Sven.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoone-
te ehitamine täislahendustega. Tel 
5352 9476, mehitus@gmail.com.
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.

Muud teenused
Autoremont Viimsis. Remont ja 
hooldustööd, diagnostika, rehvi-
de vahetus, elektritööd, erinevad 
keevitustööd, haagiste rent, kliima-
seadmete remont ja hooldus. Töö-
koja tel 5656 6067.
Pakume kolimis- ja transporditeenu-
seid. Mööbli montaaž. Vanade ese-

mete utiliseerimine. Tel 529 9579, 
e-post indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Lumetõrje ja jääpurikate eemalda-
mine katustelt. Tel 5638 8994.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haab-
neemes teeb õmblus- ja parandus-
töid ning õmbleb kodutekstiile. Tel 
524 2109, Heljo.
Face SPA näohooldused. Ainulaad-
sed Green Peel naha uuendamise 
detokshooldused. 7 immunomodu-
leerivat programmi ainulaadse 
Green Peel piilingu kasutamisega. 
Tel 5349 5777, lesja.cosmetik@
gmail.com, www.facespa.ee.  
Pakun Viimsis kodukoristusteenust. 
Olen saanud erialase väljaõppe. 
Teen tööd südamega. Pean täht-
saks usaldust ja puhtust. Võta ühen-
dust: kristel@jaktakoolitused.ee, 
tel 5685 8285.

Ost, müük, rent
Pensionäridest abielupaar ostab 
korteri Niidu teele. Sobivuse korral 
vastu pakkuda väga ilus kõigi mu-
gavustega 2-toaline korter Viimsi 

keskuses 7 korteriga uuemas ma-
jas. Ootame kõnet! Tel 565 5816.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.  
Ostan kasutuseta jäänud garaaži 
Katlamaja teel, Viimsis. Tel 5837 
2310.
Müüa puitbrikett RUF 120 €/960 kg, 
turbabrikett 140 €/840 kg, pellet 
premium 180 €/975 kg,  kütteklot-
sid 110 €/48 kotti, lepp ja kask kot-
tides. Tel 517 0257.
Müüa Ruf puitbrikett 120 €/960 kg, 
Ruf kauapõlev kask 135 €/960 kg, 
Ümar puitbrikett kauapõlev 155 €/
960 kg, pellet 6/8mm premium 195 €/
975 kg, kütteklotsid 50 võrku 40 l/
100 €. Transport tasuta! Tel 5699 3159.
Soojuspumpade müük, paigaldus, 
hooldus ja remont. Kvaliteetne töö 
ja hea hind. Garantii. www.freooni-
punkt.ee/soojuspumbad. Tel 5858 
5829, Freoonipunkt OÜ. Toome 
koju sooja! 
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Viimsi   Peetri   Kristiine

Viimsi tehnoülevaatuspunktis teenindame kliente järjekorra alusel. 
Kui soovite aega ette broneerida või kasutada broneerimissoodustusi, 

palume aegu otsida Peetri või Kristiine ülevaatuspunktidesse!

Muuli tee 10          Vana-Tartu mnt 74          Sõpruse pst 27

Ole nutikas ja 
leia soodusaegu

-50% Varajase 
broneerija 
soodustus

.
Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK

Viimsis

Naerata!

Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 10-20 • L 10-18 • P 10-18

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 07.01.-03.02.2021 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

/kauplusmagaziin www.magaziin.ee/magaziin

-20%

-20%
-20%

11

13

Laste aluspüksid
ja -särgid

Lambipirnid

Veekeetja 
Esperanza

1,7 l,  2200 W
15.90 €

Soe 
meremehesärk

18.90 €

Froteerätik
50 x 100 cm,

550 g/m
3.70 €

Lumelabidad
ja -sahad

kliendikaardiga

kliendikaardiga

kliendikaardiga

2

-22%

-26%

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

195€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT
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Vannitubade
REMONT

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Pakkumisse kuuluvad stiilsed Vogue prilliraamid ja õhendatud prilliklaasid (+4…-4) cyl-2-ni.

Viimsi Pere Optika 
Viismi Spas, tel  6011570

E-R 10-17

Kodu 
loata?
Ajame kasutusloa dokumendid korda

projektibüroo.ee
SAADA HINNAPÄRING

nr 1 
kasutuslubade
taotleja Eestis*
* 2019 aasta jooksul 
väljastati Projektibüroo 
abil üle 250 kasutusloa



facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee
Sõpruse tee 15, Viimsi

Osta toit kaasa!
Sushi Plaza
Telli tel 5884 8889,
Sushi Plaza äpist või 
sushiplaza.ee/takeaway /
Toidukuller Wolt

CHI 
Telli tel 631 3090 /  
Toidukuller Wolt

Subway 
Kaasamüük letist /  
Toidukullerid Wolt ja Bolt

Hesburger
Kaasamüük letist ja  
Hesburgeri äpist /
Toidukuller Wolt

Pizzakiosk
Telli tel 6128080 /
Toidukuller Wolt

Kuulsaal
Telli kaasa või kulleriga
kuulsaal.takeout.ee /
Toidukuller Wolt

Coffee In
Kaasamüük letist
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