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Lp Ants Erm Teie 22.05.2019  

Lp Ivo Rull 

 Meie 4.06.2019 nr 7-1/2173-1 

 

Vastuskiri arupärimisele seoses Viimsi 

Teatajaga 

 

 

Lugupeetud volikogu liikmed 

 

Esitasite arupärimise seoses vallavanema enesereklaamiga Viimsi Teatajas. Vastuskirja on 

koostanud Viimsi Teataja peatoimetaja Rain Uusen.  

 

Viimsi Teataja toimetuslik töö on alates maikuust ümber korraldatud, sisse on viidud avalik 

toimetuse koosolek, millest on teavitatud ka avalikult kõikides lehenumbrites. 

 

Toimetuse töösse on kaasatud uusi sisutootjaid, kellel on kõigil ajakirjanduslik kogemus ja 

seos Viimsiga. 

 

Viimsi 100. juubeli erinumbris said toimetuse arutelude tulemusena sõna kõik need, kes on 

otseselt seotud Viimsi valla arengu ja juhtimisega. Lehes said lisaks vallavanem Laine 

Randjärvele sõna ka vallavolikogu esimees Taavi Kotka ning kõik Viimsi külade ja saarte 

vanemad. Peatoimetajana pean lehe sisu igati tasakaalustatuks ja lugeja huve arvestavaks. 

 

Kuna täpselt samal perioodil tuli ka meediapäring intervjuuks vallavanem Laine 

Randjärvega, tegi toimetus arutelude tulemusel ettepaneku anda intervjuu just Viimsi 

Teatajale, millega Randjärv ka nõustus. Seega oli intervjuu toimetuse soov ja ettepanek, mitte 

vallavanema poole nõudmine. 

 

1. Ei, igas Viimsi Teataja kolmandas numbris ei ilmu vallavanem Randjärvega pikem 

intervjuu. Intervjuu, artikkel, tsitaat ilmub vaid juhul, kui see on toimetuse koosolekul 

peetud arutelude käigus vajalikuks ja teemakohaseks. 

2. Intervjuu viis läbi vabakutseline toimetaja Silja Oja ja artikli sisu (sh küsimused) oli 

temapoolne vaba loometöö. Laine Randjärv vastas ajakirjaniku küsimustele. 



3. Vallavanem mängib valla juhtimisel olulist rolli ja tema suunas on ka avalik huvi, 

mistõttu antud kontekstis ei saa seda pidada jõuliseks enesereklaamiks, vaid 

juubelilehe kontekstis põhjendatud teemakäsitluseks. 

4. On toimetuse sees kokku lepitud ja muuhulgas ka teavitatud vallavanemat ja 

osakondade juhatajaid sellest, et Viimsi Teatajas on volikogul igas kuus lk 2 

arvamusrubriigis õigus arvamust avaldada sisuliselt toimetamata kujul (va tavapärane 

keeletoimetamine). Volikogu avaldas arvamust Viimsi Teataja kahes järjestikuses 

numbris. Viimsi Teataja nr 8 (498) ilmunud 26. aprillil 2019 (Ivo Rull) ja uue 

lehestruktuuri ja kujundusega Viimsi Teataja juubelinumbris nr 9 (499) ilmunud 10. 

mail 2019 (Taavi Kotka). Järgmine volikogu kolumn ilmub Viimsi Teatajas 21. 

juunil.  

 
 

 

Lugupidamisega    

 

allkirjastatud digitaalselt    

 

Laine Randjärv 

vallavanem 


