
Hoiame oma 
tervist
Millised on igapäevased ja 
lihtsad tegevused, mis 
aitavad seenioridel raskes 
olukorras toime tulla ja end 
erksana hoida?  Loe lk 3
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Viimsi maastiku-
kaitsealad
Märtsis kinnitati Krillimäe ja Lepp-
neeme-Tammneeme maastikukaitse-
alade kaitsekorralduskavad. Mida 
need sisaldavad, räägib kavade 
koostaja Timo Kark. Loe lk 8–9

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Maiuse nimel on Tuule nõus isegi sitsima. Fotod: Mairit Meite ja Jekaterina Alipova

Külas Metsakasti 
külavanemal
Küladeringkäik viis meid seekord 
Metsakasti külla, kus külavanem 
Kaia-Leena Pino tutvustas oma 
tegusat ja silmapaistvat kodu-
kanti. Loe lk 10–11

LAUREAAT President Lennart Meri preemia pälvis tänavu Hannes Hugo Urbla. Loe lk 12 >

Viimsi vabaõhumuuseumis 
elavad vahvad lambad 

ja Juuli on Eesti tumedapealiste tõust, 
siis Ebe on Kihnu maalammas ning 
Tuule on ristand, mis tähendab, et te-
ma sugupuus on esindatud mitu eri-
nevat tõugu.

Igal hommikul lastakse loomad lau-
dast välja ning olenemata ilmast vee-
davad nad terved päevad õues. Lii-
kumispiirangud lammastele ei mõju, 
nemad käivad seal, kus soovivad ja 2+2 

KÜLAELU Kes on külastanud Viimsi vabaõhumuuseumi, 
sellele on kindlasti silma jäänud toredad lambad, kes 
muuseumi territooriumil ringi jalutavad. Uurisime, 
kuidas villakandjad Viimsisse sattusid ja mismoodi end 
siin tunnevad. 

K
õige vanemad olijad – Mee-
li ja Juuli – kolisid Viimsi va-
baõhumuuseumisse juba 
2014. aastal. Mõni aeg hil-

jem lisandusid Tuule ja Ebe. Kui Meeli 

reeglist väga kinni ei hoia. Õhtul lähe-
vad nad jälle lauta tagasi. 

Vähe vaeva, palju rõõmu
Peamiselt hoolitsevad lammaste eest 
muuseumi töötajad Jekaterina ja Rai-
vo. “Vanasti kasvatati igas talus loomi, 
meie jätkame neid traditsioone. Li-
saks aitavad lambad hoolitseda mu-
ru eest. Väetavad ja niidavad,” räägib 
Jekaterina, miks loomad muuseumis-
se toodi. Lammaste eest hoolitsemine 
on tema sõnul väga lihtne. Igal hom-
mikul tuleb neile panna värsket vett ja 
uus heinapakk. Õhtul saavad nad värs-
keid juurikaid ning spetsiaalselt lam-
mastele mõeldud mineraale ja natu-
ke jõusööta.

Uttede lemmiktoit on kuivatatud 
leib, sellest ei öelda kunagi ära. Näiteks 
pruuni kasukaga Tuule veedab enami-
ku ajast muuseumi terrassil ja nõuab 
leiba, määgib ukse taga ning kui siis ik-
ka keegi välja ei tee, kraabib ust. Sel-
leks, et saada oma lemmikmaiust, on 
Tuule nõus lausa sitsima.

Laste lemmikud 
Lambad pakuvad alati palju rõõmu 
muuseumi külastajatele, eriti mui-
dugi lastele. “Külastajad saavad alati 
meie asukaid vaadata ja paitada. Ise-
gi praegu, kui muuseum on suletud ja 
laupäeval toimub taluturg, kogunevad 
paljud pered oma lastega värava ta-
ha ja meie lambatüdrukud suhtlevad 

nendega meeleldi, lasevad pai teha ja 
end pisut sügada,” ütleb Jekaterina.

Lambast kindani
Paljud on uurinud, mis saab lammas-
te villast. Möödunud kevadel otsustati 
muuseumis proovida villast lõnga te-
ha ja lõngast kindaid. Nii sündiski uus 
projekt “LAMBAST KINDANI”. Tasub 
mainida, et käpikuid koob 88-aastane 
Elga ja villa eelpuhastust aitasid teha 
Viimsi õpilasmalevlased. 

Kehtivate piirangute tõttu on muu-
seum ja muuseumi pood küll vähemalt 
25. aprillini suletud, aga kui need jälle 
avatakse, siis saab poes muuhulgas tut-
vuda ka kinnaste valikuga ja neid soo-
vi korral osta.

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Tuule oskab peaaegu lennata.

Peremees Raivo koos hoolealustega.Uudishimulik Juuli.

Lammaste villast on saanud käpikud.



tööd edasi. Mõni peab seda tööd tege-
ma päevast päeva.

Kevadisi haljakuid vaadates paneb 
pilt paratamatult küsima, kas tõesti va-
jab Viimsi vald eraldi sibide brigaadi, 
kes käiks junne koristamas ja koera-
omanikele nende kohustusi meelde 
tuletamas? 

Ikka see vana 
lemmikloomamaks
Lemmikloomandus on valdkond, mis 
otseselt ei ole kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduses reguleeritud st 
see ei ole otsene kohaliku omavalitsu-
se kohustus. Küll aga tegeletakse selle-
ga üldise heakorra tagamise ning kom-
munaalmajanduse sätete raames. Kas 
aga lemmikloom kui kellegi hobi peaks 
olema kohaliku omavalitsuse eelarve-
line kulu? Eriti juhul, kui hooletud loo-
maomanikud põhjustavad täiendavat 
tööd ja lisakulu, rikkudes elukeskkon-
da lagastatud aladega.

Kohalike maksude seaduse § 13 
lubab KOV-il kehtestada kohaliku 
maksuna loomapidamismaksu. Loo-
mapidamismaksu on läbi ajaloo keh-
testanud Eestis kokku 17 erinevat 
omavalitsust, tänaseks seda ühes-
ki omavalitsuses ei rakendata. Mis 
aga viib mõtted taaskord lemmikloo-
mamaksule? Peamiselt avaliku ruu-
mi reostamine koerte väljaheidetega. 
Tehes kevadisi ringkäike haljakutel, 
arvan, et ei liialda, kui väidan, et üle 
valla võiks ära viia kümneid tonne 
koerasõnnikut. Ja kõik see tuleks junn-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse  
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Kaka ja kevad 
HEAKORD Kevadel sulas kaka lume alt välja. Ta ringutas ja võimles 
päikese käes. Kaka oli talve jooksul üleni valgeks läinud, aga tuju oli tal 
endiselt hea. Need laused Andrus Kivirähki raamatust “Kaka ja kevad” 
iseloomustavad küllaltki tabavalt olukorda meie valla haljakutel. 

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Ajalehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil www.issuu.com/viimsiteataja.
Ajalehe järgmine number ilmub 23. aprillil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 14. aprill kell 16.

K
evadilmad lausa kutsuvad 
jalutama. Päike paistab, loo-
dus tärkab. Küll aga võivad 
kogemuse ebameeldivaks 

muuta rikkalikult koerasitaga ülekül-
vatud haljasalad, kus puhta jalaga läbi-
pääsemine võib osutuda tõeliseks kat-
sumuseks. 

Vallavalitsusele laekub igal kevadel 
palju pöördumisi nii kergteede ääres 
kui ka haljakutel ja parkides asuvate si-
tajunnide kohta. Mitteametlik statisti-
ka näitab, et rohkem junne on lumiste 
talvede järgselt. Ja siin on oma põhjus 
– lumme vajunud sooje junne ei kipu-
ta koristama, kuna see on ebamugav. 

Koera väljaheidete teemat on vii-
mastel aastatel tõstatatud ka sotsiaal-
meedias. Osad on pahased hooletute 
koeraomanike peale ja peavad vastu-
tavaks just neid. Teised nõuavad, et 
vald käiks ja koristaks, paigaldaks sil-
te, trahviks. Kolmandad on hoolsad 
koeraomanikud, kes saavad ebaõiglase 
pahameele osaliseks. Kõigil on lõpuks 
tuju rikutud. Sitt pidi olema tuleviku 
väetis, aga antud juhul pigem mürgi-
tab kogukonna suhteid. Kurb on jälgi-
da, et osad koeraomanikud ei saa aru, 
mida nende hooletus põhjustab.

Sitaga näkku – viis niitjat 
tänada?
Kõiki täisjunnitatud haljasalasid tuleb 
korras hoida ja hooldada. See tähen-
dab, et osadel meist pole luksust valida 
haljakule mitte minna. Trimmerdajad 
ja muruniitajad on kohustatud miini-
väljale minema ja oma tööd tegema. 
Ja nii lendab niidutöid tehes sitta kah-
te lehte, rohu sees olevad junnid prit-
sivad trimmerdades näkku ja riietele. 
Tegelikult on see räige hoolimatus, mi-
da meie valla enda elanikud põhjusta-
vad. Inimesed, kes teevad vallaelanike 
heaks tööd ja hoiavad hoole ning ar-
mastusega korda, saavad tänutäheks 
miiniväljadel sitaga näkku. Vabandan 
sõnakasutuse pärast, aga seda ei saa 
kuidagi teisiti öelda. Tean omast käest, 
mida see tähendab. Maaomanikuna 
niidan kodu ümbruses nii teemaad kui 
ka teede äärseid alasid, mis läbib met-
saseid kinnistuid. Metsas koeri jaluta-
vad inimesed arvavad, et metsa võib ju 
sita maha jätta. Ei või! Olen samuti saa-
nud tee ääres rohu sees olevaid purus-
tatud fekaale näkku. Rammus, rõve ja 
haisev oli. Olin nii vihane, et tahtsin sel 
hetkel junnid maha jätnud koera oma-
nikule koha kätte näidata. Lõpuks ra-
huned, pühid suurema sita ära ja teed 

Kevadisi haljakuid 
vaadates paneb pilt 
paratamatult küsima, 
kas tõesti vajab Viimsi 
vald eraldi sibide 
brigaadi, kes käiks 
junne koristamas.

J U H T K I R I

Räägime metsadest

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

  Loomaga jalutamisel peab loom olema alati rihmastatud (hoidmaks ära 
looma sattumist autoõnnetusse või kergteel liiklusõnnetusse). See on oluline 
ka selleks, et loom ei häiriks teisi inimesi või loomi. Koer võib vabalt ringi 
joosta koduaias või koerte jalutusplatsil.

  Kergteel loomaga jalutades jälgi, et rihm ei segaks rattaga sõitjaid. Jälgi 
looma, mitte nutitelefoni.

  Korista oma looma järelt. Võta koeraga jalutama minnes kaasa väike 
kilekott, kuhu saad panna looma väljaheite ja selle hiljem prügikati visata. 

  Pea meeles, et lemmikloomade pidamise eeskirja ja heakorraeeskirja 
nõuete rikkumine on trahvitav. Ole eeskujuks teistele ja vajadusel tuleta 
meelde reegleid ka naabrile!

Lemmikloomaomaniku meelespea!

haaval käsitööna kokku koguda. Kui 
tahaksime, et kevadel oleksid alad pu-
hastatud, siis tähendab see lisatööd ja 
lisakulu, eraldi teenuseid, täiendavaid 
inimesi juhendama koeraomanikke. 
See aga eeldab, et kusagilt peavad tule-
ma vahendid kulutuste katteks. Tahaks 
siiski arvata, et maksu kehtestamine 
pole mehhanism, mis paneb inimesi 
kultuurselt käituma. Teisalt oleks see 
karistuseks tublidele lemmiklooma-
omanikele, kes alati koristavad ja kan-
navad oma looma järel hoolt.

Loomaomanik olla tähendab 
kohustust ja vastutust
Lisaks üldistele loomadega seotud sea-
dustele peab iga loomaomanik järgi-
ma KOV-i lemmikloomade pidami-
se eeskirja ning avalikus kohas täitma 
heakorraeeskirja nõudeid. Koera jä-
relt tuleb väljaheiteid koristada kõik-
jal – metsas, niidul, heinamaal, pargis 
jne. Ei ole eluliselt usutav, et täna on 
koeraomanikke, kes pole kuulnud nõu-
dest lemmiklooma järelt koristada ega 
ka sellest, et koristamata jätmise eest on 
võimalik trahvida. Pigem on tegu lais-
kuse ja lohakusega, kohustuste vältimi-
sega. Ka spetsiaalse prügikasti puudu-
mine või vahetus lähetuses mitteasu-
mine ei õigusta looma järelt mittekoris-
tamist. Lemmikloomaga avalikus ruu-
mis viibides tuleb tema eest vastutada.

Positiivne on see, et hooletute lem-
mikloomaomanike kõrval on palju 
loomaomanikke, kel ei teki küsimust-
ki, kas nad peaksid oma looma tekita-
tud jäätmed üles korjama. See näitab 
tõelist vastutustunnet ja eeskuju.

Kutsun üles kõiki tegema märku-
si hooletutele ja laiskadele koeraoma-
nikele, kui näete, et nad ei korista oma 
looma järelt! Näitame, et hoolime Viim-
si heakorrast ja et selline tegevus ei ole 
meie vallas aktsepteeritav. Heakord on 
meie kui kogukonna ühine töö. Hoia-
me Viimsi valla avaliku ruumi puhta-
na, hoolime teistest ning väärtusta-
me nende inimeste tööd, kes iga päev 
meie ilusama elukeskkonna nimel vae-
va näevad. 

V
iimsi Teataja toimetus palus mul kirjutada juht-
kirja metsadest. Teen seda meeleldi, sest metsa-
dega seonduv on mulle südamelähedane teema. 
Metsadest kirjutatakse antud lehenumbris veelgi, 
sest vallavolikogu kinnitas möödunud kuul 

kahe kaitseala kaitsekorralduskavad.
Viimsis on 4299 ha metsamaad, millest 71% on riigi-

mets. Seega on ligikaudu 57% valla territooriumist ehk vä-
ga suur osa meie elukeskkonnast kaetud metsadega.

Muuseas, Eestis on ühe elaniku kohta umbes 1,8 ha 
metsamaad ja teadlaste sõnul kasvab nii suurel pindalal 
keskmiselt 4000 puud. Kuna üle poole metsast kuulub rii-
gile, võib igaüks ennast kaudselt lugeda vähemalt paari 
tuhande puu omanikuks.

Kõigil meil on metsaga erinevaid kokkupuuteid. Mõned 
on metsaomanikud ja tegelevad metsa majandamisega, 
teised elavad metsa vahetus läheduses, kolmandatele 
meeldib käia seal jalutamas, sportimas, seeni või marju 
korjamas või lihtsalt vaba aega veetmas. Paljud on võtnud 
enda südameasjaks seista metsa pakutavate väärtuste säili-
mise eest. Mõneti vastandlikud huvid toovad paratamatult 
kaasa möödarääkimisi ja konflikte. Või kas see on tingima-
ta paratamatus? Ehk jõutakse küsimusi rahulikult arutades 
kõigile sobivate lahendusteni.

Minu esimesed mälestused metsast pärinevad ajast, 
kui olin päris väike. Elasime endises talukohas ja ümber-
kaudsete metsade avastamine oli minu üheks meeliste-
gevuseks. Isa tegeles metsatöödega, seegi aitas metsade 
tundmaõppimisele kaasa.

Enne ülikooliõpinguid töötasin ühe aasta metsamajan-
dis. Ülikool lisas teadmisi metsandusest, ökoloogia põhi-
tõdedest ja paljust muust seonduvast. Praktilisi kogemusi on 
andnud ka oma lapsepõlvemetsade majandamine omani-
kuna. Metsakasutus on olnud loodust säästev, sest olen 
pidanud olulisteks metsa pakutavaid emotsionaalseid väär-
tusi ja aastakümnete jooksul tundmaõpitu alleshoidmist.

Metsad on ka kohalike 
kogukondade jaoks väga 
suure väärtusega ja järjest 
rohkem soovitakse nendega 
seonduvates küsimustes 
kaasa rääkida.

Kui eelmisel aastal Nais-
saarel käisin, rääkis saareva-
nem Toomas Luhaäär mulle 
saarel tärganud kogukonna-
metsade mõttest. Ideed ole-
vat isegi ministrile tutvusta-

tud ja kuigi see kohest toetust ei leidnud, maksab asjaga 
kindlasti edasi tegeleda. Kogukonnametsade mõiste sisus-
tajaid on olnud teisigi, aga tervikliku lähenemise väljatöö-
tamine seisab alles ees.

Riigimetsa puhul võiks kogukonnamets tähendada 
seda, et konkreetse küla territooriumil asuvat metsa puu-
dutavate otsuste vastuvõtmisel osalevad kokkulepitud 
reeglite alusel võrdsete osapooltena kohalik (küla)kogu-
kond, omavalitsus ja riik.

Meil on ka eraomandis metsi, mis on omanike lahkel 
loal avalikus kasutuses ja mille säilimisest on kogukond 
huvitatud. Kui ühel hetkel eraomaniku huvid metsa eda-
sise kasutamise osas kogukonna omadest lahknevad, on 
võimalik teha omanikule ettepanek müüa või rentida see 
metsamaa kogukonnale ja seejärel leppida kokku metsa 
kasutamises. Ka siis oleks tegemist kogukonnametsaga.

Kogukonnametsade eesmärk oleks tagada nende kasu-
tamine kõigi osapoolte huvidega arvestades ja kõigi metsa 
pakutavate väärtuste säilimine. 

Kas meie valla inimesed võiksid olla kogukonna-
metsade idee põhjalikul lahtimõtestamisel ja elluviimisel 
teerajajaks? Kindlasti võiksid! Ootan 
teie häid mõtteid ja sooviavaldusi 
aruteludes osalemiseks e-posti 
aadressil illar.lemetti@viimsivv.ee. 
Loomulikult saab ka helistada või 
muul moel ühendust võtta.

Kui põhjalik eeltöö on tehtud 
ja ühel hetkel tunneme, et mõte 
on piisavalt küpsenud, pöördume 
selle elluviimiseks riigi poole. Kogu 
Viimsi valla territoorium võiks olla 
kogukonnametsade idee ellu-
rakendamise pilootala.

Ilusat kevadet!

Illar Lemetti
vallavanem

Kogukonnametsade 
eesmärk oleks 
tagada nende 
kasutamine kõigi 
osapoolte huvidega 
arvestades ja kõigi 
metsa pakutavate 
väärtuste säilimine.
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Vitamiinid vaimule
Kui kasutad arvutit, siis soovitan 
külastada MTÜ Peaasjad kodule-
hekülge www.peaasi.ee. Sealt leiad 
muuhulgas informatsiooni ja soo-
vitusi vaimse tervise virgutami-
seks. Väga huvitavalt on vaimsele 
tervisele lähenetud läbi vitamii-
nide võrdpildi. Vitamiinid on tea-
tavasti asendamatud mikrotoitai-
ned. Need ei anna küll energiat, 
kuid on eluliselt tähtsad organismi 
normaalseks tööks ja tervise hoid-
miseks. 

MTÜ Peaasjad on vaimse tervi-
se vitamiinideks nimetanud head 
suhted, tasakaalustatud toitumise, 
meeldivad emotsioonid, liikumi-
se ning une ja puhkuse. Iga vaim-
se tervise vitamiini tarbimiseks an-
takse praktilisi soovitusi. Toon vaid 
kaks lihtsat näidet. Esiteks – kirju-
ta iga päev üles kolm hetke, asjaolu 
või mõtet, mille eest oled tänulik. 
Teiseks – õues läheb aina sooje-
maks, leia võimalusi, et oma lõu-
nasööki õues nautida.

Kui on mure, otsi abi
Eelmise aasta valguses oleme sot-
siaal- ja tervishoiuosakonnas aru-
tanud, kas võiksime uuesti ühen-
dust võtta 70+ vanuses inimeste 
või kõigi vanaduspensioniealis-
tega. Praegune tunnetus on, et 
Viimsi vanemaealised on olukor-
raga kohanenud ja saavad iseseis-
valt või lähedaste abiga hakkama. 
Siinjuures kutsun aga märkama ja 

TERVIS Koroonaviiruse levikuga seoses tekkinud 
olukord on pannud proovile meie riigi, kohaliku 
omavalitsuse ning iga kodaniku ressursid ja ellu-
jäämisinstinktid. Paljut ei saa me muuta, küll aga 
leidub lihtsaid ja igapäevaseid tegevusi, mis 
aitavad kriisis ka eakamatel paremini toime tulla. 

2+2 ehk kuidas hoida tervist väärikas eas

T
änases olukorras on elu-
liselt oluline füüsiline ak-
tiivsus ja vaimne tervis. 
Mõlemad on üksteisest 

sõltuvuses – kui suureneb füüsili-
ne aktiivsus, on erksam ka vaim. Iga 
päev algab uuesti, ka sammuluge-
ja alustab uuesti nullist, seega kut-
sun Sind üles jätkama igapäevaseid 
jalutuskäike. Proovi olla jalutuskäi-
kudel mõtte ja meeltega selles het-
kes, proovi olla kohal. Vaheldu-
seks tasub käia mööda erinevaid 
kõnni- ja metsateid ning tänavaid, 
et avastada midagi uut. Teinekord 
võta jalutades kilekott kaasa, et kor-
jata näiteks plastikut ja muud prü-
gi, mis on rannajoonele või tee äär-
de vedelema jäänud. Sellega aitad 
säilitada Viimsi puhast elukeskkon-
da, tunned end kasulikuna ja oled 
ka teistele eeskujuks. Kui oled va-
rajane ärkaja, mine näiteks randa 
päikesetõusu vaatama, Viimsis on 
need imelised! 2+2 on lubatud, see-
ga võid oma käikudele kaasa kutsu-
da täie tervise juures sõbra või sõb-
ranna.

Suhtlemine on oluline
Kutsun Sind üles ka iga päev suht-
lema enda pere ja sõpradega. 2+2 
võiks ju muuhulgas tähendada, et 
helistame või kirjutame päevas vä-
hemalt kahele inimesele, kellega 
suhtleme vähemalt kaks minutit. 
Kui neid kahte inimest ei ole võt-
ta või ei taha iga päev suhelda ühe 
ja sama inimesega, on olemas vah-
va MTÜ Jututaja, kes saab kokku 
viia mõne särasilmse noorega, kes 
tahaks Sinuga jutustada. Praegu 
suhtlevad noored ja vanemaealised 
omavahel peamiselt telefoni teel, 
kuid kui olud jälle lubavad, siis ikka 
rohkem ka silmast silma. Suhtlemi-
se soovist saab teada anda MTÜ Ju-
tutaja kontakttelefonil 568 30646 või 
e-kirja teel maarja-liis@jututaja.ee.

andma teada viimsilasest, kes on 
jäänud hätta toidukaupade ja ravi-
mite soetamisel või ei ole suuteli-
sed tervisemurede tõttu ise vaktsi-
neerima minema. Abivajajast võib 
mulle teada anda telefonil 5688 
3350 või kirjutades e-postile ris-
to.nigol@viimsivv.ee. Veel parem 
on, kui abivajaja võtab minuga ise 
ühendust. 

Abi saamiseks on erinevaid 
võimalusi
Muremõtteid ei tohi endale hoida, 
igale probleemile on võimalik lei-
da leevendust, lihtsalt ei tohi kar-
ta abi küsida. Siinkohal veel mõned 
võimalused.

Kui vajad tuge haigustest, õnne-
tustest või elusituatsioonist põhjus-
tatud vaimse kriisi leevendamiseks 
ja turvatunde loomiseks, võid he-
listada hingehoiutelefonile. Kõne-
dele vastavad erialase hariduse ja 
töökogemusega hingehoidjad, kel-
le töö eesmärk on olla kannatava-
le või kriisis inimesele toeks tema 
enda vajadustest ja veendumustest 
lähtuvalt. Hingehoiutelefoni num-
ber on 116 123. 

Sotsiaalkindlustusameti ohv-
riabi kriisitelefon annab kiiret abi 
inimestele, kes on langenud süü-
teo, hooletuse või halva kohtle-

mise ohvriks või on kogenud füü-
silist, vaimset, majanduslikku või 
seksuaalset vägivalda. Teenus on 
helistajale tasuta ning abi on taga-
tud ööpäevaringselt. Abi osutatak-
se eesti, vene ja inglise keeles. Ohv-
riabi kriisitelefonile helistaja võib 
soovi korral jääda anonüümseks. 
Ohvriabi kriisitelefoni number on 
116 006.

MTÜ Eluliini emotsionaalse toe 
telefon on avatud õhtuti alates 19-st 
kuni hommikul 7-ni ning mõeldud 
inimestele, kes on emotsionaal-
se kriisi seisundis, depressioonis, 
tunnevad sügavat muret kaotuse 

ja leina tõttu, tunnevad üksindust, 
kannatavad vägivalla all, kogevad 
mitmesuguseid suhte- ja perekon-
naprobleeme, sotsiaalseid raskusi 
või soovivad elust lahkuda. MTÜ 
Eluliini telefoninumber on 655 
8088 (eesti keeles) ja 655 5688 (ve-
ne keeles).

Vajadusel pöördu julgelt nime-
tatud kontaktide poole. Loodeta-
vasti on nendest kasu. Lõpetuseks 
veel üks vaimse tervise vitamiin: 
tee kellelegi vähemalt üks kompli-
ment päevas, alustades näiteks ise-
endast.

Soovin Sulle tugevat tervist! 

Risto Nigol
sotsiaaltöö peaspetsialist

2+2 võiks ju muu-
hulgas tähendada, 
et helistame või 
kirjutame päevas 
vähemalt kahele 
inimesele, kellega
suhtleme vähemalt 
kaks minutit.

Füüsiline 
aktiivsus aitab 
ka vaimu 
erksamana 
hoida. Foto: 
Adobe Stock

juubilarid Viimsi vallas
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 Laine Reha
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 Vaike Kallas
 Valentina Gluhhihh
 Evi Kelder

94
 Ljuba Keskküla

93
 Maimu-Irene Tallinn

92
 Ilme Tuuksam
 Kuno Orgmets

 Harri-Voldemar 
Kallaspoolik

90
 Helve Reiman
 Karl Rätsep
 Heino Einer

85
 Tiina-Ivi Narusk

80 
 Riita Lätt
 Tõnis Kotkas
 Maret Kivisaar
 Silvi Kübard
 Halja Mark
 Liidia Urm

 Õilme Lobjakas
 Kaja Salo
 Ants Laas

75
 Esmo Jõe
 Kira Viies
 Malle-Reet Himma
 Ljudmila Jakovenko
 Alla Batova
 Taissa Gatšegova
 Mati Viik
 Õie Otsalu
 Koidu Perling
 Aiki Putting
 Ivi Kivi
 Walter Soldati
 Rutt Veski

 Arvo Välja
 Reet Leinuste

70 
 Ljudmila Reditškina
 Anne Võhandu
 Toom Ülesoo
 Alla Haavik
 Tiiu Neemla
 Jüri Polli
 Aino Sepp
 Ülle Saarepuu
 Nikolay Stelmakh
 Eha Sams
 Liivi Laanetu
 Rimma Nikiforova
 Helle Luhtsalu

tegevusülesanne
Jaga meiega oma häid kogemusi, kuidas oled oma füüsilist ja 
vaimset tervist keerulisel ajal erksana hoidnud!

  Kuidas oled hoidnud ennast piirangute ajal füüsiliselt aktiivsena?
  Mis on aidanud Sul vaimu erksana hoida?
  Mis aitab Sul muremõtteid peletada?
  Mida soovitaksid teistele praeguse olukorraga hakkamasaami-

seks?
Pane oma mõtted kirja ja saada need e-posti aadressile 

risto.nigol@viimsivv.ee või paberkandjal Risto Nigol, Viimsi Valla-
valitsus, Nelgi tee 1, Viimsi.

NB! Kõikide kirjutajate vahel loosime 30. aprillil välja üllatusau-
hinna.

Head mõtted ja soovid võtame kokku ja avaldame Viimsi Teataja 
maikuu esimeses numbris.
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takse vee-, kanalisatsiooni- ja sade-
meveetorustikud. Tööpiirkonnas 
on ühildatud võimalikult palju eri-
nevaid töölõike, et suur osa taris-
tust saaks samaaegselt teeöödega 
renoveeritud.

Tulemas on mahukad 
torustiku ehitustööd
Aiandi teel on täna ühisvoolne ka-
nalisatsioon, kuhu on kokku ju-
hitud nii reo- kui ka sademevesi. 
Antud lahendus koormab reovee-
pumplaid ja reoveepuhastit, mis-
tõttu on vajalik vanad ühendu-
sed ümber ehitada ja süsteemid 
lahkvoolsena rajada. Aiandi tee 
tööde käigus rajatakse uus ca 270 m 
pikkune sademeveekollektor, alates 
Vehema tee ja Pargi tee ristmikust 
kuni Aiandi tee 28 kortermajadeni. 
Igale teeäärsele kinnistule rajatakse 
uued liitumispunktid sademevee 
tarbeks, andes seeläbi võimaluse 
sademevesi reoveekanalisatsioo-
nist eraldada. Samuti saab antud 
töödega lahenduse teemaa kui-
vendamine ja kaovad sademevee 
uputused Aiandi tee 28 esises bus-
sipeatuses, kus seni puudus sade-
meveetorustik. Kogu tee ulatuses 
vahetatakse välja amortiseerunud 
sademeveekaevud ja korrastatakse 
mittetöötavad veeviimarid.

Ühtlasi rajatakse tööde käigus 
projekti piirkonda jäävatele kin-
nistutele uued veevarustuse ja reo-
veekanalisatsiooni liitumispunktid. 
Uuendatakse kinnistusisesed vee-
torustikud, mis ühendatakse üm-
ber uuele veetorustikule. Osaliselt 
likvideeritakse läbi kinnistute kul-
gevad vee- ja kanalisatsioonitorus-
tikud. 

Ohutumad bussipeatused ja 
valgustatud ülekäigud
Teetööde koosseisus remonditak-
se tee alust (ligi 2000 m2 ulatuses) 
ja pannakse sõiduteele uus kaheki-
hiline asfaltkate kogu remonditava 
lõigu ulatuses. Samuti saavad kor-
da teepeenrad ning sõidutee äär-

TEETÖÖD Viimsi vald sai 2020 sügisel positiivse 
rahastusotsuse teede juhtumipõhisest investee-
ringute taotlusvoorust. Majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumile esitatud taotlusega nähakse 
ette Aiandi tee renoveerimine lõigul Aiandi tee 4 
kuni Lubja-Pärnamäe ristmik. Kevadel algab reno-
veerimise põhietapp, mis toob kaasa mahukad 
kaeve- ja teetööd.

Saabunud kevad toob Aiandi teele 
ulatuslikud kaeve- ja teetööd

A
iandi tee rajati 1960. aas-
tate lõpul, seda on aasta-
kümnete jooksul remon-
ditud ja parandatud ligi 

kümnel korral. Tee on tänaseks tu-
gevalt amortiseerunud, ka teeta-
ristu on halvas olukorras, näiteks 
puudub lõiguti sademeveekana-
lisatsioon ja esinevad sagedased 
uputused, mis omakorda teed kah-
justavad.

Eeltööd ja uuringud 
Sügisel alustati Aiandi tee renovee-
rimise esimese etapi töödega, toi-
musid tehnovõrkude tuvastamised 
ja väljakaeve, et selgitada omaaegse 
taristu seisukorda. AS Teede Tehno-
keskus teostas eraldi Aiandi tee 
konstruktsiooni kandevõime uurin-
gud. Mõõtmistulemuste kohaselt 
tuleb tee konstruktsiooni kande-
võime elastsusmooduli tõstmiseks 
tee alust vahetada ligi 2000 m2 ula-
tuses Aiandi tee kilomeetritel 1,00–
1,23 (Aiandi tee 23a kuni Paevälja 
tee ristmik) ja 1,63–1,83 (Suur-Kaa-
re tee 35 kuni Suur-Kaare tee 45). 
Eeltöödega täpsustati lähteülesan-
net, mis oli sisendiks teise etapi ehk 
teedeehituslike tööde hankele.

Edukas AS TREV-2 Grupi 
pakkumus
Vallavalitsus kuulutas tee reno-
veerimistööde hanke võitjaks AS 
TREV-2 Grupi pakkumuse, mille 
maksumus oli 684 580 eurot, koos 
käibemaksuga 821 496 eurot. Leping 
sõlmiti märtsi lõpus ning prae-
gu käib tihe projekteerimistöö. 
MKM-i poolt eraldatud projekti-
toetus moodustab kokku 450 000 
eurot (tee-ehituslikud tööd), li-
gi poole maksumusest katab valla 
vee-ettevõte AS Viimsi Vesi, kelle-
ga koostöös korrastatakse ja ehita-

de paigaldatakse uued äärekivid. 
Alates Aiandi tee 28 hoonetest ku-
ni Pärnamäe tee ristmikuni asen-
datakse sillutuskiviga eraldusriba 
muruga, et luua juurde haljasust. 
Liiklusohutuse ja teedevõrgu pa-
rema sidumise kaalutlustel ehita-

takse ümber Vikerkaare tee ristmik 
(viiakse planeeringujärgsesse asu-
kohta Alajaama tee ristmiku vas-
tu) ning samuti tehakse muudatu-
si Alajaama tee ristmikul.

Välja ehitatakse Aiandi puuduv 
bussipeatus (kus bussi tuli ooda-
ta teepeenral) ning renoveeritak-
se olemasolev Aiandi bussipeatus, 
peatuste vahele rajatakse ülekäigu-
rada. Samuti saab avarama ooteko-

ja Viievelle peatus, kus hommikul 
on palju lapsi bussi ootamas. Ohu-
tumaks ehitatakse Viievelle vastas-
peatus Piibelehe pargi poolsel kül-
jel, samuti ehitatakse ümber sealne 
ülekäigurada. 

Kõik tööpiirkonda jäävad Aiandi 
tee ülekäigurajad muudetakse tur-
valisemaks, varustades need eraldi 
kohtvalgustusega. Vahetult Pargi-
Vehema-Aiandi ristmiku tõusu juu-
res asuv ülekäigurada viiakse tõu-
sust eemale, et sõidukitel tekiks 
ülekäigurajale parem nähtavus 
mäest üles jõudes. Tee saab uue 
kattemärgistuse – telgjoon, ääre-
jooned, ülekäigurajad, uuendatak-
se liiklusmärke. 

Arvestada tuleb ümber-
sõitudega
Tööde kõige mahukam osa on eel-
duslikult kavas läbi viia perioodil 
mai–juuni – siis on oodata ka Aian-
di tee sulgemist lõigus, kus tuleb 

rajada sademevee kollektor ja te-
ha ulatuslikke torutöid (Pargi – Ve-
hema tee ristmikust kuni Aiandi 
tee 28 hoonete esise lõiguni). Töid 
püütakse teha võimalikult lühikese 
perioodi jooksul. Paratamatult toob 
see kaasa ebamugavust piirkonna 
elanikele ja asutustele, samuti üm-
bersuunamist ühistranspordile. 
Vaatamata lühikesele ebamugavale 
perioodile on tööde tulemusel pik-
kadeks aastateks tagatud ohutud ja 
nõuetekohased teeolud.

Kõigi eelduste kohaselt soovi-
takse teetööd lõpetada augusti al-
guses, edasi teostatakse haljastust 
ja kattemärgistust ning koostatak-
se teostusmõõdistustöid. Aiandi 
tee renoveerimise objektijuht on 
Siim Jürima (tel 5308 3381). Oma-
nikujärelevalvet osutab OÜ Esprii, 
kontaktisik Mikk Mutso (tel 502 
6788). Palume kõigilt elanikelt tee-
tööde ajal mõistvat suhtumist aju-
tiste liikluspiirangute osas. 

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

FWD-sead-
mega mõõdeti 
tee aluskonst-
ruktsiooni 
kandevõimet. 
Foto: Kalev 
Eensaar

Puurkehade 
võtmine 
Aiandi teel, 
selgitamaks 
aluskihtide 
paksusi. Foto: 
Siim Jürima

Kõigi eelduste kohaselt 
soovitakse teetööd lõpetada 
augusti alguses.

Teetööd toi-
muvad lõigul 
Aiandi tee 4 
(kus lõppes 
2016. aastal 
renoveeritud 
lõik) kuni Lubja 
-Pärnamäe 
ristmik. Kaart: 
Maa-amet.

renoveeritav lõik

mahukate 
kaevetööde lõik

renoveeritav 
bussipeatus

LEGEND
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lis. Ühelt poolt on pehme talv tore 
(küttekulud on väikesed), aga tee-
de osas toob see kaasa vaid kahjus-
tusi ja on seeläbi väljakutse teede 
omanikele. Võrkpragude tekke-
ga on seotud kõrgem liiklussage-
dus, ka tekib teedele defekte, mis 
on juba vanemad / millel on alus-
konstruktsioon nõrgem või mis on 
asfaltkatte külmakergete tõttu kah-
justada saanud. Ilmastiku ja nõrge-
nenud konstruktsiooni koostoimes 
on kahjustused kiired ilmnema.

Aastaringne lappimine
Juba aastaid on vallavalitsusel ol-
nud üheks suunaks pidev teeau-
kude remont, et tagada löökaugu-
vabad teed. Teid lapitakse aasta-
ringselt. Väga külmadel perioodi-
del ja operatiivsust vajavate tööde 
puhul teostab valla teehoolda-

TEEAUGUD Kevadiste teeaukudega seoses 
meenub üks küsimus-vastus nali. Miks on politseil 
kevadel raskusi joobes juhtide tuvastamisega? 
Kõik sõidavad teedel tiira-taara ümber löökaukude, 
saa siis aru, keda maha võtta. Viimsi valla teedel 
on sellised löökaukude kuumaastikud siiski 
ajalugu. 

Ikka need kevadised teeaugud

L
öökaukude peamine põh-
justaja on vesi (vihmave-
si, lumesulamisvesi, pin-
navesi). Võrkpraod ja 

ka esimesed augud ilmnevad kas 
soojadel talvedel või kevadperioo-
dil, kui temperatuurid on vahemi-
kus +5 kuni –5 kraadi. See on teede 
jaoks kõige kriitilisem aeg. Pidevalt 
sulab ja külmub ning nii asfaldi all 
kui ka peal on suur niiskus, teede 
kandevõimed on seetõttu oluli-
selt madalamad. Sellised ilmasti-
kuolud esinesid novembrist 2020 
kuni käesoleva aasta jaanuarini 
ning nüüd uuesti märtsis ja april-

ja aukude täitmise külmasfaldiga 
(teehoolde lepinguga on ette näh-
tud iga-aastane maht 2000 kg, mis 
teeb ligikaudu 20 m2). Talvistel pe-
rioodidel parandatakse valla teid 
peamiselt kuumkatlaga. See on lo-
kaalne meetod, kus augud sulata-
takse termokuumutitega üles ja 
vana asfalt segatakse uue segu-
ga ning paigaldatakse tagasi auku, 
misjärel paik tihendatakse. 

Kevadel loendatakse teemeistri 
poolt asfaltteede kahjustatud alad 
kokku ja suve alguses alustatakse 
asfaltbetoonkatete remondi ja lap-
pimistöödega, mis toimuvad kahes 

mahus kuni sügiseni. Nende töö-
de käigus tehakse suuremahulised 
tööd, kus parandatakse asfaldikah-
justused, võrkpragudega kohad ja 
teostatakse lõikude remonti. Vaja-
dusel parandatakse tööde koossei-
sus ka aluskonstruktsiooni. 

Käesolev aasta toob 
lappimise uue rekordi
Keskmiseks näitajaks on viimas-
tel aastatel olnud kokku 12 000 m2 
asfaldiaukude lappimise mah-
tu (vähenemine toimus tänu vii-
mastel aastatel renoveeritud Reinu 

ja Vehema teedele). Käesoleval 
aastal on talviste lappimistööde 
mahus valla lepingupartner Asfalt-
fix OÜ teinud kuumkatlaga töid 
550 m2 (maksumusega ca 25 000 
eurot). 

Ennustatav suvine katete lappi-
mistööde mahu vajadus on esialg-
sel hinnangul ligikaudu 15 000 m2 
(mis teeb orienteeruvaks maksu-
museks ligi 190 000 eurot). Valla-
valitsuse üks prioriteete on jätku-
valt kõrge kvaliteedi tagamine valla 
teedevõrgul ja seeläbi ohutute tin-
gimuste loomine.

Lisaks rohelisemale jalajäljele on 
pakendite liigiti kogumine rahali-
selt mõistlik, sest olmejäätmete 
hulk ja äraveo vajadus väheneb. 
Foto: tvo.ee

Alar Mik
ehitus- ja kommunaal-
osakonna juhataja

PAKENDIJÄÄTMED Pakendijäät-
mete kogumine aitab hoida 
keskkonda ja vähendab olme-
jäätmete hulka. Viimsi vallas 
võib pakendijäätmed tasuta 
viia avalikku kogumispunkti 
või tellida oma majapidamisele 
pakendijäätmete tekkekohal 
kogumise teenuse, seda nii 
eramajade kui ka korteriühis-
tute puhul.

Viimsi vallas asub kokku 24 avalik-
ku pakendijäätmete kogumispunk-
ti ning need on jagatud võrdselt 
kolme taaskasutusorganisatsioo-
ni vahel. Samuti pakuvad kõik or-
ganisatsioonid tasuta tekkekohal 
kogumise teenust, mille saab tel-
lida nii eramajaomanik kui ka kor-
teriühistu otse oma elamu juurde. 

Eramajade omanikele annab 
teenusepakkuja suure kilekoti, ku-
hu saab koguda kõik kodus tekki-
vad pakendijäätmed (papp, paber, 
klaas, metall, plast). Pakendid pea-
vad olema puhtad, vajadusel veega 
loputatud (näiteks jogurtipakid, sa-
latikarbid jms). Lepingut sõlmides 
antakse tellijale info pakendi veo-
graafikuga. Äraveo hetkeks peab 

panema pakendikoti aia taha või 
hoovis nähtavale kohale. Vedaja 
viib selle ära ja jätab asemele uue 
tühja koti. Kui kotti pole võimalik 
õigel päeval välja panna, tuleb sel-
lest vedajale teada anda vähemalt 
kaks tööpäeva enne veopäeva. 

Teenus on eramajaomanikele 
tasuta, kuid teatud juhtudel võivad 
rakenduda lisatasud – näiteks siis, 
kui pakendikott ei ole õigel päeval 
välja pandud ning teenusepakkujat 
ei ole sellest teavitatud. Samuti ko-
hustub tellija tagama, et pakendi-
kotis on üksnes sobivad pakendid. 
Kui sinna on pandud midagi, mis 
ei ole pakend (nt toidujäätmed), 
võib teenusepakkuja rakendada 
lisatasu. Pakendikott peab olema 
läbipaistev, sest muul juhul eeldab 
teenusepakkuja jäätmete mitteso-
bivust ning võib samuti rakendada 
n-ö tühisõidu tasu. 

Pakendikoti äravedu toimub ka-
he kuni nelja nädala järel, täpsem 
graafik oleneb teenusepakkujast. 

Pakendijäätmete kogumise võimalused Viimsis

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Korteriühistul (KÜ) on samuti 
võimalik tellida eraldi pakendijäät-
mete kogumise konteiner ja teha 
seeläbi pakendite liigiti kogumine 
ja äraandmine elanike jaoks mu-
gavamaks. Teenus sisaldab tasulist 
konteineri renti ning selle tühjenda-
mist vastavalt graafikule. KÜ mahuti 
tühjendamine toimub kõige tiheda-
malt üks kord nädalas, kuid täpne 
veograafik pannakse kokku, arves-
tades optimaalseid võimalusi. 

  Kõik viimsilased – 24 avalikku tasuta kogumispunkti
  Eramajade elanikud – tasuta kollase koti teenus
  Kortermajade elanikud – iga korteriühistu võib tellida pakendikonteineri
  Viimsi vallas pakuvad pakendite tekkekohal liigiti kogumise teenust nii era-

majadele kui ka korteriühistutele kolm organisatsiooni:
- MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), tel: 640 3240, e-post: eto@eto.ee, eto.ee
- MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR), tel: 633 9240, e-post: info@pakendiringlus.ee, 
pakendiringlus.ee
- Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO), tel: 681 1480, e-post: info@tvo.ee, tvo.ee

Pakendite äraandmise võimalused Viimsis

Korteriühistu võib pakendite 
kogumiseks kasutada ka oma kon-
teinerit, aga sel juhul peab kontei-
ner vastama teatud standardite-
le. Kui KÜ soovib hakata kasutama 
oma konteinerit, peab igal juhul 
eelnevalt teenusepakkujaga kon-
sulteerima, kas olemasolev mahu-
ti vastab ettenähtud normidele.

Täpsemate teenuse tingimuste-
ga tutvumiseks palume ühendust 
võtta teenusepakkujaga.
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TÄIENDAV HAABNEEME ALEVIKU JA 
LÄHIALA ÜLDPLANEERINGU ESKIIS-
LAHENDUSE AVALIK VÄLJAPANEK

  26.04–31.10.2021 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul Haabneeme aleviku ja 
lähiala üldplaneeringu eskiislahendus.

Üldplaneering koostatakse Viimsi Vallavoli-
kogu 10.01.2006 otsuse nr 5 ja Viimsi Vallavoli-
kogu 15.08.2006 otsuse nr 77 alusel valla kesk-
asula ruumilise arengu põhimõtete ja tingi-
muste määramiseks.

Planeeringuala lõunapoolne piir kulgeb 
mööda Muuli teed, lisaks on planeeringusse 
kaasatud Miiduranna sadama territoorium, 
läänes kulgeb planeeringuala piir mööda 
rannajoont Kaluri teeni, sealt ida suunas kuni 
Kolhoosi teeni, pöörates sealt põhja suunas lä-
bi elamukvartali ja Taluranna tee Hundi teeni. 
Planeeringuala põhjapoolne 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 olemas-
olevate loodusväärtuste esiletoomine ja pla-
neeringuala ümbritseva “rohelise ringi” kont-
septsiooni kujundamine, mis koos aktiivsele 
kasutusele suunatud rannaalaga määrab 
Haabneeme aleviku identiteedi. Suurimaks 
muudatuseks võrreldes kehtiva Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringuga (kehtestati 
11.01.2000) võib pidada seniste tootmismaade 
ümberplaneerimist korterelamu-, äri- ja ühis-
kondlike hoonete maaks. Üldplaneeringus 
piiritletakse iseseivate kvartalitena uued aren-
gualad ning igale kvartalile määratakse just 
talle kohased ehitustingimused. Uudse lahen-
dusena määratakse Haabneeme üldplanee-
ringuga ka hoonestustiheduse näitajad (hoo-
nestuse maapealse suletud brutopinna ja 

Üldplaneeringud
krundi pindala suhe), millest edasisel planee-
rimisel ja/või projekteerimisel tuleb lähtuda. 
Määratakse hoonete suurim lubatud kõrgus ja 
korruselisus (näitaja sõltub konkreetsest asu-
kohast, kuid kogu planeeringualal mitte üle 
15 m ja nelja korruse) ning muud ehitus-, hal-
jastus- ja parkimistingimused. Üldplaneerin-
guga tehakse ettepanek avaliku tänavaruumi 
ümberkujundamiseks ja inimsõbralikumaks 
muutmiseks, rikastades seda haljastuse, väike-
vormide ja muude kujunduselementidega, 
samuti rööbastranspordi arendamiseks, 
reserveerides koridori trammiteele. Üldpla-
neeringuga tehakse ka ettepanek ranna ehi-
tuskeeluvööndi vähendamiseks Haabneeme 
rannaalal, supelranda teenindavate avalikult 
kasutatavate puhkeotstarbeliste ehitiste püs-
titamiseks ja Miiduranna sadamaalal avaliku 
kasutuse ja elamise funktsiooniga kuni 3-kor-
ruseliste segakasutusega ehitiste püstitami-
seks.

Üldplaneeringu eskiislahenduse avaliku 
väljapaneku materjalid on kättesaadavad ka 
Viimsi valla kodulehelt: https://www.viimsi-
vald.ee/teenused/planeeringud/menetluses-
uldplaneeringud.

Arvamused üldplaneeringu eskiislahenduse 
kohta on võimalik esitada Viimsi Vallavalit-
suse e-posti aadressil info@viimsivv.ee või 
postiaadressil  Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi 
vald, 74001 Harju maakond. 

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, 
Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju 
maakond; tel 5688 2673) lahtiolekuaegasid 
palume jälgida Viimsi Raamatukogu info-
kanalitest. Avalikul väljapanekul oleva üld-
planeeringu eskiislahendusega on võimalik 
tutvuda raamatukogu spetsiaalsetes indivi-
duaalkabiinides. Selleks palume võimalusel 
aeg eelnevalt kokku leppida raamatukogu tele-
foninumbril 5688 2673.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

ALGATATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavolikogu võttis 16.03.2021 vastu 

otsuse nr 13 “Randvere küla, kinnistu Kivi-
ranna tee 15 detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise algatamata 
jätmine”.

Planeeritav ala paikneb Randvere küla ran-
nikualal väljakujunenud hoonestusega elamu-
piirkonnas, hõlmates kinnistu Kiviranna tee 
15 (katastritunnus 89001:003:0031, maakasu-
tuse sihtotstarve elamumaa, pindala 945 m²). 
Lääne- ja lõunapoolsed piirnevad krundid on 
hoonestatud 1–2-korruseliste üksikelamutega, 
idas piirnev maaüksus on hoonestuseta maa-
tulundusmaa sihtotstarbega krunt. Planeerin-
guala on hoonestuseta ja osaliselt kaetud kõrg-
haljastusega. Juurdepääs kinnistutele toimub 
Kiviranna teelt. 

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise 
eesmärk on elamumaakrundi minimaalsuuru-
sest väiksemale krundile ehitusõiguse määra-
mine ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehita-
miseks. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse 
hoonete arhitektuurilised, kujunduslikud ning 
ehituslikud tingimused, mis ümbritseva kesk-
konnaga sobitudes kujundavad naaberkinnis-
tustega ruumilise terviklahenduse. Samuti 
piiritletakse hoonestusalad, määratakse tehno-
võrkude ja -rajatiste asukohad, liikluskorral-
duse põhimõtted ning haljastuse ja heakorras-
tuse põhimõtted. Planeeritud DP on Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline 
uuring ja dendroloogiline hinnang.

AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
26.04–10.05.2021 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul järgmised DP-d:

  Lubja küla, Alajaama tee 10 kinnistu DP, 
mis on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 
25.02.2021 korraldusega nr 87.

Planeeringuala asub Lubja külas kavandata-
vas elurajoonis Viimsi veetööstusjaama lähe-
dal ja hõlmab Alajaama tee 10 kinnistu (katast-
ritunnus 89001:010:1236, maakasutuse siht-
otstarve tootmismaa, pindala 4547 m²). Pla-

neeringuala on ebakorrapärase kujuga, hoo-
nestatud (alal on neli hoonet), kaetud hõreda 
kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb kõikidest 
külgedest teedega. Juurdepääs planeeringu-
alale toimub Alajaama teelt ja Otsa teelt.

DP (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 08-19) ees-
märk on jagada Alajaama tee 10 kinnistu ka-
heks ärimaa sihtotstarbega krundiks ning mää-
rata ehitusõigus olemasolevate hoonete laien-
damiseks ja uue ärihoone püstitamiseks. Pla-
neeritavad krundi kasutamise sihtotstarbed 
on: krundil pos 1 – väikeettevõtluse hoone maa 
(ÄV) ning krundil pos 2 – väikeettevõtluse 
hoone maa (ÄV), majutushoone maa (ÄM) ja 
büroohoone maa (ÄB). Lubatud maksimaalne 
korruselisus on kuni 3 korrust (11 m maapin-
nast). Planeeritud krundile pos 1 suurusega 
887 m² võib ehitada ühe kuni 300 m² ehitise-
aluse pinnaga kuni 3-korruselise hoone. Pla-
neeritud krundile pos 2 suurusega 3660 m² 
antakse ehitusõigus neljale hoonele ehitise-
aluse pinnaga kokku kuni 1000 m² ja maksi-
maalse korruselisusega kuni 3 korrust (ühel 
hoonel 3, ülejäänutel 1 ja 2 korrust).

Juurdepääs kvartalile on planeeritud kõiki-
delt külgedelt (kokku 7 sissesõitu). Planeeringu-
alale on ette nähtud 66 parkimiskohta. Planee-
ringulahendus näeb ette lisahaljastuse (puud, 
põõsad, muruplatsid) rajamise. DP elluviimisel 
tuleb koostada eraldi teeprojekt (sh liikluse, 
parklate ja ligipääsude lahendamine) ning 
terviklik haljastuslahendus. 

DP on kooskõlas Lubja küla klindiastangu 
piirkonna üldplaneeringuga.

  Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu DP, mis on 
vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 24.03.2021 
korraldusega nr 136.

Planeeringuala asub Lubja külas ja hõlmab 
Kõrgemaa kinnistu (katastritunnus 89001:010:
1792, maakasutuse sihtotstarve maatulundus-
maa, pindala 10 290 m²). Kinnistul on seitse 
väikest ehitist (kämpingumajakesed ja kuiv-
käimla), suuremat osa alast katab kõrghaljas-
tus, läänepoolses küljes läbib ala kraav. Pla-
neeringualaga piirnevad kinnistud: läänes ja 
põhjas Kõrgemäe põld 7 (maatulundusmaa, 

Detailplaneeringud
lage ala), põhjas Paenurme tee (transpordimaa, 
vallale kuuluv tee), põhjas ja idas Paenurme 
tee 43 (elamumaa, hoonestatud väikeelamu ja 
kõrvalhoonetega) ja Väike-Kõrgemaa (maa-
tulundusmaa) ning lõunas Paenurme tee 39 
(maatulundusmaa, hoonestatud talumaja ja 
kõrvalhoonetega). Juurdepääs Kõrgemaa kin-
nistule on olemas Paenurme teelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, töö nr 07-20) 
jagatakse kinnistu kolmeks ning moodusta-
takse üksikelamumaa krunt (1807 m²), loodus-
liku maa krunt (7990 m²) ja muu loodusliku 
maa krunt (493 m²). Viimane liidetakse pers-
pektiivis naaberkinnistuga Kõrgemäe põld 7. 
Üksikelamumaa krundile antakse ehitusõigus 
ühe üksikelamu (kõrgus kuni 8,5 m) ja kuni 
kahe abihoone (kõrgus kuni 5 m) püstitami-
seks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 360 m². 
Loodusliku maa krundil võivad säilida olemas-
olevad majakesed, täiendavat ehitusõigust 
DP-ga ei anta.

DP on kooskõlas Lubja küla klindiastangu 
piirkonna üldplaneeringuga. Üldplaneering 
näeb ette ka Paenurme teed ja Aiandi teed 
ühendava kergliiklustee, mis läbib Kõrgemaa 
kinnistut lääneservas. DP-ga nähakse ette ser-
vituudivajadus 4 m ulatuses kergliiklustee tar-
beks. Enne DP kehtestamist sõlmitakse nota-
riaalne isikliku kasutusõiguse seadmise leping 
nii tulevikus tee ehitamiseks kui ka kinnistut 
läbiva sademeveekraavi hooldamiseks. 

26.04–25.05.2021 on Viimsi Raamatukogus 
avalikul väljapanekul järgmine DP:

  Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja 8 
DP eskiislahendus. DP on algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega nr 15.

Planeeringuala asub Lubja külas ja hõlmab 
kinnistud Anijärve tee 6 (89001:010:2281, üldka-
sutatav maa, pindala 5010 m²) ja Anijärve tee 8 
(89001:010:2283, tootmismaa, pindala 24 m²). 
Anijärve tee 6 kinnistu on hoonestamata, Ani-
järve tee 8 kinnistul asus pumpla, mis on täna-
seks lammutatud. Planeeringualaga piirnevad 
kinnistud: idas üksikelamukinnistu Anijärve 
tee 10, kagus hoonestamata maatulundusmaa 
sihtotstarbega kinnistu Kallaku (üldplaneerin-

gut muutev Kallaku ja Serva DP elamukruntide 
moodustamiseks on koostamisel), edelas ja 
läänes tootmismaa sihtotstarbega kinnistud 
Lubja tee 32 ja Anijärve tee 2. Juurdepääs pla-
neeringualale on tagatud põhjast Anijärve teelt. 

DP-ga (Arhitektuuribüroo Haldo Oravas OÜ, 
projekt nr 020318) jagatakse planeeringuala 
neljaks krundiks ning moodustatakse üksik-
elamumaa krunt (2375 m²), ühiskondlike hoo-
nete maa krunt (1393 m²), transpordimaa krunt 
(1041,6 m²) ja üldmaa krunt (228,6 m²). Üksik-
elamumaa krundile antakse ehitusõigus ühe 
2-korruselise üksikelamu (harja kõrgus kuni 
8,5 m olemasolevast maapinnast) ja ühe 1-kor-
ruselise abihoone püstitamiseks ehitisealuse 
pinnaga kuni 300 m², millest põhihoone ehiti-
sealuseks pinnaks on ette nähtud kuni 200 m² 
ja abihoonel kuni 100 m². Ühiskondlike hoo-
nete maa krundile antakse ehitusõigus ühe 
2-korruselise põhihoone püstitamiseks ehi-
tisealuse pinnaga kuni 250 m². Üldmaa krunt 
plaanitakse perspektiivis liita Anijärve tee 2 
kinnistuga. 

DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gut muutev.

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

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

Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, 
Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju 
maakond; tel 5688 2673) lahtiolekuaegasid 
palume jälgida Viimsi Raamatukogu info-
kanalitest. Avalikul väljapanekul oleva üld-
planeeringu eskiislahendusega on võimalik 
tutvuda raamatukogu spetsiaalsetes indivi-
duaalkabiinides. Selleks palume võimalusel 
aeg eelnevalt kokku leppida raamatukogu tele-
foninumbril 5688 2673.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE ANDMINE 
AVATUD MENETLUSES VIIMSI VALLAS LUBJA 
KÜLAS ARUNURME TEE 11 KINNISTULE 
DETAILPLANEERINGU TÄPSUSTAMISEKS 
HOONESTUSALA SUURENDAMISEKS

  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaal-
osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste 
taotlus Lubja külas Arunurme tee 11 kinnistu-
le hoone püstitamiseks detailplaneeringu ole-

masolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus 
on määratud Viimsi Vallavalitsuse 3. juuni 
2005 korraldusega nr 320 kehtestatud Lubja 
küla, Kaldasoo maaüksuse detailplaneeringuga. 

Vastavalt taotluse juurde esitatud asendiplaa-
nile soovitakse nihutada loodepoolset hoones-
tusala piiri kuni 4 m kauguseni Lubja tee 36 
kinnistu piirist. Antud juhul ei ole projekteeri-
mistingimuste väljastamine vastuolus õigusak-

tide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detail-
planeeringuga lubatud teisi  parameetreid ei 
suurendata, samuti on tagatud tuleohutuskujad 
naaberkinnistutele kavandatavate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 
2 võib pädev asutus täpsustada projekteerimis-
tingimustega hoonestusala tingimusi. Kohalik 
omavalitsus korraldab projekteerimistingi-
muste andmise avatud menetlusena ehitus-

seadustiku § 28 ja § 31 lõige 1 alusel. Ehitus- 
ja kommunaalosakonna ettepanek on lahen-
dada taotlus avalikku istungit korraldamata ja 
avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu 
Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud 
isikutel on võimalus projekteerimistingimuste 
eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 
kalendripäeva jooksul avalikustamisest arvates. 

Ehitus- ja kommunaalosakond 
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 16.03.2021 VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 11 Laenu võtmine 
Nr 12 Taaskasutusorganisatsioonidega koostöölepingute sõlmimine
Nr 13 Randvere küla, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu al-
gatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise algatamata jätmine

  Viimsi Vallavolikogu 16.03.2021 otsusega nr 11 anti nõusolek 
Viimsi Vallavalitsusele laenu võtmiseks summas kuni 10 260 000 
(kümme miljonit kakssada kuuskümmend tuhat) eurot tasumise 
tähtajaga hiljemalt 31.12.2031.

  Viimsi Vallavolikogu 16.03.2021 otsusega nr 12 lubati Viimsi 
Vallavalitsusel sõlmida koostööleping Eesti Taaskasutusorganisat-
sioon MTÜ-ga, Taaskasutusorganisatsioon OÜ-ga ja Eesti Pakendi-
ringlus OÜ-ga.

  Viimsi Vallavolikogu 16.03.2021 otsusega nr 13 algatati detail-
planeering Viimsi vallas Randvere külas kinnistul Kiviranna tee 15. 
(Vt lisa detailplaneeringutest.)

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 16.03.2021 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUSED
Nr 4 Krillimäe maastikukaitseala kaitsekorralduskava kinnitamine 
aastateks 2021–2030
Nr 5 Leppneeme-Tammneeme maastikukaitseala kaitsekorraldus-
kava kinnitamine aastateks 2021–2030
Nr 6 Viimsi valla 2021. aasta II lisaeelarve
Nr 7 Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021määruse nr 3 “Eralasteaia ja 
eralapsehoiu teenuse toetamise kord” muutmine
Nr 8 Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 “Munitsipaal-
lasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema 
poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord” muutmine
Nr 9 Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse nr 16 “Viimsi Muusika-
kooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud” muutmine
Nr 10 Viimsi valla kaevetööde eeskiri

NB! Volikogu 16.03.2021 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda 
Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande 
veebilehel.

Volikogus

  Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise 
järgnevate kinnisasjade võõrandamiseks:
1.1. Harju maakonnas aadressil Viimsi vald, Tagaküla/Bakbyn, Virbi 
asuv kinnisasi, milleks on 2991 m² suuruse pindalaga, 100 % elamu-
maa sihtotstarbega maaüksus, katastritunnusega 89001:001:0122. 
Enampakkumise alghind on 21 000 (kakskümmend üks tuhat) eurot 
ning tagatisraha 2100 (kaks tuhat ükssada) eurot.
1.2. Harju maakonnas aadressil Viimsi vald, Tagaküla/Bakbyn, Virbi-
kalda asuv kinnisasi, milleks on 3883 m² suuruse pindalaga, 100 % ela-
mumaa sihtotstarbega maaüksus, katastritunnusega 89001:001:0121. 
Enampakkumise alghind on 24 000 (kakskümmend neli tuhat) eurot 
ning tagatisraha 2400 (kaks tuhat nelisada) eurot.
1.3. Harju maakonnas aadressil Viimsi vald, Tagaküla/Bakbyn, Virbi-
künka asuv kinnisasi, milleks on 2938 m² suuruse pindalaga, 100 % 
elamumaa sihtotstarbega maaüksus, katastritunnusega 89001:001:
0119. Enampakkumise alghind on 21 000 (kakskümmend üks tuhat) 
eurot ning tagatisraha 2100 (kaks tuhat ükssada) eurot.

Kirjalikud pakkumised tuleb esitada paberkandjal kinnises ümbrikus 
tekstiga “Enampakkumine (soovitud kinnisasja nimi), mitte avada enne 
27.04.2021 kell 10” postiaadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi 
vald, Harjumaa. Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.04.2021 
kell 12, pakkumise avamise aeg on 27.04.2021 kell 10 ja pakkumise 
avamise asukohaks Viimsi Vallavalitsuse esimese korruse saal aadres-
sil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb osalejal esitada paberkandjal ja 
allkirjastatult alljärgnevad andmed ja dokumendid:

- avaldus enampakkumisel osalemiseks;
- nõusolek kinnisasja ostmiseks enampakkumise teates toodud tin-

gimustel; 
- enampakkumisel osaleja täielik nimi, isikukood või sünniaeg, elu-

koht ja aadress, kontaktandmed; juriidilise isiku puhul nimi, registri-
kood, asukoht ja aadress, kontaktandmed;

- juriidilisest isikust enampakkumisel osalejal põhikirjakohase pädeva 
organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja kinnisasja pakkumishinna 
suuruse kohta;

- juriidilisest või füüsilisest isikust enampakkumisel osaleja esindaja 
puhul volikiri;

- kinnisasja ostuks pakutav ostuhind sõnade ja numbritega, nende 
erinevuse korral arvestatakse sõnadega kirjutatud ostuhinna summat;

- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri;
- koopia tagatisraha tasumist tõendavast dokumendist;
- kinnisasja ostuhinna pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus, 

millel peab olema pakkuja nimi ning aadress. Ümbrik peab olema varus-
tatud tekstiga (vastavalt ostetavale kinnisasjale) – “Enampakkumine 
(soovitud kinnisasja nimi)“. Mitte avada enne 27.04.2021 kell 10”.

Kirjalik enampakkumise ja sellele lisatu dokumendid peavad olema 
vormistatud eesti keeles.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb eelnevalt tasuda tagatisraha 
Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE182200221010936477 
(Swedbank) hiljemalt enampakkumise esitamise tähtajaks, märkides 
selgituseks kinnisasja aadress. 

Kinnisasja ostu-müügiga seotud kulud, sh notari tasud ja riigilõivu 
tasub täies ulatuses kinnisasja ostja.

Kirjalik enampakkumine

TURVALISUS Soojad kevadpäevad 
sulatavad lume kiiresti ning igal 
kevadel saavad päästjad hulgali-
selt väljakutseid kulu- ja prahi-
põlengutele. Tuletame meelde, 
et kulu põletamine on Eestis 
aastaringselt keelatud.

Kulupõlengud saavad tavaliselt alguse 
hooletusest, näiteks auto aknast välja 
visatud põlevast suitsukonist, maha vi-
satud tikust või sihilikult süüdatud kui-
vanud rohust. Probleemiks on ka suu-
res koguses niitmata jäetud maa, millel 
sellised põlengud saavad aset leida. 

Päästeamet oli 29. märtsi seisuga 
saanud juba 75 väljakutset, mis on ol-
nud seotud ohutusnõuetele mittevas-
tavate lõkete ning kulupõlengutega. 
Kaks neist on olnud Viimsis. Esimene 
leidis aset 22. märtsil, mil Lubja kü-
las Metskitse teel põles 10 ruutmeetri 

suurune prügihunnik. Teine väljakutse 
Viimsisse oli 26. märtsil, mil teatati, et 
Lubja külas Paenurme teel põles elu-
hoone vahetus läheduses järelevalve-
ta lõke. Sel korral vastas lõke küll ohu-
tusnõuetele, kuid kuna see oli jäetud 
järelevalveta, siis kustutati lõke pääst-
jate poolt. 

Eelmisel aastal oli kulupõlengute-
le väljakutseid Viimsisse kokku seit-
se. Ühel korral (28. mail) tuli väljakut-
se Soosepa rabasse, kus sügaval metsa 
sees põles väike lapike turbamaastik-
ku, mis kohale kiirustanud päästjate 
poolt likvideeriti. Antud juhul oleks il-
ma teataja kiire reageerimiseta võinud 
sündmus palju kurvemalt lõppeda, ku-
na kuival pinnasel levib tuli kiiresti. Sa-
malaadne sündmus leidis aset ka 13. 
juunil, mil Kelvingi ja Pringi külade va-
hel metsas põles 20 ruutmeetrit turba-
pinnast. Õnneks sai ka see põleng tä-

nu kohusetundlikule teatajale kiiresti 
likvideeritud.

Päästjad juhivad tähelepanu, et 
kulupõleng on väga ohtlik ning ku-
lu põletamine on Eestis aastaringselt 
keelatud. Tuli levib väga kiiresti ja ko-
gemusteta inimene ei saa selle kustu-
tamisega omal jõul hakkama. Samuti 
võib juhtuda, et kulupõlengu kustuta-
misega hõivatud päästemeeskonnad 
ei jõua piisavalt kiiresti abivajajani, kui 
samal ajal leiab aset teine õnnetus, kus 
kaalul on inimeste elud. 

Kulupõletajaid ning hooletuid lõk-
ketegijaid ähvardab kuni 1200 euro 
suurune rahatrahv. Lisaks tuleb ku-
lupõlengu põhjustajal hüvitada kesk-
konnale tekitatud kahju, kuna tules 
hukkuvad madalas heinas elutsevad 
pisikesed loomad ja pesitsemist alus-
tanud linnud.

Päästeamet

Kulu põletamine on Eestis 
aastaringselt keelatud

KOGUKOND  1. aprillist avanes 
kohaliku omaalgatuse programmi 
kevadvoor, kust kogukondadesse 
panustavad mittetulundusühin-
gud ja sihtasutused saavad taas 
oma tegevuseks toetust küsida. 
Maksimaalne toetussumma 
on kuni 4000 eurot ühe projekti 
kohta, taotlemise tähtaeg on 
30. aprill.

Sel aastal toetatakse kogukondi oma 
piirkonna arendamisel kokku ca 1,25 
miljoni euroga. Traditsiooniliselt on 
see toetus olnud oluline tugi, et kor-
raldada ühtekuuluvust suurendavaid 
üritusi, külapäevi, koolitusi või teha ära 
mõni kauaoodatud väikeinvesteering. 
Arvestades COVIDi olukorda, võiks sel 
aastal olla leidlik ja mõelda ajutiselt 
rohkem projektiideedele, mis aitaksid 
tugevaid kogukondi hoida ja arenda-
da ka ilma füüsiliselt kokku saamata. 

Toetust saab taotleda kahest meet-
mest. Kogukonna arengu meetme-
ga panustatakse kogukonnaliikmete 
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukon-
na identiteedi tugevnemisse ja tõhu-
sama koostöö tekkesse ning maksi-

maalne toetussumma on 2500 eurot. 
Investeeringute ja kogukonnateenus-
te arendamise meetmega panustatak-
se kogukonnale vajalike ja kogukon-
naliikmete ühistegevust soodustavate 
avalikus kasutuses olevate objektide 
rajamisse ja arendamisse ning kogu-
konnaliikmetele vajalike teenuste pak-
kumisse, maksimaalne toetus on 4000 
eurot. Omafinantseering peab olema 
10% projekti kogumaksumusest. Taot-

lemine toimub elektrooniliselt e-toetu-
se süsteemis, kuhu saab taotlusi esita-
da kuni 30. aprillini kell 16.30. 

Taotlusvooru viivad läbi maakond-
likud arendusorganisatsioonid ning 
Harjumaal tegeleb sellega MTÜ Harju-
maa Omavalitsuste Liit (HOL). Täpsem
info ja juhendid on leitavad www.hol.ee, 
programmi määrusega saab tutvuda 
Riigi Teatajas.

VT

Kohalikud kogukonnad saavad 
aprilli lõpuni toetust taotleda

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru taotluste esitamine kestab 
30. aprillini. Foto: Pixabay

Kulupõlengud saavad sageli alguse hooletusest. Foto: Päästeamet 
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lustuseks olgu öeldud, 
et kuna kaitsealade te-
gevusi reguleeritakse 
kaitse-eeskirjadega, siis 

kaitsekorralduskavaga ei kehtes-
tata täiendavaid piiranguid. Kõik 
lubatud, keelatud ja vajalikud te-
gevused on paika pandud juba 
kaitse-eeskirjaga. Kaitsekorraldus-
kava on olemuselt tööplaan. “MKA 
korralduskava on ala valitsejale 
ehk praegusel juhul Viimsi valla-
valitsusele töödokumendiks järg-
mised kümme aastat. Selles ana-
lüüsitakse, millised faktorid võivad 
kohalikke väärtusi (loodusmaas-
tikku, bioloogilist mitmekesisust, 
ökosüsteeme) mõjutada ning kui 
leidub negatiivseid tegureid, siis 
koostatakse kava nende leeven-
damiseks. Üsna keeruline on ju 
tegevusi planeerida, kui pole läbi 
mõeldud, mida ja millal on vaja te-
ha, et väärtused säiliksid,” selgitab 
kavade koostaja Timo Kark.

Kuidas kava koostatakse?
Krillimäe ja Leppneeme-Tamm-
neeme maastikukaitsealade kor-
ralduskavad koostati esmakord-
selt, need valmisid pisut vähem 
kui aastaga ning kehtivad ku-
ni 2030. Koostamise jooksul käis 
ekspert kohapeal, suhtles huvita-
tud osapooltega ja vaatas läbi hul-
ga pabereid. “Suur osa tööst tuleb 
teha laua taga, analüüsides pla-
neeringuid, keskkonna- ja met-
saregistri andmeid, tehes kokku-
võtteid varasematest töödest ning 
võimalusel analüüsides ka ajaloo-
lisi kaarte. Palju aega võtab temaa-
tiliste jooniste tegemine,” selgitab 
Timo Kark. 

Tema sõnul on tihti nii, et mida 
väiksem on ala, seda detailsem on 
selle keskkonna kirjeldus ning seda 
põhjalikumalt saab teha välitöid. 
Väikeste alade puhul on võimalik 
läbi käia iga nurk ning olukorrast 
saab väga põhjaliku ülevaate. Kril-
limäel ja Leppneeme-Tammnee-

me alal tehti välitöid kokku kuuel 
päeval. Käidi läbi kaitsealade välis-
piir, planeeritavad matkarajad, tea-
daolevad pesad ning risti-rästi ko-
gu piirkond, et saada võimalikult 
hea ülevaade kooslustest ja hinna-
ta inimtegevuse mõju. 

Milline on edasine plaan?
Kõiki kogutud andmeid ja analüü-
se arvesse võttes koostati ülevaade 
alade kohta ja pandi paika plaan, 
mida tuleb teha, et loodus võima-
likult hästi säiliks ja et inimestel 
oleks võimalik seda nautimas käia. 
“Krillimäe ja Leppneeme-Tamm-
neeme maastikukaitsealade puhul 
võib välja tuua, et liiga palju tege-
vusi järgmiseks kümneks aastaks 
planeerida ei tulnud. Kuigi alad 
asuvad inimasustuse vahetus lä-
heduses, siis külastusest tingitud 

kahjustusi looduses eriti ei tähel-
datud, sest metsades on välja ku-
junenud peamised teed ja rajad, 
mida inimesed juba kasutavad,” 
sõnab Timo Kark. 

Kuna aga Krillimäe MKA-l on 
hoomatav külastajate kasvav hu-
vi, siis on kavas ette nähtud mat-
karadade loomine ja tähistamine, 
samuti puhke- ja parkimiskohtade 
rajamine. Matkarada koos puhke-
kohaga on plaanis luua ka Lepp-
neeme-Tammneeme MKA-le. Mõ-
lema ala piirid tuleb samuti pare-
mini tähistada, et külastajad olek-
sid informeeritud kaitsealal asu-
misest ja teaksid, et seal kehtivad 
teistsugused reeglid. 

Vastavalt kaitseala eeskirjale 
ja kinnitatud kavale tuleb RMK-l 
uuendada ka piirkonda puudutav 
riigimetsade majandamise kava. 
Mitmekesiste koosluste säilitami-
seks peab mõlema kaitseala pu-
hul olema tagatud vähemalt 70% 
ulatuses kõrghaljastuse säilimine. 
Võib veel märkida, et Krillimäe 
ning Leppneeme-Tammneeme 
kaitsealadel on kaardistatud kok-
ku 11 vääriselupaika kogupindala-
ga 28,3 hektarit. Seitse neist jääb 
Leppneeme-Tammneeme MKA-le 
ning need kõik on erinevad metsa-
tüübid, peamiselt kõrges vanuses 
kuusikud ja sanglepikud. Riigimet-
sas leiduvate vääriselupaikade pu-
hul on kehtivaks reegliks see, et 
seal raiet ei tehta. 

Looduslik või majandatav 
mets?
Kui vääriselupaikades ei tohi üldse 
raiet korraldada, siis kogu maasti-
kukaitsealale selline piirang ei laie-
ne. Nimelt kehtib kohalike kaitse-
alade puhul piiranguvööndi režiim, 
kus majandustegevus on lubatud. 
“Metsade säilimine ja uuendami-
ne sõltub paljuski sellest, kes on 
maaomanik ning millised eesmär-
gid tal maa kasutamisega on. Vas-
tavalt 2009. aastal kinnitatud kait-

se-eeskirjale on nii Krillimäe kui ka 
Leppneeme-Tammneeme MKA-l 
lubatud lageraie üksnes kuusiku-
tes kuni 2 hektari suuruse langina. 
Ülejäänud raieid, nagu hooldus-
raie, valikraie, sanitaarraie, turbe-
raie ja veerraie, võib teha vastavalt 
metsaseadusele,” selgitab Timo 
Kark. “Võttes arvesse kaitsealadel 
leiduvaid väärtusi, staatust ja asu-
kohta, siis täielikku metsa majan-
damise keeldu ei ole nendel aladel 
võimalik rakendada ning see pole 
ka põhjendatud. 

Ka riiklikel kaitsealadel määra-
takse üksnes väga esinduslikud ja 
kõrge väärtustega kooslused siht-
kaitsevööndisse, kus majandus-
tegevus on keelatud. Muud alad 
jäävad ka nende puhul piirangu-
vööndisse.”

“Muidugi on arusaadav, et met-

sa majandamine elamute vahetus 
läheduses võib olla häiriv. Ühe või-
malusena saab kohalik omavalit-
sus sellele üldplaneeringus selgelt 
piirangud seada. Viimsi kehtiva üld-
planeeringu juurde on moodusta-
tud teemaplaneering, millega on 
loodud rohevõrgustik ja selle tuum-
aladena kaitsealad. Uue üldpla-
neeringu koostamisel saab veelgi 
konkreetsemaks minna,” ütleb 
Timo Kark. 

Viimsi on eriline
Paljud muretsevad meie metsa-
de ja elurikkuse säilimise pärast, 
kuid Viimsi paistab siinkohal te-
gelikult positiivselt silma. Krilli-
mäe ja Leppneeme-Tammneeme 
MKA on ju vaid kaks kuuest ko-

VIIMSI LOODUS Viimsi paistab silma sellega, 
et üle poole valla maismaaosast on looduskaitse 
all. Kohaliku omavalitsuse poolt on kaitse alla 
võetud kuus erinevat ala ning märtsis kinnitas 
volikogu neist kahe – Krillimäe ja Leppneeme-
Tammneeme – maastikukaitseala (MKA) kaitse-
korralduskavad. Miks neid vaja on ja mida need 
sisaldavad? 

Viimsi maastikukaitsealad aitavad säilitada kohalikku loodust ja elurikkust 

Kaitsealad Eestis
  Oma tüübilt jagunevad Eesti kaitsealad kolmeks: rahvuspark, 

looduskaitseala, maastikukaitseala (looduspark).
Kaitseala piiresse võivad kuuluda nii riigi-, munitsipaal- kui ka 

eramaad ning seal rakendatavate kitsenduste ja kohustuste ula-
tuse kehtestab kaitse-eeskirjaga Vabariigi Valitsus või kohalike 
omavalitsuste puhul volikogu. Kaitseala territooriumi võib sõltu-
valt tüübist jaotada kuni kolme erinevasse vööndisse: loodusre-
servaat, sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd.

Loodusreservaadis on igasugune inimtegevus keelatud, sh 
viibimine. Reservaadis võib viibida üksnes eriloaga.

TA S U B  T E A DA

Sihtkaitsevööndis asuvad kõrgema loodusväärtusega alad, 
kus majandustegevus on keelatud. Seal võib viibida ja korjata 
marju-seeni, kuid näiteks metsade majandamine on keelatud.

Piiranguvöönd on olemuselt leebe režiimiga, kus majanduste-
gevus on lubatud, sh metsade majandamine ning mõned juhul 
ka uute hoonete rajamine.

Krillimäe ja Leppneeme-Tammneeme MKA kuuluvad piirangu-
vööndisse. Sihtkaitsevööndi ja loodusreservaadi kaitsekorda 
saab kehtestada üksnes riiklikel kaitsealadel.

Allikas: envir.ee

Krillimäe ja Leppneeme-Tammneeme MKA
  Krillimäe 263 ha suurune kaitseala asub Viimsi poolsaare 

keskel Lubja külas ning piirneb Pringi, Püünsi ja Rohuneeme 
külaga ning Haabneeme alevikuga. 

Leppneeme-Tammneeme kaitseala suuruseks on 241 ha. 
See asub Lubja, Leppneeme ja Tammneeme külas ning koosneb 
kahest lahustükist, mida eraldab sõidutee.

Loodusvaatlusest
  Timo Kark (pildil) kutsub inimesi üles looduses viibides ümbrust 

vaatlema ja tulemustest teada andma. Kasutusel on Loodus-

Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja

Metsade säilimine ja 
uuendamine sõltub paljuski 
sellest, kes on maaomanik ning 
millised eesmärgid tal maa 
kasutamisega on.

Varasuvine 
Krillimäe 
maastiku-
kaitseala ja 
lõhnav soo-
kail. Fotod: 
Timo Kark

Krillimäe 
rändrahn, 
registris kui 
Muhklik rahn. 

Hiireviu pesa.

Rahnud pakuvad kasvukohti 
kitsalt kohastunud liikidele.
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haliku omavalituse poolt loodus-
kaitse alla võetud alast, mis jäävad 
Viimsi valda. Lisaks nimetatutele 
on valla poolt kaitse alla võetud 
Rohuneeme, Mäealuse, Haab-
neeme klindiastangu ning Lubja 
klindiastangu maastikukaitseala. 
Nende kogupindala on 1373 hek-
tarit. Kui lisada riikliku looduskait-
se all olevad alad – Viimsi mõisa-
park, Viimsi sanglepik, Prangli 
maastikukaitseala, Prangli hoiuala 

ja Naissaare looduspark –, võib tõ-
deda, et Viimsi valla maismaast on 
pisut üle poole ehk 50,7% (3693,5 
ha) looduskaitse all. 

“Viimsi on siin selgelt esirinnas, 
sest kohalikke maastikukaitseala-
sid on Eestis moodustatud üsna vä-
he. Möödunud aasta seisuga on rii-
gis kokku 23 kohaliku omavalitsuse 
poolt looduskaitse alla võetud ala 
kogupindalaga 3442 hektarit. Viim-
si valda jäävad kaitsealad moodus-
tavad sellest pindalaliselt ligi 40%. 
Kui võrrelda riiklike kaitsealadega, 
siis kogu Eesti maismaast on riikli-
ku kaitse all umbes 20%. Eesti riik 
on täitnud sellega ka rahvusvaheli-
sed eesmärgid, millega on soovita-
tud kaitse alla võtta 17% maismaast 
ning Viimsi on andnud tubli panu-
se, olles eeskujuks ka teistele oma-
valitsustele” ütleb Kark.

Ekspert arvab, et keskkonna 
mõttes on Viimsis tehtud õiged 
otsused. “Eesti inimene on ju ik-
ka metsarahvas, kellele meeldib, 
et mets asub kohe maja taga. Ku-
na Viimsis on ehitussurve üsna 
suur ning kui siin kaitsealasid ega 
rohevõrgustikku ei oleks, siis võib 
iga järgmine vallavalitsuse otsus-

tada, et teeme uusi arendusi. MKA 
kaitsekorralduskavade kinnitami-
ne annab aga pikaajalise suuna,” 
ütleb ta ja lisab: “Muuhulgas on 
kaitsealade ja metsade eesmärk 
ju puhta õhu säilitamine, vee tal-
letamine, aga ka tormikahjustus-
te vältimine. 

Kui Viimsi poolsaarel metsa po-
leks, oleksid siinsed alad tuultele 
palju rohkem avatud ning tormid 
võiksid üsna palju kahju tekitada.” 

Viimsis on väärtusi
Kaitsealad aitavad hoida ka piir-
konna elurikkust ja säilitada kaitse-
aluseid liike. Krillimäe ja Lepp-
neeme-Tammneeme maastiku-

kaitsealadel küll väga palju kirjeid 
kaitsealuste liikide kohta ei ole, 
aga suurel hulgal linde ja loomi 
elab siin kindlasti. “Kaitsealustest 
liikidest on nähtud rästikut, nas-
tikut, mitmeid konnaliike, kukla-
si, väikest-kirjurähni jt. Nahkhiire-
liike on Krillimäel tuvastatud vä-
hemalt neli,” ütleb Timo Kark. Ta 
toob ka välja, et kõik kaitsealuste 
liikide vaatlused ei jõuagi registris-
se. Paljuski sõltub see liigist – näi-
teks avastatud hiireviu pesa jõuab 
kiiresti andmebaasi, aga samas 
kaitsekategoorias oleva valge too-
nekure oma mitte. 

“Krillimäel asuv hiireviu pesa 
on teadaolevalt Viimsi valda jää-
vatest ainus. Lõopistriku leiukohti 
on kogu Harjumaal kümme, mil-
lest kaks asuvad Viimsi vallas. Ha-
ruldasematest liikidest võib välja 
tuua ka II kaitsekategooria liigi ka-
nakulli. Samuti on piirkonnas näh-
tud ilvest, kes ei ole küll kaitse all, 
kuid inimasustuse läheduses teki-
tab selline kiskja alati elevust,” rää-
gib ta.  

Olulised polegi ju ainult kaitse-
alused liigid, vaid kogu elurikkus 
ning sellega võib loodusesõber 
Krillimäel ja Leppneemel-Tamm-
neemel rahul olla. “Siin võib koha-
ta palju rähne, kitsi, põtru. Näiteks 
eelmisel sügisel nägin Tammnee-
me-Leppneeme MKA-l nelja põt-
ra, seega tundub, et kitsedel ja 
põtradel läheb Viimsis päris ke-
nasti,” sõnab Timo Kark. Tema 
sõnul võib esile tuua ka Viimsi 

metsade koosluse mitmekesisust – 
juba väga väikesel alal varieeru-
vad kasvukohad ja puistu koosseis. 
Leidub nii märgi alasid, rabamän-
nikuid kui ka lehtpuu enamusega 
puistuid. Väga eriliseks teeb pool-
saare rändrahnude rohkus. 

Metsa hüved on saadaval
Kõike eelmainitut on viimsilas-
tel õnneks võimalus põhimõtte-
liselt oma koduukse all imetleda. 
Tasub aga meeles pidada, et kui 
minna kaitsealale loodust nauti-
ma, siis seal on jõus mõnevõrra 
teised reeglid kui mujal. 

“Maastikukaitsealal kehtivaks 
peamiseks piiranguks on lõkke te-
gemise ja telkimise keeld. Kui soo-
vitakse korraldada rohkem kui 50 
osalejaga rahvaüritust, siis kaitse-
ala valitseja poolt ettevalmistama-
ta ja tähistamata kohtades on see 
lubatud üksnes valitseja nõusole-
kul,” toob ekspert välja.

Üldiselt peaks aga looduses ja 
metsas viibides lähtuma tervest 
mõistusest ja käituma igal pool nii, 
et loodus säiliks ja kõigil oleks või-
malik sellest osa saada. 

“Sa pargid ettenähtud kohta, 
mitte sambla sisse ja mustikate 
vahele. Sa ei viska prügi maha, ei 
lärma ja hoiad koera rihma otsas. 
Kasutad võimalusel olemasolevaid 
radasid, aga kui lähed seenele või 
marjule, võid muidugi ka rajalt 
kõrvale minna,” ütleb Timo Kark. 
Tema sõnul peame olema väga tä-
nulikud, sest näiteks Saksamaal ei 
tohigi paika pandud radadelt kõr-
vale astuda. “Meil on väga hästi, et 
me saame metsa hüvesid ja teenu-
seid sedaviisi tarbida. Kui tavaliselt 
mõeldakse metsateenuste all seda, 
et mets annab meile puitu, siis te-
gelikult kuulub sellesse nimekirja 
palju muud. Korilus, rahu ja vai-
kus, puhas õhk, vee talletamine, 
võimalus ammutada uut energiat 
ja inspiratsiooni.”

Viimsi maastikukaitsealad aitavad säilitada kohalikku loodust ja elurikkust 

vaatluste andmebaasi nutirakendus ja kodu-
leht (https://lva.keskkonnainfo.ee/), kuhu 
saab loodusvaatlused sisestada. Mida pa-
rem on ülevaade Eestis kasvavatest ja ela-
vatest liikidest, seda parem on ka keskkon-
da kaitsta. Näiteks on võimalik vaatlustule-
musi arvestada erinevate loodusega seotud 
lubade väljastamisel. Rakenduse kaudu loodusvaatlusi kirja 
pannes saab neid andmeid ühtlasi kasutada ka isikliku vaatluste 
päevikuna. Olemasolev nutirakendus on hetkel uuendamisel ning 
paari kuu pärast saab vaatlusi sisestada juba uude rakendusse. 

Kasemahl ja vahtramahl
  Metsa hüvedest kirjutades tekkis küsimus, kas riigile 

või omavalitsusele kuuluvas metsas võib koguda kase- 
ja vahtramahla. Uurimise tulemusel selgus, et seadus 
seda otseselt ei keela. Kui aga kasemahla koguda, siis 
tuleb seda teha vastutustundlikult.

Sobivad puud tikkamiseks on tüveläbimõõduga 20–
40 cm. 
• Auk tuleks tüvesse puurida lõunaküljele u 40 cm kõrgusele või 
kõrgemale. Sügavuseks piisab 5 cm. 
• Eelistada võiks voolikuga mahla kogumist.

• Kui mahl enam ei jookse, tuleb puuritud auk punniga 
sulgeda.

Kase- ja vahtramahl on tervislikud, vitamiini- ja 
mineraalirikkad, ideaalsed organismi puhastamiseks, 
kevadise väsimuse peletamiseks, jõu kogumiseks. 

Joogina sisaldab kasemahl palju C-vitamiini, aitab või-
delda põletikega, on abiks liigesevalude, neerukivide, see-

dimis- ja vererõhuprobleemide korral. Vahtramahl aitab lisaks 
seedimist parandada ja immuunsüsteemi tugevdada.

Allikad: botaanikaaed.ee, metsauhistu.ee

Kui Viimsi poolsaarel metsa 
poleks, oleksid siinsed alad 
tuultele palju rohkem avatud 
ning tormid võiksid üsna palju 
kahju tekitada.

Konnad kuu-
luvad loodus-
kaitse alla.

Viimsi pool-
saare kaitse-
alade võrgus-
tik. Kaart: 
Maaamet 

Ilus, kuid mürgine kärbseseen.

Kaitsealuste kuklaste pesa.



veesüsteemi või vähemalt seda, et 
vald korrastaks olemasolevad dre-
naažid,” räägib Kaia-Leena Pino.

Teine sõna otseses mõttes kit-
saskoht on Metsakastis seotud väga 
ahtate teedega. On isegi juhtunud, 
et suur tuletõrjeauto pole suut-
nud kurvis välja keerata ja maja on 
seetõttu maha põlenud. Ka prügi 
on jäänud vedamata, kui keegi on 
masina teele ette parkinud. Siin 
paraku kellelgi imevitsa võtta pole 
ning koduaedade arvelt teed laie-
maks ei tee. 

Ihaldusväärne elukoht
Külas on käimas ka uusarendus-
te ehitamine. Suurem neist on lõ-
petamisel külaplatsi läheduses 
Hansunurme teel. Midagi on toi-
metama hakatud ka Riiasöödi piir-
konnas, kuhu on plaanide kohaselt 
tulemas läbimurre Randvere tee-
le. “Eks see ole mitme otsaga asi – 
uued inimesed saavad endale väga 
toreda koha elamiseks ja paremad 
liikumisvõimalused, kuid samas 
kaob külast jälle jupike asustama-
ta maad. Huvi Metsakasti kolimise 
vastu on üllatavalt suureks muutu-
nud. Isegi mina saan kirju, milles 
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kui imedemaale sattunud. Küllap 
on hommikune aeg põhjuseks, miks 
plats veel mängijatest tühi on. 

Mõnikümmend meetrit eemalt 
kulgeb Miiduranna sadamasse viiv 
raudtee, mis on veel sõidukõlbulik, 
kuid rongiliikluseks kasutatakse se-
da üliharva. “Meie külaelanike kin-
del soov on, et raudtee asemele ei 
tuleks mingit autoteed. Selle asemel 
soovime hoopis mõnusat kergliik-
lusteed, et saaks nii jala kui ka ratta-
ga kiiresti mõlemas suunas liikuda,” 
räägib Kaia-Leena väga resoluutselt.

Vallavanemale on teema tuttav 
ning erinevaid arendusprojektide 
ideid on käidud ka vallamajas tut-
vustamas. “Raudteealune maa on 
erakätes ning vald ei saa omanikku 
sundida selle otstarvet muutma või 
midagi sinna ehitama. Küll aga sõl-
tub vallast see, et mis iganes plaanid 
selle alaga on päevakorda kerkimas, 

M
etsakasti on naabri-
te poolest rikas, kuna 
tal on ühine piir nii 
Muuga, Äigrumäe, 

Lubja kui ka Pärnamäega. Tõele au 
andes polegi Viimsis teist küla, mil-
lel oleks nii palju naabreid. Metsa-
kasti on Viimsi keskus! Küla ise on 
omapärase pikliku kujuga, mille 
omakorda lõikab nagu tordilõigu 
keskelt pooleks Randvere tee.

“Eks ta nii kipub kõikjal olema, 
et suurem kogukonnatunne tekib 
nende külaelanike vahel, kellega 
läheduses elatakse. Kuid külaseltsi 
toimetamistes oleme püüdnud ala-
ti suurt pilti hoida ja kogu küla kok-
ku tuua,” tutvustab tarmukas küla-
vanem oma valdusi.

“Näiteks anname aeg-ajalt pa-
beril välja oma küla ajalehte. Muu-
ga pool otsas elab meil päris pal-
ju vene keelt kõnelevaid elanikke, 
mistõttu esimestel aastatel tegime 
lehte kahes keeles. Tänaseks on 
jäänud ainult eestikeelne, aga leht 
võeti hea info tõttu ka teise ema-
keelega inimeste poolt nii omaks, 
et nüüd loetakse seda sõltumata 
keelest. Hea näide, kuidas loeb si-
su, mitte vorm.”

Raudtee asemele tahaks 
kergliiklusteed
Alustame ringkäiku päris kü-
la nurka jääva mänguväljaku juu-
rest Kirsi ja Mureli tee ristumisko-
has. Muide, liivakast on erinevatest 
mänguasjadest nii rikkalikult pun-
gil, et lapse silmade läbi oleks just-

kaasame aegsasti kõik lähipiirkon-
na elanikud aruteludesse ning ot-
suse tegemisel on igaühel võima-
lus oma sõna kuuldavaks teha,” 
kõlab lubadus vallavanema suust.

Suvekuudel rahvast rohkem
Metsakasti vanem piirkond on välja 
kasvanud endistest suvilakoopera-
tiividest. Niigi väga vaikse ja rahu-
liku Viimsi kohta on siinne ümbrus 
kuidagi eriti rahustav. Võib-olla lin-
nulaul ja kevade esimesed märgid 
annavad eriti eredalt edasi hubase 
aedlinna miljööd.

“Pisikesi suvilaid jääb aasta-aas-
talt vähemaks ning inimesed raja-
vad siia püsikodu. Kuid samas on 
meil hästi toredasti renoveeritud 
suvemaju. Eripalgelisuse mõttes 
on see igati teretulnud ning väga 
hea, et suvitamise traditsioon päri-
selt ära ei kao. See toob külasse su-
vekuudeks uusi inimesi ja elevust 
juurde,” räägib külavanem ning ka-
sutades vallavanema täit tähelepa-
nu, poetab jutu sekka ka paar mu-
renooti.

“Üheks murekohaks on sade-
vee ärajuhtimine. Kunagised kraa-
vid ja drenaažid on uusehitistega 
omavoliliselt kinni aetud, mistõt-
tu läks süsteem paigast ära ja upu-
tab. Olen viimasel kahel aastal seda 
omal nahal tunda saanud, kui aiast 
vesi ära ei lähe. Ootame pikisilmi 
kogu piirkonda hõlmavat sademe-

Martin Jaško
avalike suhete juht

Külavanemal 
külas – Metsakasti

Metsakasti küla elaniku Rainer Ploomi kommentaar: “Kaia-Leenast saab 
rääkida vaid ülivõrdes. Meie külal on väga vedanud, et ta on rajanud oma 
kodu just siia. Ükskõik, kui suur või väike on probleem, ta leiab alati kõige 
jaoks aega. On selleks siis vajadus vallaga ühendust hoida, et teed saaks 
veelgi paremini hooldatud, või Teliale ette näidata, kust kaablit vedada, et 
see elanikke ei segaks, või tema hämmastav oskus projekte kirjutada ja üri-
tusi korraldada. Tänu tema organiseerimisele on meil külaplats, igal aastal 
suurürituse mõõtu Metsakasti külapäev ja mitmeid teisi üritusi. Metsakasti 
küla valiti Viimsi aasta külaks 2020, seda suuresti just tänu Kaia-Leenale. 
Aitäh Sulle kõikide Metsakasti elanike poolt!”

KO M M E N TA A R

Metsakasti 
Kaspar küla 
mänguväljakul.

Metsakasti 
külavanem 
Kaia-Leena 
Pino.

KÜLASKÄIK Metsakasti on üks väheseid Viimsi külasid, 
millel puudub merepiir, mistõttu võiks justkui arvata, et 
võrreldes teiste piirkondadega kulgeb elu siin vaikselt ja 
märkamatult. See rumal mõte tuleb pikemalt mõtlemata 
kukele saata, kuna tegusamat rahvast kui Metsakastis 
annab Viimsi peal otsida. Kutsun lugejat kaasa, et teha 
koos külavanema Kaia-Leena Pino ning vallavanema 
Illar Lemettiga külale tiir peale ning selles ise veenduda. 

Looduskaitse-
alune Riiasöödi 
tamm on seisnud 
siin vähemalt 
300 aastat. Fotod 
Martin Jaško 
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on meil suure eduga kaubeldud 
Eestis kasvavatud viinamarjaistiku-
tega, väga populaarne oli Meriväl-
jal elulõnga aretamisega tegeleva 
aedniku müügilett. Aga taimelaa-
dale on oodatud iga rohenäpp, kel-
lel on endal midagi jagada või kes 
soovib oma aeda uusi taimi saada. 
Kauplemise ees kohatasu ei küsita 
ja kõik on väga kodune.”

Vägev tamm ja erilised tiigid
Olles külaplatsi üle vaadanud, sooja 
teed joonud ning võõrustajate poolt 
pakutud varajase lõunasöögi lõpeta-
nud, võtame sammud lähedal Riia-
söödi talu maadel kasvava sama-
nimelise looduskaitsealuse tamme 
juurde. 300-aastane ning nelja ja 
poole meetrise ümbermõõduga puu 
õhkab väärikust ning kui vaid oskaks 

küsitakse, kas mõni krunt või ma-
ja on müügis, et noor pere saaks 
siia elama tulla. Hakka või poole 
kohaga maakleriks,” naljatleb kü-
lavanem.

Oleme ületanud Randvere tee 
ja jõudnud külaplatsile. Enne, kui 
saame juttu jätkata, võtab meil 
nööbist kinni lõbus teetööline, kes 
parasjagu lapib Jäätma teel löök-
auke. “Eks see ole keeruline olu-
kord, kuna tee aluspind on peh-
me ja freesasfaldi ning bituume-
ni segu kaua vastu ei pea. Eriti siis, 
kui suured ehitusmasinad alatasa 
voorivad,” räägib töömees ausalt. 
Kuna see jõudis kõige vahetumal 
kujul ka vallavanema kõrvadesse, 
peegeldub külavanema silmis hea-
meel – ehk jääb meelde ning valla 
järgmiste eelarvete kokkupanemi-
sel saab ka külale nii olulise koha-
ni viivale teele korraliku asfaltkatte 
ja parkimiskohad. Valla ehitus- ja 
kommunaalosakonna kinnitusel 
ongi plaanis oodata ära piirkonnas 
toimuvate suuremate ehitustööde 
lõpp ning siis tõsisemalt tee reno-
veerimine ette võtta.

Külaplats ja Metsakasti OTT
Külaplats on Metsakastis võimas, 
suur ja igaks kogukonna ettevõt-
miseks sobilik. Küla üheks tuntui-
maks märgiks on kindlasti iga kuu 
teisel teisipäeval toimuv Metsakasti 
OTT – otse tootjalt tarbijale laada-
õhtu, kus talunikud pakuvad värs-
ket sööki, jooki, hoidiseid ja kõike 
muud hääd-paremat.

“Huvi müüjate poolelt kogu aeg 
kasvab ja ka ostjaid käib meil üle 
kogu Viimsi. Kui poolsaare põhja-
tipu rahvas on harjunud käima va-
baõhumuuseumis Viimsi taluturul, 
siis siinse piirkonna inimesed Met-
sakasti OTT-il. Kutsun juba eelole-
val teisipäeval, 13. aprillil kõiki uu-
distama, kes pole veel meid üles 
leidnud,” teeb külavanem reklaami.  

Külaplatsil on meiega liitunud ka 
Marko Mölder, aktiivne Metsakas-
ti kogukonnaelu eestvedaja ning 
kohalik väiketootja, kes pakub ka 
Viimsi turgudel Suits & Sool kauba-
märgi alt suitsulõhet ning -juustu ja 
peab ühtlasi väikest aiatööriistade 
rendiäri. Nii nagu Kaia-Leena pu-
hul, kehtib ka Marko puhul vana tõ-
de – kes palju teeb, see palju jõuab.

Külavanem tutvustab uhkuse-
ga külaplatsi. “See on väga tugeva 
kogukonnatundega otsast lõpu-
ni meie inimeste poolt ise rajatud. 
Näete, needsamad massiivsed 
puust toolid-lauad on külaseltsi 
liikme Erkki kingitus. Kelgumägi oli 
samuti inimeste initsiatiiv, et las-
tel oleks koht, kus turvaliselt liugu 
lasta. Kui Leppneeme rajati kerg-
liiklusteed, siis jäi ohtralt pisikesi 
kuuski töödele ette. Viis meie küla 
inimest käisid ja tõid need ära – is-
tutasime need kevadel külaplatsi-
le hekiks. Ka vallavalitsus on meid 
toetanud ning rajas siia hiljuti ke-
na liivakasti,” räägib Kaia-Leena 
ega saa pidamagi, seletades, mida 
kõike siin on tehtud ja mida veel te-
ha tuleks. 

Luues kogukonnatunnet
Paar aastat tagasi uusaastaööl olla 
plats paksult rahvast täis olnud. Kü-
laelanikud otsustasid igaüks oma 
koduhoovis rakette mitte lasta ning 
panid need üheks suureks tulevär-
giks kokku. Kõige olulisem on alati 
tahe ja rõõm midagi teha, kõik muu 
tuleb juba iseenesest.

Metsakasti eripäraks on oma kü-
lapäeva tähistamine augustikuus. 
Kui paljudes teistes Viimsi külades 
saavad inimesed kokku kas jaani-
laupäeval või muul riiklikul täht-
päeval, siis päris oma küla tähtpäev 
annab kogukonnatundele kõvas-
ti juurde. Nagu ka väga maitsekas 
Metsakasti logo ja sellega kaunista-
tud esemed, mida igaüks võib küla-
seltsilt soetada. Eriti populaarseks 
on osutunud Metsakasti sümboo-
likaga Eesti lipuvärvides mastivim-
pel, mida võib tõepoolest igal pool 
näha, kuhu aga külas pilgu pöörad.

Toredaks traditsiooniks on kü-
lapäevadel kujunenud küla nime-
le iseloomulike puidust kastide 
valmistamise töötuba. Erinevatel 
aastatel on tehtud nii pesakaste, lil-
lekaste kui ka tööriistakaste. Ja seda 
ikka alati koos küla sümboolikaga, 

  Järgmine peatuspaik: 
Laiaküla

tasub teada

Metsakasti küla ajalugu

Metsakasti külaplats on tõenäoliselt Viimsi üks suuremaid.

et ka linnud ja lilled teaks, mis kü-
las nad parasjagu elavad.

Kui veel traditsioonidest rääki-
da, siis 30. mail on Metsakasti kü-
laplatsil taas tulemas taimelaat ja 
rohevahetus. Külavanema sõnul on 
ka sel korral palju põnevat plaanis. 
“Oleme näinud alati vaeva, et huvi-
tavaid müüjaid kohale paluda. Nii 

Metsakasti 
OTT – otse 
tootjalt tarbi-
jale toimub 
iga kuu teisel 
teisipäeval. 
Foto: Metsa-
kasti külaselts

  Metsakasti küla on oma nime saanud Saha mõisale kuulunud valdusest nimega
Kastis, mida on esmakordselt mainitud 1374. aastal. Algul oli tegemist üksiktaluga. 
Kasti peret on nimetatud ka ühes 1509. aasta ürikus. 

Nimi võib pärineda sõnast kast, mis keskajal tähendas talupojavanglat. Väikesi 
kinnipidamiskohti ehk vargaputkasid oli igal suuremal mõisal ja nende nimeks oli 
Diebkasten (saksa k Dieb = varas) või lihtsalt Kasten. Selliseid talunimesid leidub ka 
16. sajandi algusaja ürikutes. Keskaegse Kasti vabatalu peremees võis olla omamoodi 
vangivalvur.

1689. aastal oli siin kaks talukohta, mis on väikeste punaste täppidena märgitud ka 
Johan Holmbergi kaardile. 1901. aastal ostis rentnik Jaan Promm Metsakasti põhitalu 
(üle 48 dessantini) Saha mõisalt välja. See töökas mees ehitas talu 15 aasta jooksul 
eeskujulikult üles – rajas uudismaad ja ehitas taluhooned. Ta oli ka Nehatu vallava-
nem ning osales sealse karskusseltsi laulu- ja pasunakooris. Põhitalust eraldati hiljem 
väiksemad talukohad: Aaviku, Riiasöödi, Uuesauna, Araka, Lepiku ja Pikapõllu. Jaan 
Prommi 1911. aastal ehitatud elumaja on seni alles, samuti perekonnale kuuluv 1939. 
aastal valminud esinduslik elumaja.

Nõukogude ajal talumaad natsionaliseeriti ja 1950. aasta aprillis läks piirkond 
Viimsi kolhoosi koosseisu. 1951. aastal anti osa Metsakasti talu maid üle Pirita Lille-
kasvatuse Näidissovhoosile. 1960. aastatel jagati Randvere tee äärne soine võsas-
tunud maa aiandusühistutele. Praeguseks on endised suvilapiirkonnad enamasti 
elamualadeks muutunud. Küla jaotub Riiasöödi ja Katkuniidu asumiks. 1980. aastast 
oli Metsakasti Äigrumäe küla osa, 1997. aastast  alates iseseisev küla. Küla nimeks 
oli veel 1920.–1930. aastatel Kasti. Metsa-Kasti oli talunimi ja sellest on saanud nime 
praegune uusasum. 

Metsakasti külasse jääb Viimsi metsi sisemaaga ühendav rohekoridor – ainus 
ühendustee poolsaare ja sisemaa metsade vahel. Riiasöödi talu oli Nõukogude ajal 
metsavahikohaks, hiljem oli seal pikka aega ratsutamistalu. Metsakasti küla kuul-
saks vaatamisväärsuseks on 300-aastane Riiasöödi tamm ümbermõõduga 4,4 m ja 
kõrgusega 14 m. Läbi aegade on paigal olnud erinevaid nimevariante: Saha mõisa 
valdus Kastis 1374; Kasti pere ja heinamaa 1509 (Saha mõisa müümisel); 1693 Casti-
pere; 1876 Metsakasti zu Saage; 1923 Kasti (küla).

Külvi Kuusk  
Rannarahva muuseumi teadur 

rääkida, küll siis muljetaks vanadest 
aegadest. Pärimus kõneleb, et tam-
me on peetud pühaks ja teda pole 
lubatud raiuda. Vanarahvas teadis, 
et tammes elab vaim. Kord, kui kee-
gi soovis puud maha raiuda, tulnud 
vaim välja ja muutnud raiujad põõ-
sasteks. Eks see lugu ole hoiatuseks 
kõigile, kes meie looduskeskkonda 
hooletult suhtuvad.

Kõndides tagasi ringkäigu algus-
punkti, hakkavad silma vahvad väi-
kesed tiigid paljudes aedades. Nõu-
kogude ajal puudus veevärk ning 
paljud rajasid kas taimede kast-
miseks või saunast jahutuse saa-
miseks oma suvila hoovi veesilma. 
Kuigi nüüd on vesi igas majas sees, 
on tiigid siiani alles ja loovad tõe-
liselt vahva ja ülejäänud Viimsist 
eristuva miljöö.  

Elu esitab väljakutseid
Külavanema austava ameti kõrval 
on Kaia-Leena Pino elukutselt psüh-
holoog ning töötab noortega Eesti 
Kunstiakadeemias. Ei saa meiegi 
jutus üle ega ümber koroonast. 
“Praegu on väga raske aeg, näen se-
da oma töös iga päev. Eriti keeruline 
on just välistudengitel, kes on kodust 
kaugel ega pääse liikuma. Noored 
väsivad lõputust digiõppest ning 
neil tuleks lubada rohkem lihtsalt 
omavahel lobiseda ja auru välja las-
ta. Võiksime Viimsis olla suunanäi-
tajad ning koolides mõne akadeemi-
lise tunni asemel lihtsalt jätta noored 
omapäi rääkima,” teeb Kaia-Leena 
lihtsa ettepaneku. On selgelt näha, et 
talle läheb praeguse aja raskus kor-
da ja ametist tulenevalt püüab ta ka 
laiemat pilti tabades inimeste vaim-
se tervise eest seista.

Metsakasti rahval seisab lähi-
ajal ees külavanema valimine, kes 
senist tegevust ja väärtusi edasi 
kannaks ning tooks külaellu veel-
gi enam värskeid mõtteid ja ideid. 
Kaia-Leena palus külarahvale lehe 
kaudu edasi öelda, et kes tunneb 
endas tahtmist teatepulk üle võtta, 
võiks sellest külaseltsi meiliaadres-
sile märku anda. 

Kaks tundi külaga tutvumist on 
möödunud märkamatult ning ole-
me tagasi mänguväljaku juures, kus 
rõõmsalt askeldab noor Metsakasti 
elanik Kaspar. 

Päris palju, millest külavanem 
rääkis, ei mahu siia loosse ära. Oma 
silm on kuningas ja käsi tegija – 
võtke aega ning külastage Metsa-
kasti rahvast ning veenduge kõiges 
eelkirjeldatus ise! Hea ettekääne 
seda teha on juba 13. aprillil toimu-
val Metsakasti OTT-il.

  Kes Metsakasti elanikest 
ei ole veel külaseltsi info-
listi liige või kelle andmed 
on hiljuti muutunud, saatke 
palun oma nimi, telefon ja 
e-posti aadress: metsakasti-
kyla@gmail.com

  Hakka Metsakasti Face-
booki sõbraks: facebook.
com/metsakasti/

  Jälgi Metsakasti OTT-i 
tegemisi: facebook.com/
metsakastiott/

  Liitu Metsakasti kuulutaja 
grupiga ning reklaami oma 
teenuseid, osta, müü või 
vaheta kaupa oma küla 
inimestega: facebook.com/
groups/metsakastikuulutaja/

Külavanema 
üleskutse

Rõõmus Metsakasti rahvas.

Jäätma tee täielik renoveerimine 
on plaanis pärast uusarenduse 
valmimist

Metsakasti metsakast lindudele.

Külas on 
mitmeid väga 
autentselt 
hoitud ja 
renoveeritud 
suvilaid.
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Praktika on Sul päris kirev olnud?
Esimene tõsisem praktika oli mul 
kuu aega riigikogus ning mingil 
määral mõjutas see aeg mind va-
lima suunda, kuhu olen tänaseks 
liikunud. 

Isikliku arengu seisukohalt pean 
päris tähtsaks Erasmuse program-
mi raames toimunud vahetusse-
mestrit Prantsusmaal Bordeaux’ 
linnas. See kogemus andis julguse 
uusi asju proovida. Ma ei osanud 
enne Prantsusmaale minekut peale 
mõne viisakusväljendi, nagu “tere 
hommikust” või “head isu” sõna-
gi prantsuse keelt. Õppisin koha-
peal ja kartma ei löönud. GAG-is 
õppisin lisaks inglise ja vene kee-
lele gümnaasiumis rootsi keelt ning 
Juta-Tiia Mägi, kes oli ühtlasi meie 
klassijuhataja, suutis kolme aasta-
ga teha keele nii selgeks, et Rootsis 
niisama suheldes hätta ei jää. 

Töötad praegu kaitseministeeriu-
mis. Kuidas sinna jõudsid?
Vahepeal käisin kaitseväes, Kuper-
janovi pataljonis. Teenisin rühma-
ülema ametikohal ja mulle hakkas 
kogu kaitsevaldkonna teema meel-
dima. Tänaseni olen Eesti Reserv-
ohvitseride Kogus. Minu jaoks sai 
selgeks, et kaks suunda või spetsia-
liseerumist mu elus saavad olema 
lähiajalugu ja riigikaitse ning eda-
si liikusingi praktikale kaitsemi-
nisteeriumisse, kus olin 12. klassis 
ka töövarjuks käinud. Nüüd juba 
töötan samas ministeeriumis. Jul-
gen öelda, et Eesti riigikaitse toi-
mib nii hästi, et oleme sellega heas 
mõttes ära harjunud ega pane se-
da võib-olla tähelegi. Meil pole nii 

LAUREAAT Viimsi valla aukodaniku president 
Lennart Meri preemia anti esmakordselt välja 
2014. aastal, et väärtustada tema vaimset pärandit. 
Tänavu pälvis preemia 24-aaastane Hannes Hugo 
Urbla, kellele anti see üle Lennart Meri sünni-
aastapäeval, 29. märtsil. 

Hannes, räägi palun lühidalt oma 
haridustee valikute kujunemi-
sest.
Olen lõpetanud Gustav Adolfi 
gümnaasiumi (GAG). Edasi läksin 
õppima Tartu ülikooli ning ma-
gistriõpe on hetkeseseisuga plaa-
nis teha Göteborgi ülikoolis. See 
oleks huvitav jada, sest kõik need 
koolid on asutatud ühe mehe, Gus-
tav Adolfi poolt. GAG-ist sain väga 
tugeva baashariduse, aga ma ei ol-
nud koolis just kõige tublim õpila-
ne – mulle oli väga oluline ka sot-
siaalne suhtlemine. 

Õppeainetest meeldis mulle 
väga ajalugu ning suuresti tänu isa 
soovitusele läksingi ülikooli just se-
da õppima. Lapsepõlvest on mee-
les, et isa luges unejutuks alati mi-
dagi ajalooga seonduvat, seega 
huvi ajaloo vastu on mul kogu aeg 
olnud. GAG-is olid mu ajalooõpe-
tajateks Jaak Juske ja Ott Väli, kaks 
suurepärase jutu ja kõrge lennu-
ga meest. Isa ja õpetajad on mind 
eriala valikul kõige rohkem mõju-
tanud. 

Ülikoolis leidsin selle osa aja-
loost, mis mind ennast kõige roh-
kem huvitab. Esimese hooga oli 
ajaloo kontseptsioonist natukene 
raske kinni haarata, aga ühel het-
kel tabasin ära vaatenurga, kuidas 
saaksin seda käsitleda. Kõige roh-
kem huvitab mind uusim ajalugu 
ehk periood, mis hõlmab 20. sa-
jandit. 

palju tanke ja hävitajaid, aga on hea 
koostöö välisvägedega.

Tulles Viimsi valla poolt välja an-
tud preemia juurde, siis mida Len-
nart Meri Sinu jaoks tähendab?
Lennart Meri eksisteerib meie kõi-
kide teadvuses. Minu juhenda-
ja ülikoolis, Kaarel Piirimäe on ol-
nud kunagi tema isiklik nõunik ja 
tema muljeid Merist on olnud alati 
põnev kuulata. Jaak Jõerüüt on öel-
nud Lennart Meri kohta väga ilus-
ti: “Selge on, et tema tegude kohale 
jääb püsima eriline sära, mis ei tule 
kooliraamatutest ega tuupimisest, 

headest nõuandjatest ega õpeta-
jatest, vaid ainult inimesest ene-
sest.” Noorena meeldisid mulle ta 
riukalikumad tsitaadid, aga praegu 
hakkab ema kingitud Meri tsitaa-
tide raamatust silma pigem: “De-
mokraatlik korraldus on nagu puu, 
mis kasvab pidevalt, kuid nähta-
matult päevast päeva.” See tsitaat 
paneb mind mõtlema, et võiksime 
oma vabadust ja Eesti edu väärtus-
tada rohkem ja tihedamini, kui ai-
nult 24. veebruaril ja 20. augustil.

Lennart Meri preemia tõi sulle 
uurimistöö “Eesti ja Ameerika 

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

President Lennart Meri preemia laureaat 
Hannes Hugo Urbla on ambitsioonikas 

Ühendriikide suhted aastatel 1990–
1994”. Räägi sellest lähemalt.
Rahvusvahelised suhted on mulle 
alati huvi pakkunud ning 1990nda-
tel olid Ameerika Ühendriigid vä-
ga domineerival positsioonil. Tä-
nu Kaarel Piirimäe utsitamisele 
sain praktikale välisministeeriu-
mi arhiivi, mis avas tee uurimistöö 
allikateni. Seal sujus kõik väga la-
dusalt. Tõeliselt kahju, et mul ei ole 
olnud võimalust neil teemadel rää-
kida Lennart Meri endaga. Vene vä-
gede lahkumine on tema ja teiste 
selle aja poliitiliste suurkujude tee-
ne Eestile. Meri on Eesti välispolii-
tika taastaja. Rääkides selle perioo-
di Eesti ja Ameerika Ühendriikide 
suhetest, võib julgelt öelda, et ilma 
Clintoni surveta Jeltsinile poleks ol-
nud Meri ja Jeltsini kohtumist ning 
tollel hetkel ka vägede väljaviimist. 
Meri pärand on tohutu, sest ta oli 
nii suurte mõtete algataja kui ka 
oluliste protsesside lõpuleviija. 

Millised on Sinu tulevikuplaanid?
Kavatsen end siduda ajaloo ja riigi-
kaitsega ning tulevikus tahan kind-
lasti edasi uurida lähiajaloo Eesti 
ja Ameerika Ühendriikide suhteid. 
Sealt edasi pakuks mulle suurt hu-
vi koduloo uurimine. Eestis on väga 
palju inimesi, kes uurivad oma va-
navanemate ajalugu, näiteks tuula-
tes kihelkonna kirikuraamatudes. 
Ka minu isa tegeleb sellega. 

Kaitseministeeriumis töötades 
pakub mulle aga suurt rahuldust 
riigikaitse valdkonnas tegutsemine. 
Olen erakordselt õnnelik, et sain 
mingil hetkel aru, mis mulle huvi 
pakub, ja olen tänulik inimestele, 
kes mind sellele teele on suunanud.

Isiklikus plaanis tahan natuke 
maailmas ja ka Eestis heas mõttes 
ringi tuuseldada, enne kui kuhu-
gi juured alla ajan. Minu lapsepõlv 
möödus suuresti Merivälja – Mii-
duranna – Haabneeme kandis ning 
see on suurepärane koht, kus kuna-
gi endale pere luua.

KOOL Stress ja ärevus on 
väga paljudele tuttavad tunded, 
muuhulgas puudutab see 
praegu väga lähedalt lõpuklas-
side õpilasi. Viimsi kooli 9. klassi 
õpilasena panin kirja soovitu-
sed neile, kes kooli lõpetamise 
pärast ärevuses on. Tegelikult 
võib neist nõuannetest abi olla 
kõikidel, keda muremõtted 
mingil põhjusel piinavad.

Olen üks tuhandest õpilasest, keda 
ootavad selle aasta kevadel eksa-
mid, sisseastumised ja viimaks lõ-
petamine. Ilmselgelt on kogu prot-
sess üsnagi ärevust tekitav ning 
enamikke meie seast valdab tea-
tud rahutus. Tavapärasele eksami-
eelsele stressile võib pinget lisada 
ka praegune e-õpe, mis on kõigile 

veel uus ja võib põhjustada palju 
ebaselgust. Mitmed õpilased kur-
davad kodus õppides motivatsioo-
ni puudumise ja erinevate segavate 
tegurite üle. Kõik see võib olla väga 
koormav, aga oluline on meeles pi-
dada, et eksamite-eelne ärevus on 
täiesti normaalne. 

Stress on loomulik
Stress ja närveerimine on täiesti 
loomulik osa eksamite- ja katsete-
eelsest perioodist, kuid kui see hak-
kab segama igapäevaelu ning mõ-
jutab õpitulemusi, ei tohiks lasta 
asjal liiga kaugele minna. Pöördu-
da võib nii vanemate kui ka õpeta-
jate poole, kuid räägin juba omast 
kogemusest, et alati ei piisa vaid 
kellegi rahustavatest sõnadest. Pa-
ratamatult võivad paljud meist ko-
geda läbikukkumisi või vastulöö-
ke, mis võivad mõjuda vaimsele 
tervisele väga kurnavalt. Kõik me 
ju soovime lõpetada klassi edukalt 
ja saada häid tulemusi. Kuidas ra-

huneda pärast halva tulemuse tea-
dasaamist või ülekoormusest tingi-
tud ärevusest?

Üheksa soovitust

1 Kui tunned, et ärevus võtab või-
must ja õppimisele keskendu-

mine muutub raskeks, ära jää liht-
salt laua taha ootama lootuses, et 
ärevus läheb mööda. Sedasi võid 
kõikuda õppimise ja muremõtetes 
sorimise vahel tunde, omandamata 
vajalikke teadmisi. Pigem on mõist-
lik võtta paus, teha ümber oma ko-
dumaja üks ring, keeta teed, koris-
tada tuba või teha mida iganes, mis 

Kuidas toime tulla eksamite-eelse stressiga?

Eliise Lepp
Viimsi kooli 9. klassi õpilane

viiks mõtted õppimisest eemale ja 
tuulutaks pead. Pärast seda võid 
õppimise juurde naasta ja proovi-
da otsast peale alustada. 

2 Ei tasu ette võtta mitut ülesan-
net korraga. Tegele ühe asjaga 

korraga. Teemast mitte aru saades 
valmista ette küsimused ja palu abi 
õpetajalt või sõbralt. 

3 Õppimise vahel pause tehes ei 
soovitaks kindlasti haarata nu-

titelefoni järele või minna teleka et-
te, sest need hoiavad sind õppimi-
se juurde naasmisest ja viimaks on 
motivatsioonitase veelgi madalam. 

4 Hea mõte on minna õue jaluta-
ma või võimalusel rääkida mõ-

ne sõbra või vanemaga. 

5 Stressi ja ärevust leevendab ka 
füüsiline pingutus, seetõttu on 

vaimsele tervisele väga hea käia 
eksamiperioodidel trennis või ise-
seisvalt jooksmas või jõusaalis. 

6 Ärevuse vastu aitab oma mõte-
te kirjapanemine või nende ja-

gamine kellegi lähedasega. 

  NB! Põhjalikumat artiklit 
Eliise soovitustega saab lu-
geda veebilehel www.viimsi-
teataja.ee.

7 Mõnikord võib abiks olla oma 
ärevuse identifitseerimine ehk 

järelemõtlemine selle osas, mis 
täpsemalt muret ja stressi tekitab, 
ning analüüsimine, kuidas oleks 
seda probleemi võimalik lahen-
dada. 

8 Loomulikult on võimalus pöör-
duda ka professionaali poole, 

kes aitab ärevust kontrolli all hoi-
da ning koolis rahulikult häid tule-
musi saavutada. 

9 Eksamite osas ei tasu üle mõel-
da. Kindlasti peab endale mee-

nutama, et eksamitulemus ei mää-
ra meie inimlikke väärtusi ning 
alati on erinevaid võimalusi enda 
parandamiseks ja arendamiseks. 

Kui valemite 
tuupimine pil-
di silme ees 
kirjuks võtab, 
tuleb õppi-
misse paus 
teha. Foto: 
erakogu

Hannes Hugo 
Urbla Eesti 
saatkonnas 
Stockholmis. 
Foto: Ott 
Kangur
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TULE ÕPPIMA EDUMEELSESSE JA VÄLJAKUTSEID 
PAKKUVASSE MAARDU GÜMNAASIUMISSE! 

Maardu Gümnaasiumis õpib peaaegu 800 õpilast. Koolis 
väärtustatakse õpilaste individuaalsust ja toetatakse iga õpilase 

arengut. Kool asub piirkonnas, kus hoitakse ja väärtustatakse 
erinevaid keeli ja kultuure.

Maardu Gümnaasium avab 2021. a kolm kümnendat klassi.
A-klassis on 100% eestikeelne õpe ja digitaal-reaalsuund.
B-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja digitaal-reaalsuund. 
C-klassis on vähemalt 60% eestikeelne õpe ja sotsiaalsuund. 

• Teist aastat avame eestikeelse gümnaasiumiklassi.
• Gümnaasiumi lõpetamiseks on vaja läbida vähemalt 102 kursust.
• Ühe kursuse maht on 35 tundi.
• Kool arvestab valikkursustena ka Eesti ülikoolides läbitud kursusi.
• Maardu Gümnaasiumi valikainete valik on suur. Mõni valikkursus toimub 
väljaspool kooli.

Avaldusi saab esitada kooli kodulehe kaudu elektroonses keskkonnas 
http://bit.ly/3cKgqtw või kohapeal kooli kantseleis tööpäeviti kell 7.45–16.15.
10. klassi astujad kutsutakse videovestlusele alates 17. maist 2021.
Muud dokumendid tuleb tuua kooli kantseleisse pärast 9. klassi lõpetamist.
Avaldus, põhikooli lõputunnistuse originaal, foto õpilaspiletile, teisest koolist tulijal 
ka tervisekaart tuua hiljemalt 22.06.2021 kooli kantseleisse (Ringi 64, Maardu).
Kaasa võtta õpilase isikut tõendav dokument ja vanema isikut tõendav dokument.
Kui tekib lisaküsimusi, siis kirjutage e-posti aadressil info@mgm.ee või helistage 
telefonil +372 606 0846 (sekretär).
Koolielu kohta leiate täpsemat informatsiooni kodulehelt aadressil www.mgm.ee.

Ootame Sind õppima Maardu Gümnaasiumisse!

neeriti nädalaga läbida 445 km, aga 
reaalselt kogunes kilomeetreid 541! 

Tervislikuma elu poole
Kõige rohkem ületas plaani Kirs-
ti, kes läbis 42 km asemel hoopis 
tublid 77 km. “Otsustasin osale-
da, sest armastan numbreid, liiku-
mist, väljakutseid ja koostegemisi. 
Mul tekkis võimalus kolleegidega 
isolatsiooni ajal siiski midagi koos 
ette võtta ja seda sel korral puhta-
le veele tähelepanu pöörates. Meil 
on traditsiooniks igal aastal liiku-
mist toetav ühistegemine ja mind 
innustab alati lastele eeskujuks 
olemine, sõprade toetus, tunnus-
tavad ja julgustavad sõnad, värske 
õhk, võrdlus iseenda tulemustega 
ning hea enesetunne,” räägib Kirs-
ti. “Kampaania jooksul liikusin-
gi rohkem mööda kergliiklusteid 
(Haabneeme, Leppneeme, Rand-
vere), sest metsaalune oli veel üs-
na märg. Vahel sõitsin veidi kauge-
male ja liikusin ka mujal. Mõõtsin 
erinevaid vahemaid ja seadsin pi-

LIIKUMINE Rohelise koolina on Randvere kooli 
töötajad igati varmad kinni haarama erinevatest 
liikumiskampaaniatest ja kui sellele lisandub 
võimalus juhtida tähelepanu loodusele, on kohe 
ekstra hea meel. Seega, kui saime Rohelise kooli 
võrgustikust info ülemaailmsele veepäevale 
pühendatud kõnni- ja jooksukampaaniast Word 
Water Run, ei tekkinud küsimustki, kas osaleme 
või mitte. 

Liikudes rohelise ja tervislikuma eluni

World Water Runi jooksu- ja kõn-
dimiskampaanias oli osalejaid 134 
riigist ja kampaania eesmärgiks oli 
pöörata tähelepanu vee väärtusta-
misele. Eestis on küll tänu klimaati-
listele tingimustele ja väiksele elani-
ke arvule vett piisavalt, kuid siiski on 
oluline veekogusid hoida ja kaitsta 
ning tarbida vett teadlikult. 

Kampaania raames oli võima-
lus läbida seitsme päeva jooksul 
endale seatud eesmärke kilomeet-
rites – võisid valida 5, aga ka 70 või 
rohkem kilomeetrit. Meie 11-liik-
melises kõnni- ja jooksuseltskon-
nas oli kõige populaarsem 42 km 
– kui mõelda, et teha üks 6-kilo-
meetrine ring päevas, oligi see üp-
ris optimaalne. Kogu aja jooksul oli 
aga kõige positiivsem, et absoluut-
selt kõik osalejad ületasid endale 
võetud eesmärke – üheskoos pla-

sieesmärke, mida ületades tund-
sin end oivaliselt. Tänan inimesi, 
kes liikudes silma vaatavad, sõbra-
likult naeratavad, tervitavalt noo-
gutavad või koguni teretavad. See 
on nii toetav ja hea tunne. Minul 
aitab kõndimine lisaks keha hea-
olule pingetest vabaneda, mõtetel 
selgineda ja positiivseid emotsioo-
ne koguda. Soovitan kinni haarata 
igast õlekõrrest, mis toetab liiku-
mist tervislikuma elustiili poole. 
Kõige tähtsam on leida enda jaoks 
tugivõrgustik, mis toetaks pingelis-
tel ja rasketel aegadel, ning liikuda 
aina edasi!”

Uus väljakutse
Nagu Kirsti mainis, on meie koolis 
juba traditsiooniks erinevad liiku-
miskampaaniad. Eelmisel kevadel 

kogusime õpetaja Mirjami eestve-
damisel samme – osalejad panid 
ühe kuu jooksul iga päev kirja läbi-
tud sammud. Samme luges 17–19 
töötajat, kes astusid kuu ajaga üle 
kuue miljoni sammu ning läbisid 
seega umbes 4700 km. See on tu-

Liina Savolainen
Randvere kooli 
kommunikatsioonispetsialist

Kristi Haug 
läbis välja-
kutse raames 
77 km. Foto: 
erakogu

lemus, mille sellel aastal kindlas-
ti ületada tahame! Seega uus väl-
jakutse on juba käimas – õpetajad 
koguvad värskes õhus kilomeetreid 
ja peredega loome kooli 8. sünni-
päevaks GPS kunsti. Terves kehas 
terve vaim! 

tasub teada

  Vaatamata sellele, et õpilased on kodusel distantsõppel, on 
koolimajades ikka ühtteist toimumas. Püünsi koolis on valminud 
ja ülesseatud algklasside siseterviserada. 

Siseterviserada valmis SA 
Eesti Terviserajad ja Viimsi valla-
valitsuse toel. Abiks toredate 
mõtetega oli ka meie kooli vilist-
lane Sten-Kristjan Nurk, kes oli 
terviseraja kujundamise ja pla-
neerimise ajal praktikal Viimsi 
vallavalitsuses ning käis koha-
peal vajalikke mõõtmisi ja üles-
märkimisi tegemas. 

Terviserada järgib kooli loo-
sungit “Mere poole kaldu”. Nii 
kujundus kui ka tegevused on 
seotud merega. Lisaks tervise-
rajale on kooli paigutatud eraldi-
seisvaid mänge ja õppekavaga 
seotud materjale, mida õpila-

sed nii vahetundide sisustamiseks kui ka teadmiste kontrollimiseks 
kasutada saavad. Loodame, et varsti on õpilased koolis tagasi ja 
rõõmustavad väga uute võimaluste üle vahetundides liikuda ning 
mitmekesisemalt vaba aega sisustada.

Püünsi kool

Püünsi kooli “Mere poole kaldu” 
siseterviserada

Lõbus rada meelitab liikuma. 
Foto: Püünsi kool

Oleme Haigekassa partner täiskasvanute hambaravi ning proteesiravi osas.

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

Tegevusloa nr. LO4228 

Kas hingeõhk paneb

silmi pööritama?

 

Tule suutervise kontrolli!

60 999 10
www.viimsihambakliinik.ee 

Turguta immuunsust ja tekita

õnnetunne 100% looduslike 

toodetega Elixr'ilt� � �!

 

Nüüd uued 

hea hinnaga komplektid- 

 vaata järele 

www.olenterve.ee

Pood: Viimsi Äritare 

Paadi tee 3-212, Haabneeme

Telefon: 60 999 10 
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6-kuuseks saanud lapse eest ko-
duse lapse toetust. Valla veebilehel 
www.viimsi.ee > Teenused > Hari-
dus- ja noorsootöö > Lasteaiad > 
Eralasteaiad ja hoiud on üleval 
eralasteaiad ja -hoiud, kes on val-
la koostööpartnerid. Valla toetusle-
pinguga liitunud eralasteasutuses 
on kohatasu võrdne MLA kohata-
suga (58 eurot). 

Uuendusena on lapsevanemal, 
kes MLA kohapakkumist saades ei 
ole rahul pakutud lasteaia kohaga, 
võimalus sellest keelduda kaota-
mata eralasteaia või eralastehoiu 
toetust. Pakkumisest keeldumi-

ALUSHARIDUS Täna, 9. aprillil toimub põhi-
komplekteerimine uueks õppeaastaks munitsipaal-
lasteaedade (MLA) kohtadele. Kõik lapsevanemad, 
kes on avaldanud soovi saada oma lapsele koht 
MLA lasteaeda, saavad teavituse ARNO süsteemis 
(https://arno.ee) olevale e-mailile sama päeva 
jooksul koha saamise või mittesaamise kohta.

Lasteaiakohtade komplekteerimine, 
kohatasud ja soodustused

K
ohti komplekteeritak-
se automatiseeritult 
ARNO süsteemi kaudu 
järjekorranumbri alu-

sel. Järjekorranumber tekib AR-
NO süsteemis lapse esmakordsest 
järjekorda registreerimise kuupäe-
vast. Eelisjärjekorras saavad ko-
had suurperede lapsed (neli ala-
ealist last peres). Õed ja vennad 
paigutatakse ühte lasteaeda juhul, 
kui MLA kohta taotleva lapse esi-
mene MLA koha eelistus on sama 
lasteaed, kus vanem õde või vend 
juba käib.

Kohta pakutakse lapsele, kelle 
vanus vastab eelistusse märgitud 
MLA lasteaia rühmas käivate laste 
vanusele (30.09.2021 seisuga vähe-
malt kaheaastaseks saanud laps). 

Aprilli kolmandal nädalal toi-
mub Viimsi vallale hankekohti 
pakkuvate eralasteaedade kohta-
de komplekteerimine. Lapsele, kel-
leni on jõudnud lasteaia järjekord, 
aga kes MLA kohta ei saanud, pa-
kutakse kohta eralasteaia hanke-
kohale. 

Kui laps ei saanud selleaasta-
se komplekteerimise käigus MLA 
kohta ega hankekohta, siis on või-
malus panna laps eralasteaeda või 
-lastehoidu või taotleda 1 aasta ja 

se ühe valikuna on ARNO süstee-
mis lisandunud valik “Soovin kohta 
teises asutuses. Kuni soovitud koha 
saamiseni jätkab laps olemasolevas 
asutuses”. 

Kui kohta pakutakse koduse 
lapse toetusel olevale lapsele ja 
lapsevanem kohast keeldub, kaob 
koduse lapse toetus alates uuest 
õppeaastast (septembrist 2021). 

Kaie Palumets
alushariduse vanemspetsialist

Mida veel tasub teada?
Aprillikuust muutusid seoses las-
teaia ja lastehoiu teenustega mit-
med olulised tingimused, mis puu-
dutavad avalduste esitamise korda, 
lapsevanema kohatasu, soodustusi 
mitme lapsega peredele jm. Muu-
datused on kirjas ühismääruses 
“Eralasteaia ja eralapsehoiu tee-
nuse toetamise kord”. Info mää-
ruste kohta leiate valla uuenenud 
kodulehelt, valides menüüst: Tee-
nused > Haridus ja noorsootöö > 
Lasteaiad > Eralasteaiad ja hoiud. 

Menüüpunktis Lasteaiatasu 
soodustus all asub aga oluline info 
kahe või enama lapsega peredele. 
Kui siiani oli võimalik lasteaiatasu 
soodustust taotleda vaid MLA las-
teaias käiva pere teise ja iga järg-
neva lapse pealt, siis 1. aprillist on 
soodustuste süsteem laienenud 
ka valla toetuslepinguga liitunud 
eralasteaedades või lastehoidu-
des käivatele lastele. Lasteaiata-
su soodustus on 50% kohatasust 
(29 eurot) ning see rakendub pe-
re teisest lapsest alates. Peab tä-
hele panema, et soodustus kehtib 
nii munitsipaalis kui ka erasekto-
ris juhul, kui lapse mõlemad vane-
mad on Viimsi valda sisse kirjuta-
tud, neist ühe sissekirjutus peab 
olema käesoleva aasta 1. jaanua-
ri seisuga. Kitsendus ei kehti ük-
sikvanematele.

Valla kodulehelt on leitav ka 
kaart, millel on eri värvi majakes-
tega ära märgitud Viimsi vallas asu-
vad MLA lasteaiad, eralasteaiad 
ning eralastehoiud. Vanemad, kes 
soovivad last panna eralasteaeda 
või eralastehoidu, leiavad kaardilt 
kiirelt enda kodulähedase eralas-
teasutuse. Eralasteasutusse saab 
kohta broneerida ARNO süsteemi 
kaudu. Edasine suhtlus toimub ot-
se eralasteasutusega.

Valla toetus
MLA Eralasteaed Lastehoid Koduse lapse toetus

Lapse  vanus 1,5–7 a 1,5–7 a 1,5–3 a (7 a) 1,5–3 a (õ-a jooksul 4 a 
saav laps)

Kohatasu suurus 
lapsevanemale / 
valla toetus

58 €  58 €  58 €  250 €

Lasteaiatasu soo-
dustus alates pere 
teisest lapsest

50% soodustust raken-
dub pere teisele ja igale 
järgnevale lapsele 

50% soodustust rakendub 
pere teisele ja igale järgne-
vale lapsele 

50% soodustust rakendub 
pere teisele ja igale järgne-
vale lapsele 

Toetuse avalduse 
esitamine

ARNO süsteemi kaudu 
kohataotlus

ARNO süsteemi kaudu 
kohataotlus. Edasine suhtlus 
toimub lapsevanema ja 
eralasteaia vahel

ARNO süsteemi kaudu 
kohataotlus. Edasine suhtlus 
toimub lapsevanema ja 
eralasteaia vahel

ARNO süsteemi kaudu 
kohataotlus. Lapse-
vanema ühekordse 
taotluse alusel

Viimsi valda 
sissekirjutuse  
nõue

LAPS + 1 vanem LAPS + 1 vanem jooksval 
kuul

LAPS + 1 vanem jooksval 
kuul

LAPS + 2 vanemat 
jooksval kuul ja jooksva 
aasta 1. jaanuari seisuga

Toetuse  
esitamise aeg

jooksvalt jooksvalt jooksvalt hiljemalt jooksva kuu  
15. kuupäevaks

Väljamakse k.p hiljemalt jooksva kuu 
25. kuupäevaks

Valla toetuslepinguga liitunud eralasteasutused

PERSONAL 23. märtsil 
toimus järjekordne Viimsi 
haridusjuhtide koostöökoja 
seminar, mis seekord kesken-
dus abiõpetaja ja tugiisiku 
rollidele koolis ja lasteaias.

Oleme kuulnud mõisteid abiõpe-
taja, õpetaja abi ja tugiisik. Milline 
on nende ametite spetsiifika ja pea-
mine ülesanne, aitasid välja selgita-
da haridus- ja teadusministeeriumi 
nõunik Piret Liba, HARNO Lääne-
maa juht Tiina Kütt ning kogemu-
si jagas haridusliku erivajadustega 
laste tippkeskuse Tallinna Kons-
tantin Pätsi Vabaõhukooli õppe-
juht Ülle Teltvei. 

Kõik Viimsi valla koolid ja mu-
nitsipaallasteaiad jagasid kogemu-
si abiõpetajate ja tugiisikute raken-
damisel oma asutustes. Teeme selle 
põhjal ülevaate, millistes asutuses 
nende ametite esindajad töötavad 
ja milline on nende töö sisu.

Õpetaja abid töötavad vaid 
Püünsi kooli lasteaiarühmades. 
Õpetaja abi on tehnilise persona-
li hulka kuuluv töötaja, kes abistab 
lasteaia õpetajat ja pakub abi ka 
lastele, aga peamine roll on õpeta-
jat tema töös abistada. 

Abiõpetajad töötavad kõiki-
des Viimsi valla koolides, olenevalt 
koolist on palgatud 3–14 abiõpe-
tajat. See ametikoht kuulub peda-
googilise personali hulka, vastav 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadu-
se muudatus tehti 2018. aastal. Abi-
õpetaja on õpetaja, kellel ei ole het-
kel pedagoogilise kvalifikatsiooni 
nõuet, kuid koolid eelistavad tööta-
jaid valides inimesi, kellel on pisut-

ki pedagoogilist haridust või koge-
musi lastega töötamisel. Abiõpetaja 
on õpetaja, kes ei juhi õppeprot-
sessi, ei koosta õppekava, ei tegele 
hindamisega, kuid tegeleb iga päev 
õpilaste õpetamisega kas koos õpe-
tajaga või väikestes rühmades eral-
di, õpetaja on abiõpetajat vajalikul 
määral juhendanud. Abiõpetaja ja 
õpetaja koostöö annab tuge õpilas-
tele, kes vajavad pisut rahulikumat 
keskkonda, rohkem juhendamist 
või motiveerimist. Randvere koolis 
osalevad abiõpetajad ka laste aren-
guvestlustel, kuna on pidevalt laste 
õppeprotsessi kaasatud. Koolid on 
abiõpetajatega väga rahul, õpetajad 
on leidnud head koostööpartnerid 
ning abiõpetajaid oodatakse kooli-
desse toeks veelgi. Abiõpetajad on 
laste saatjad väljasõitudel, aitavad 
vahetundides korda hoida ning ju-
hendavad lapsi pärast koolitunde 
õpirühmades. Nende töötasu mak-
sab vald oma eelarvest, riigi toetust 
abiõpetajate palkamiseks ei ole. 

Abiõpetajad töötavad ka kõi-
kides MLA Viimsi Lasteaedade 
rühmades. Seega on abiõpetajad 
MLA-s õpetajate koostööpartneid, 

Abiõpetajatel ja tugiisikutel on tähtis roll

Maiu Plumer
haridusosakonna juhataja

juhendavad laste grupitöid ja töö-
tavad lastega iseseisvalt. Õppe-
protsessi juht on lasteaia õpetaja, 
kuid õppetegevused planeeritak-
se ja viiakse läbi koos või koostöös 
ülesandeid jagades. Kõik abiõpe-
tajad on MLA-s koolitatud tublid 
koostööpartnerid ja meeskonna 
liikmed. 

Tugiisikud töötavad sotsiaal-
hoolekande seaduse alusel. Te-
gemist on sotsiaalteenusega. Eri-
nevalt abiõpetajast, kes tegeleb 
rühmaga või klassiga, on tugi-
isik ühe lapse füüsiline ja vaim-
ne tugi, kes toetab ja saadab oma 
hoolealust eelkõige kooliteel, va-
hetundides, söömisel, vajadusel 
personaalselt klassitunnis ning on 
igal hetkel abiks, kui lapsel tekib 
vaimne või füüsiline probleem. Tu-
giisikuid määratakse sotsiaalhoo-
lekande seaduse alusel raske või 
sügava puudega lapsele, tugiisik 
toetab last vajadusel ka kodus. Tu-
giisiku teenust korraldatakse ja ra-
hastatakse sotsiaalhoolekande sea-
duse alusel sotsiaalministeeriumi 
eelarve vahenditest valla sotsiaal-
osakonna kaudu. Viimsi vallas on 

Randvere koolis lisaks palgatud ja 
valla hariduse eelarvest rahasta-
tud  üks tugiisiku ametikoht, kuna 
koolis on õpilasi, kes vajavad täis-
kasvanu personaalset abi koolipäe-
va jooksul, kuid kellele ei ole rasket 
või sügavat puuet määratud. 

Abiõpetaja ja tugiisiku roll hari-
dusasutuses on väga oluline. Rol-
li võiks võrrelda õe või hooldaja 
tööga meditsiinis – ainuüksi arst 
ei saa haiget haiglas aidata. Uueks 
õppeaastaks peame plaane, kuidas 
veelgi paremini abiõpetaja oskusi 
ja tööd korraldada, ning leiame, et 
õpetajad vajavad ja väärivad head 
koostööpartnerit klassiruumi, va-
hetundi, õppekäigule ja klassi-
õhtule. Valla hariduses on oluli-
ne toetada iga õppija personaalset 
õpiteekonda ning sellel teel on abi-
õpetajad ja tugiisikud väärt kaas-
teelised.

Lastel aitavad 
haridusasu-
tustes igapäe-
vaste tege-
vustega toime-
tada nii õpe-
tajad kui ka 
abipersonal. 
Foto: Pixabay

Eralasteaed Eralastehoid
1,5–7 a 1,5–3 a (7 a)

58 €  58 €  

50% soodustust rakendub 
pere teisele ja igale järgne-
vale lapsele 

50% soodustust rakendub 
pere teisele ja igale järgne-
vale lapsele 

ARNO süsteemi kaudu 
kohataotlus. Edasine suhtlus 
toimub lapsevanema ja 
eralasteaia vahel

ARNO süsteemi kaudu 
kohataotlus. Edasine suhtlus 
toimub lapsevanema ja 
eralastehoiu vahel

LAPS + 1 vanem jooksval 
kuul

LAPS + 1 vanem jooksval 
kuul

jooksvalt jooksvalt

MLA Viimsi 
Lasteaiad 
eralasteaiad
eralastehoiud

Viimsi valla 
lasteaiad ja 
lastehoiud.
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Kes

hommikuti

turul käib, 

see asjata 

ei longi.

kell 10.00-14.00

“Igale lapsele jalgratas”
MTÜ Igale Lapsele alustas selle kevadsuve suurprojektiga “Igale 
lapsele jalgratas“, mille raames kutsutakse kõiki häid Eestimaa 
inimesi üles puudustkannatavatele lastele ja noortele kinkima enda 
kasutuna seisma jäänud jalgrattaid. 

“Mäletan hästi seda päeva, kui oma esimese ratta sain. See oli aeg, 
kus sul võis raha olla, aga ratast polnud kuskilt osta. Täna on vastupidi – 
poed on rattaid täis, aga kõigil ei ole võimalust minna neid sealt ostma. 
Üheskoos on aga võimalik ka puudustkannatavatele lastele kinkida 
oma jalgratas. Paljudel meist on jäänud keldrisse või garaaži seisma 
vana ratas, mida keegi ei kasuta. Kogume need rattad kokku ja otsime 
neile uued rõõmsad kasutajad puudustkannatavate laste näol, kellel 
muidu poleks võimalust päris enda jalgratast saada,” kommenteerib 
projekti üks eestvedajaid Alen Veziko.

Annetatud jalgrattad kogutakse piirkonniti kokku, need saavad vaja-
dusel hoolduse ning seejärel transporditakse üle Eesti erinevatesse 
jagamispunktidesse laiali, et need sealt siis juba koostöös erinevate 
organisatsioonide ning kohalike omavalitsuste lastekaitse- ja sotsiaal-
osakondadega ning MTÜ Igale Lapsele abiga uutele omanikele edasi 
toimetada. “Kõik rattad, mis lastele ja noortele üle antakse, on kindlasti 
liikluskõlbulikud. Samuti ei luba me tänavatele ühtegi ratast ilma kiivrita. 
Seepärast anname rattad üle alati koos kiivriga,” täiendab Veziko.

Viimsis tegeleb projektiga spordiklubi Viimsi Sport ning kogub jalg-
rattaid ajavahemikus 15.–18. aprill. Vajadusel tulevad nad rattale ise 
järele. Täpsem info veebilehel www.viimsisport.ee või telefonil 501 2517 
(Siiri Visnapuu).

Heategevuslikule projektile on oma õla alla pannud ka juba mitmed 
partnerid, nagu näiteks Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti 
Suurperede Liit, Respo Haagised AS jt. Kõik, kes tunnevad, et saavad 
selle projekti toimimisele õla alla panna, on oodatud meiega ühendust 
võtma Igale Lapsele Facebookilehe või www.igalelapsele.ee kodulehe 
kaudu. Samuti on oodatud ühendust võtma pered, kes vajavad ratast, ja 
inimesed, kes teavad, et näiteks nende naabri või sugulase või hea tut-
tava lapsel ei ole jalgratast ning neil pole võimalik seda ka ise soetada.

MTÜ Igale lapsele on puuduses elavatele lastele ja noortele suuna-
tud heategevuslik organisatsioon, mille peamised eesmärgid on kut-
suda ellu erinevaid laste ja noorte arengut toetavaid heategevuslikke 
projekte ning koondada enda juurde kokku võimalikult palju neid hea-
tegijaid, kes üheskoos soovivad, et igal Eestimaa lapsel oleks täisväär-
tuslik, mitmekesine ja õnnelik lapsepõlv.

VT 

Teated

Kui ise enam jalgratast ei vaja, on kiiduväärt see heategevuseks anda. 
Foto: Pixabay

VÕIMALUS Kui oled kodukontorist 
tüdinud, siis kaalu võimalust 
päevakontori rentimiseks. Selleks 
on võimalus ka Viimsis.

Paljud töötavad praegu kodukontoris. 
Ühelt poolt on see tore, aga pikaajali-
selt võib pidev kodus töötamine olla 
päris kurnav ja närvesööv. Eriti siis, kui 
kodus viibivad ka teised pereliikmed, 
ruumi on vähe ning samal ajal toimu-
vad laste koolitunnid Zoomis, abikaasa 
osaleb virtuaalsel koosolekul ning ise 

pead koostööparteritega pidama pik-
ki telefonikõnesid.

Palju parem oleks ju minna hom-
mikul kodunt välja n-ö päriselt tööle 
ning vaikuses ja rahus oma kabinetis 
tööd teha. Tegelikult on see võimalus 
ka siin, Viimsis, käepärast. Nimelt pa-
kub Viimsi huvikeskus võimalust renti-
da endale päevakontoriks ruum. Ruu-
mi rent üheks tööpäevaks (8 h) maksab 
25 eurot. Küsi pakkumist viimsi@huvi-
keskus.ee või telefonil 602 8838.

Viimsi huvikeskus

Viimsi huvikeskus rendib 
ruume päevakontoriks

Viimsi huvikeskuse ruumides saab 
tööd teha rahus ja vaikuses. Foto: 
Viimsi huvikeskus

PÜHAD Kuigi praegu pole võima-
lust isegi oma külas suurema selts-
konnaga kokku saada, saab ühiselt 
siiski asju ette võtta. Miiduranna 
küla värvilised lihavõtted on siin 
heaks eeskujuks.

Miiduranna külaselts kutsus sel aastal 
külaelanikke pühademune kaunista-

ma, nendest pilti tegema ja pilte jaga-
ma. Üleskutse kujunes väga populaar-
seks, fotosid kogunes palju ning need 
andsid värvilistele lihavõttepühadele 
veelgi erksust ja rõõmu juurde. Kõik 
said vaadata, kuidas teistes peredes 
pühademunasid kaunistati – küll sibu-
lakoorte, kurkumi, mustikate ja safra-
niga, aga ka tänapäevaste munavär-

Miiduranna värvilised lihavõtted

vide ja kleepsudega. Tulemused olid 
kõik imetlust väärt. Vähe sellest, isegi 
päris pühadejänes Robert saadi koos 
värviliste munadega pildile. See alga-
tus veenis osalejaid, et jagatud rõõm 
on alati suurem!

Lisaks premeeris külaselts kõiki osa-
lejaid üllatuse ja diplomiga.

VT 

Moonika ja Marguse värvirõõm. Fotod: erakogu

Küülik Robert. Viktoria ja Tõnu pühadetegelased. Viieaastase Fred Eriku kätetöö.
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koos tegutsemine on oluline, kor-
raldasid Viimsi suusatreenerid sel 
talvel ühistrenne väikestes rühma-
des 4–7-aastastele ja nende vane-
matele.

Mida trennis tehakse?
Kui unustada korraks koroonapii-
rangud, siis tavatreeningud rüh-
mades on väga mitmekülgsed ja 
meeleolukad. Eelkõige proovi-
takse noortesse süstida suusapi-
sikut ja arendada suusavalitsemi-
se oskust. Talvel treenitakse lume 
korral suusaradadel ning suvel te-
geletakse suusarullitreeningutega – 
tänu Viimsi suurepärastele kerg-
liiklusteedele on selleks kohapeal 
head võimalused. Lisaks pakutakse 
erinevate liikumismängude ja tree-
ningutega mitmekülgset sportlik-
ku arengut, aga ka vaheldust. Väga 
oluliseks peetakse meeskonnavai-
mu, koos käiakse matkamas ning 
koolivaheaegadel laagrites, kus li-
saks suusatamisele on programmis 
hommikuvõimlemine, jooksmine, 
pallimängud, jõutreeningud ja su-
vel ka ujumine. “Kõik Viimsi suu-
sarajad on siiski laugemapoolsed 
ning juba sellepärast tuleb külas-
tada teisi keskusi,” sõnab Bert. Sa-
muti tuleb andekamatele ja tipu 
poole vaatavatele noorsportlastele 
pakkuda erinevaid võimalusi. 

Haridus on tähtis
Jõuame juttu ajades igivana küsi-
muse juurde, kas koondada kõi-
ge andekamad ühte spordikooli 
või mitte. Tehvandil on ju olemas 
kõik võimalused nii igakülgseteks 
suusatreeninguteks kui ka õppimi-
seks, aga Viimsi treener ei arva, et 
tippu jõuab ainult ühte teed pidi. 
“Elu on näidanud, et meie lapsed 
ei ole tulemuste poolest kehvemad 
kui Lõuna-Eesti suusaklubide kas-
vandikud. Meie lapsed peavad väga 
tähtsaks ka heal tasemel hariduse 
omandamist. Paljud neist on pür-
ginud ja õpivad gümnaasiumites, 
kuhu on haridusmaastikul kõige ti-
hedam konkurents,” toob ta välja. 
Ka klubi ise püüab oma kasvandik-
ke igakülgselt harida – programmi 
kuuluvad erinevad loengud laste-
le ja vanematele, mis puudutavad 
viimasel ajal eriti aktuaalseks tõus-
nud dopinguteemat, erinevad toi-
tumisalased loengud ning palju 
muud.

Lastele meeldib liikuda
Kehalise kasvatuse õpetajana peab 
Bert praegu organiseerima distants-
õpet Haabneeme kooli õpilastele. 
“Korraldan erinevaid orienteeru-
mismänge, mis lisaks sportlikule 
küljele aitavad kodukohta paremi-
ni tundma õppida ja utsitavad õue 
minema,” toob ta näiteks. Tema ko-
gemus kinnitab, et lastele meeldib 
liikuda. Tavaõppe ajal tahavad lap-
sed kehalise kasvatuse tundides üle 
kõige palli mängida, eriti rahvaste-
palli. “Selles osas pole midagi muu-
tunud. Väiksematele meeldib väga 

TREENER Viimsi valla 2020. aasta noortetreeneri 
tiitli pälvinud Bert Tippi on Haabneeme kooli 
kehalise kasvatuse õpetaja, klassijuhataja ning 
spordiklubi CFC Viimsi filiaali suusatreener. Tema 
käe all õpivad noored liikumist armastama ja 
spordist rõõmu tundma. 

Aasta parim noortetreener on Bert Tippi

J uba ülikooli kehakultuuri eri-
alale astudes oli Berdil kindel 
soov treeneriks saada. Ke-
halise kasvatuse õpetamise 

plaan tekkis magistrantuuri ajal, 
mille suund oli rohkem õpetaja-
õppe põhine. Valik osutus kahtle-
mata õigeks, seda tõestab ilmekalt 
parima noortetreeneri tunnustus. 
Mees ise jääb siiski tagasihoidli-
kuks, kui intervjuu alguses küsin, 
mis talle nimetatud tiitli tõi. “Eks 
kindlasti lapsevanemad soovitasid. 
Teen oma tööd nii hästi, kui oskan, 
ja mulle meeldivad noored, kes sä-
rasilmselt trenni tulevad ning prot-
sessi naudivad. Kiidan oma õpilasi 
eriti selle eest, et vaatamata kehva-
dele lumeoludele jõudsid nad ära 
oodata lumise suusatalve. Paljud 
noortest nägid oma trennis käimi-
se perioodil esimest korda päris tal-
ve ning jätkuvalt naudivad treenin-
gutel käimist. Ka lapsevanematega 
on meil suurepärane koostöö. Äge-
dad lapsed, toetav pere ning lapse-
vanemad ongi ehk need tegurid, 
mis selle komplekti on kokku pan-
nud,” särab ta optimismist.

Eduka suusakooli treener
Täna tegutseb Bert treenerina 2006. 
aastal CFC rattaklubi juurde loo-
dud Jaak Mae suusakoolist välja 
kasvanud Eesti ühes suurimas ja 
edukamas suusaklubis CFC. Klu-
bis tegeleb suusatamisega üle 140 
lapse viie treeneri juhendamisel 
Pirital ja Viimsis. Viimsi Karulau-
gu spordihoone filiaalis õpetavad 
lapsi Bert Tippi ja Ave Ojasoon. 
Aastate jooksul on nende hoolealu-
sed võitnud medaleid Eesti meistri-
võistlustelt ja osalenud Eesti noor-
tekoondiste liikmetena erinevatel 
rahvusvahelistel võistlustel. “Ave 
võib uhke olla, sest tema õpilane 
kuulus Eesti koondisesse viima-
sel Lausanne’is toimunud noor-
teolümpial 2020. aastal,” ei ole Bert 
kolleegi kiitmisega kitsi.

Lapsed tahavad suusatada
Kuna viimastel aastatel on Eesti 
täiskasvanute ja juuniorite meist-
rivõistlustel tulnud mõnel distant-
sil starti vaid käputäis sportlasi, on 
paratamatult jäänud mulje, et suu-
satamine pole enam moes. “Loo-
mulikult sõltub suusatamine ilmas-
tikuoludest, millega meid sel aastal 
õnnistati, aga võin kinnitada, et on 
väga palju lapsi, kes tahavad suusa-
tada, ja ka neid, kes soovivad pürgi-
da tiitlivõistlustele. Paar sellist talve 
veel ja ma usun, et erinevad noorte-
võistlused löövad uusi osalejarekor-
deid,” kummutab Bert kahtlused.

Pole saladus, et ainult treeneri-
te tööst ei piisa, sest eelkooliealised 
lapsed vajavad ennekõike lapseva-
nema tuge, et teha suusarajal oma 
esimesi samme. Kuna vanematega 

õues olla, nemad naudivad otsi-
mis- ja maastikumänge. Ka suusa-
tamine oli sel talvel üllatavalt po-
pulaarne, praktiliselt kõikidel olid 
omad suusad,” on õpetaja rahul.

Hea eeskuju
Bert pole õpilastele eeskujuks mit-
te ainult sõnade, vaid ka tegude-
ga. Sporti on ta teinud kogu elu. 
“Kolmandas klassis alustasin ker-
gejõustikutreeningutega, maakon-
na tasemel sai korvpalli mängitud, 
samuti suusatasin. Gümnaasiumis 
tegelesin juba süvenenult suusata-
misega Tamsalu suusaklubis,” rää-
gib ta. 

Sel talvel võttis Bert osa kõiki-
dest Eesti meistrivõistluste etappi-
dest peale klassikasprindi. Tamsalu 
– Neeruti suusamaratonil oli ta kol-
mas ning Tartu maratonil saavutas 
17. koha. Vastlapäeval toimunud 

Kärt Radik
Viimsi Teataja kaasautor

Viimsi I öömaratonil õnnestus tal 
lausa võit taskusse panna. Märtsi 
lõpus võttis usin suusatreener osa 
Haanjas toimunud Eesti meistri-
võistlustest 50 km eraldistardist 
klassikasõidul. 

“Kahjuks ei õnnestunud meil 
korraldada Viimsi suusasarja, mis 
sai peetud üle-eelmisel aastal. 
Möödunud aastal jäi sari ära ole-
matute lumeolude tõttu ning sel 
aastal seadis piirangud viirus,” sõ-
nab ta.

Samuti osaleb aktiivne õpeta-
ja ja treener jooksuvõistlustel, kus 
isiklikud rekordid on selgemini 
mõõdetavad. Ajalises plaanis on 
mehe sihid selged: “10 km tahaks 
joosta alla 32 minuti, poolmara-
tonis alla 1.10 ning maratonis alla 
2.30.”

tasub teada

  Minge lastega koos metsa ja avastage looduse ürgsemat poolt – 
orienteeruge, jookske, matkake. 

  Minge rattaga metsa ja võtke ette tehniline väljakutse – õppige 
ise ja õpetage lapsele ratast tehniliselt valitsema.

  Liikuge koos terviseradadel.
  Leidke rannas sobivat tegevust.
  Kuni 10-aastase lapsega võiks hoida perekeskset regulaarsust, 

sest enne seda vanust iseseisvat teadlikkust väga ei teki. Tubli 
lapsevanem veedab lapsega sportlikult aega kogu aeg ning vane-
mate eeskuju kandub suure tõenäosusega lapsele üle. 

Berdi spikker lapsevanematele

  Bert Tippi pälvis Viimsi 
tunnustab 2020. aasta 
noore treeneri tiitli. Viimsi 
tunnustab oma valdkonnas 
väljapaistvate saavutuste 
eest inimesi ja organisat-
sioone aasta jooksul mitmel 
puhul. Üks aasta suuremaid 
tunnustusavaldusi on Viimsi 
valla taasasutamise aasta-
päeval, 20. detsembril toi-
muv “Viimsi tunnustab”, kus 
on ära märgitud väga eri-
nevate valdkondade silma-
paistvad saavutused. Et 
märgata kõiki meie seas 
tegutsevate pühendunud ja 
tublide inimeste ja asutuste 
tunnustuste väärivaid tegu-
sid, on Viimsi vald viimasel 
kahel aastal teadlikult kaa-
sanud tunnustuste saajate 
väljaselgitamiseks kogu-
konda, kutsudes kõiki üles 
tegema ettepanekuid tun-
nustamiseks.

Viimsi tunnustab

  Kõik soovijad võivad ühi-
neda suusatreeningutega, 
mida korraldatakse Viimsis 
ning mille raames pakutakse
erinevaid tegevusi aastaring-
selt. Lisainfo: https://cfc.ee/
tule-trenni-suusakooli/.

Tule trenni!

Viimsi öö-
maratonil 
noppis Bert 
esimese koha. 
Foto: Aldis 
Toome

Bert koos oma 
hoolealustega. 
Foto: erakogu
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R E A K U U LU T U S E D

Aiatööd 
Kogenud puuhooldajad teosta-
vad ohtlike puude raiet ja puude 
hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. 
Soodsad hinnad. Tel 522 0321, 
www.arbormen.ee. 

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

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

Ohtlike puude/okste langetamine, 
viljapuude lõikamine, trimmerdami-
ne, heki lõikus ja pügamine. Korst-
napühkija ja pottsepa teenused. 
Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.  

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

Teostame hekkide ja viljapuude lõi-
kustöid, pikaajaline töökogemus. 
Info tel 521 6037.
Viljapuude lõikamine, hekkide 
pügamine, muru niitmine, aedade 
rajamine ja hooldus. Lisainfo: https://
mljhaljastus.ee/. Küsi pakkumist: 
tel 5691 0487, info@mljhaljastus.ee.

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

Ehitus
Pakume korterites ja eramajades 
maalri- ning üldehitustöid ja ka 
elektriga seonduvaid töid. Olemas 
B2 vajalike tööde teostamiseks. Tel 
552 7217.
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja vii-
mistlustööd. Majade, kõrvalhoonete 
ehitamine täislahendustega. 
Tel 5352 9476, mehitus@gmail.com.

Ehitus- ning remonditööd. Fassaa-
dide, katuste, vaheseinte, saunade, 
terrasside ehitus. Parketi, uste, 
akende, liistude paigaldus ja muud 
siseviimistlustööd. Tel 5360 5083. 
Ehitus ja renoveerimine: katused, 
aiad, puitfassaadid. Sisetööd: 
põrandad, seinad, laed. Mõistlikud 
hinnad. Tel 5688 0841, e-post
info@ehituspuusepad.ee, 
www.ehituspuusepad.ee.
Vastavalt projektile teostame teie 
kinnistule vee- ja kanalisatsiooni-
trasside ehitust. Suur ja väike traktor 
(rokson). Majasisesed santehnilised 
tööd. Reoveemahutite paigaldus. 
Keevitustööd. Kanalisatsiooni üle-
pumplate väljaehitus. Veemõõdu-
sõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja 
aiakivide paigaldus. Kontakt: tel 
5656 7690, Enno.
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide 
ja äärekivide paigaldus Tallinnas 
ja Harjumaal. Kogemus 13 a, 
kvaliteetne lõpptulemus! E-post 
info@ormikivi.ee, tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, haljastustööd, 
prügivedu, lammutustööd, terras-
side ehitus. Tel 5608 1124, e-post 
stone35@online.ee.
Kivisillutised, äärekivid. Paigaldus,  
parandustööd ja kivide müük. 
info@viimsikivi.ee, tel 5667 6629,  
www.viimsikivi.ee.
Kas Teie tänavasillutis vajab värs-
kendust? Pakume parima hinnaga 
tänavasillutise hooldustöid. Hind 
sisaldab: kõrgsurvepesu, vuukide 
liivatamist ja tekkinud jäätmete ära-
vedu. Võta ühendust tel 5650 3489.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga, 
lammutus- ja koristustööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus. Tee-
nustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuste, fassaadide ja aedade pesu, 
värvimistööd, remonttööd, veeren-
nide puhastus ja akende pesu. Tel 
5638 8994, kpe.kpe@mail.ee.
Teostan väliterrasside ja katuse-
aluste ehitust ning hooldust. Lisaks 
siseviimistlus- ning elektritööd 

(elektrikilbid jne). Vastav pädevus 
olemas. Info tel 552 7217, e-post 
terrassviimsi@gmail.com.
Plaatimistööd. Vannitubade remont, 
santehnilised tööd. Saunade ehitus. 
Tel 5786 1836.
Aedade ehitus, remont ja renovee-
rimine. Aiamaterjalide müük. Tel 
5688 0841, info@piirdemeistrid.ee, 
www.piirdemeistrid.ee. 

Korstnapühkimine
Litsentseeritud korstnapühkija ja 
pottsepa teenused. Ventsüsteemide 
puhastus, ka korterelamutes. 
Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Pääste-
ameti ja kindlustusseltside jaoks. 
Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.
Kutsetunnistusega korstnapühkija. 
Töö puhas ja korralik. Tehtud töö 
kohta väljastan nõuetekohase akti. 
Tel 5689 0125, kuldnoop@gmail.com.
Korstnapühkija teenused. Tellimine 
5877 1665 või www.puhaskolle.ee.
Korstnapühkimine. Kütteseadmete 
remont ja hooldus. Töödele garan-
tii ja akt. Tel 5692 1395.

Muud teenused
Pakume kolimis- ja transporditee-
nuseid. Mööbli montaaž. Vanade 
esemete utiliseerimine. Tel 529 
9579, indrek@asjadliiguvad.ee, 
AsjadLiiguvad.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta 
äravedu. Plekk, torud, latid, tööriis-
tad, pliidid, ahjud, vannid, kraanid, 
mahutid, pesumasinad, aiavõrk, 
autoosad, akud, kaablid, boilerid 
jne. Õuest, garaažist tasuta. Korte-
rist, majast väljavedu alates 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Lõika-
mine, lammutamine kokkuleppel. 
Tel 5550 5017.
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Kogemustega õmbleja Haabnee-
mes teeb õmblus- ja parandustöid 

ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524 
2109, Heljo.
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.  
Vahetan segisteid, valamuid, 
WC-potte, boilereid, teen väikse-
maid elektritöid ja koduabitöid. Tel 
5904 8011, looduse.3@hot.ee.
Raamatupidamisteenus mikro- ja 
väikeettevõtetele. Tel 5662 6104, 
Heli.
Annan koolimatemaatika tunde 
(1.–12. klassini) Haabneemes. Hari-
duselt matemaatik ja kogemus ole-
mas. Hind kokkuleppel. Lisainfo 
tel 5827 9084, Laur.

Ost, müük, rent
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte 
ja fotosid, trükiseid ja dokumente 
ning muid Eesti ajalooga seotud 
kollektsioneerimise esemeid. Tel 
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Pensionärid ostavad korteri Püün-
sisse Niidu teele. Vastu pakkuda 
väga ilus, kõigi mugavustega kaas-
aegne  2-toaline korter Viimsi kes-
kuses 7 korteriga uuemas majas. 
Ootame kõnet tel 565 5816!
Kahe kooliealise lapsega pere soo-
vib vahetada Maarjamäel asuva 
privaatse sissepääsuga ja aiaga 
3-toalise (90 m2) korteri (majaosa) 
Pirital, Meriväljal või Viimsis asuva 
väiksema, aga vähemalt 4-toalise 
eramajaga + vajadusel kompensat-
sioon. Maja võib vajada remonti. 
Kui maja on Teile jäänud liiga suu-
reks, siis korter on meile jäänud 
liiga väikseks – teeme vahetust! 
Helistage 529 9576 (Kertu).
Soovin osta garaažiboksi Viimsis. 
Tel 515 2099, Raido.
Auto ost. Ostan kasutuseta jäänud 
sõiduki (sõiduauto, maastur, kaubik), 
võib vajada remonti. Kiire tehing 
ja vormistamine. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee.

Ostame igasuguses seisukorras 
autosid. ARK-ist arvelt maha võt-
mine litsentsi alusel. Tallinn ja lähi-
ümbrus. Tel 5823 8310.
Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Kohapeal kiire vormistamine ja 
tehing. Pakkumisi ootan seisevauto
@gmail.com või tel 5618 8671. Järgi 
tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks www.seisevauto.ee.
Müüa puitbrikett RUF 115 €/960 kg, 
pellet premium 6 ja 8 mm 170 €/
975 kg, kütteklotsid 2 €/kott, lepp 
ja kask kotis. Tel 517 0257.
Müüa kuivad küttepuud 30 cm 40 l 
võrkkott. Lepp 2,70 €, kask 3,20 €. 
Kohaleveoga. Tel 527 0884.
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuud pikkusega 30–60 cm. 
Kojuvedu. Tel 522 7345,  e-post 
marek406@gmail.com. Tellimusi 
võtame vastu iga päev.
Müüa segalehtpuu al 42 €/rm, valge 
lepp al 42 €/rm, sanglepp al 46 €/rm, 
kask al 56 €/rm, 30 cm + 3 €/rm. 
Saadaval poolkuiv sanglepp, pik-
kus tellija soovil. Tel 5697 5216.
Autokliima, konditsioneerid, soojus-
pumbad, külmaseadmed: müük, 
paigaldus, hooldus ja remont. 
Head hinnad, korralik töö. Freooni-
punkt OÜ. Töötame iga päev. Tel 
5858 5829.
Müüa loomasõnnikut, mulda, täite-
pinnast, liiva ja killustikku. Tel 567 
1079, taluaed@hot.ee.
Too oma liigsed asjad müüki 
Realiseeri.ee-sse. Ostame vanavara, 
tarbeklaasi ja keraamikat. Info 
tel 688 8300, 502 4439. e-mail 
pood@realiseeri.ee.
Ehitusoutlet Harjumaal Kose alevi-
kus pakub immutatud poste, puitu 
(terrassilaud, Siberi lehis, höövel-
materjal), soojustust (villa ja Kings-
pan PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, 
lehtlaid, kuure, aiamööblit jpm). Pa-
kume ka transporti. Lisainfo: www.
ehitusoutlet.ee ja tel 5656 0096.

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

WWW.PINDI.EE

Soovid müüa või 
üürida?
Võta ühendust!

Желаете продать 
или сдать 
в аренду?
Свяжитесь 
со мной!

Kogemus aastast 1995

Tatjana Shevtshenko
+372 515 2005
tatjana.s@pindi.ee

Tutvu reklaami avaldamise 
tingimustega 

viimsiteataja.ee/kontaktid

• Katuste, aedade ja fassaadide 
survepesu ja värvimine.• Puukuuride, garaažide, aedade ehitus.• Katuste vahetus, montaaž, 

voodrilauavahetus.• Vundamendid ja puitkarkassist majad. 
Võtmed kätte.

Tel 523 6803 Silvar
ehitusmehedharjumaal@gmail.com
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       Viimsi
    Nelgi tee 1

Lambakarreelõigud
küüslaugumarinaadis 

19,95€/kg

 
          

 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 
 

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

KOSE KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 JA INFO@KYTAME.COM

KOSE VALLAS TRANSPORT TASUTA

ÜMAR PUITBRIKETT (auguga) – 1000kg

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

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

alates 125,00 EUR/alus
kvaliteetne ja ostjate lemmik

PELLET – 960kg

alates 195,00 EUR/alus
Soodne küte pelletkatlasse Tel: 52 7 1059

Info@vihmaveerennid.ee

Kodukontorist
tüdinenud? 

 
Päevakontori (8h) 

ruumi rent 25 eurot
 

Küsi pakkumist
viimsi@huvikeskus.ee 
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Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA  majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Oleme Haigekassa 
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi, 
proteesihüvitis.

Tegevusluba nr: L02451

Sinu HAMBAKLIINIK Viimsis

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

Südamesõber® TENSIA® aitab hoolida
südamest ja seedimisest!

EE
ST

I P
IIMHAPPEBAKTER

PATE N TEE RITUD

KL
IIN

ILISTES  KATSETES

TÕ
ESTAT U D TOIM

E

5 MILJARDIT

EL
U

SA
T P

IIMHAPPEBAKTERIT

TEADUSELT TERVISELE!

MINA
HOOLIN
SÜDAMEST!

Õige aeg remondiks:
VIIMISTLUSTÖÖD ja

VANNITUBADE
REMONT

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Drive-In
Viimsis

Ootame teid 
Muuli tee 10, Viimsi   E-R 9-19 ja L 9-16

Tel: 623 7052, viimsi@abctehno.ee



9. aprill 202120  // REKLAAM

Kõik hoolitsused 
onlines broneerides 

APRILLIKUUS -20%

spatallinn.ee

Kõik vajalikud  
teenused mugavalt 
koos Viimsi Keskuses

E-R 11-20 L-P 10-19

MAKE YOUR ID

Juuksur, maniküür,  
pediküür, depilatsioon
Tel 6299 225 
makeyourid.ee 

NICE`N´CLEAN

Rõivaste pesemine ja 
keemiline puhastus
Tel 5153 487
nicenclean.ee

KINGAPROF

Jalatsite parandus ja 
võtmete valmistamine
Tel 5565 5775
kingaprof.ee

D PÄIKE

Solaarium ja
sprei päevitus
Tel 6090 572 
dpaike.ee

TUBLI RÄTSEP

Rõivaste parandus ja 
kiirparandus
Tel 6070 925
ratsep.eu

facebook.com/viimsikeskus
viimsikeskus.ee

Sõpruse tee 15, Viimsi


