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Viimsi valla taasasutamise 25. aastapäev:
vaatame tagasi viimasele
25 aastale ja aastapäeva
tähistamisele. Loe lk 5–10

Püünsi
külavanema
valimised
28. jaanuaril 2016 toimub pärast Püünsi küla üldkoosolekut Püünsi külavanema valimine.

Viimsi Keskus 20.detsembril – esinejad kontserdimelus. Fotod Annika Haas

Vallavanem Alvar Ild õnnitlemas Li Lirismani –
“Viimsi vaalapoeg“.

Külavanema kandidaadiks võib olla Püünsi
küla täisealine isik. Kandidaadid registreeritakse Viimsi vallavalitsuses hiljemalt 1 nädal
enne valimiste toimumist. Kandidaadil esitada
kirjalik nõusolek.
Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruse 4.
peatüki 1. jaos §-des 61-66.
Külavanema valimised viiakse läbi Viimsi
valla põhimääruse § 66 ja § 68 sätteid arvestades.
Valimistel saavad hääletada rahvastikuregistri andmetel Püünsi külas elavad vähemalt
18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks
peab kaasas olema isikut tõendav dokument.
Volituste alusel teiste isikute eest hääletada
ei saa!

Viimsi vallavalitsus

Vastuvõtul Rannarahva muuseumis musitseeris
Margus Veenre.

Koguperekontserdil sai kaasa elada nii viimsilastele kui Viimsiga seotud kollektiividele.

Palju õnne, Viimsi vald!
Pühapäeval, 20. detsembril
tähistas Viimsi vald vallaõiguste saamise 25. aastapäeva.

Taasasutamispäevale pühendatud
aktusel EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus tunnustati silmapaistvamaid viimsilasi. Lisaks tervitussõnadele vallavanem Alvar Ildilt
ja volikogu esinaiselt Mailis Altilt andis vallale tervitused üle ka
Viimsi aukodanik Siim Kallas. Aktusele ja vastuvõtule järgnes kontsert Viimsi Keskuses, kus astusid
üles mitmed viimsilased ja Viimsiga seotud kollektiivid.
Aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel tunnustati taasasutamispäeval ka valla silmapaistvamaid elanikke.
Viimsi valla autasu “Viimsi
vaalapoeg“ ja tänukirja pälvis nooruke Li Lirisman, kes pälvis maailmameistri tiitli karates Indoneesias toimunud juunioride maailmameistrivõistlustel 12.–15. novembril 2015. aastal. Spordiklubis Budo
treener Aleksander Zõkovi käe all
treeniv Li Lirisman on ka Eesti ja
Põhjamaade omaealiste seas paljukordne meister karates.
Viimsi valla 25. taasasutamise
aastapäeval said tänukirjad:

Maime Linholm – pikaajalise eeskujuliku ja tubli töö eest
Prangli saare heaks;
Carmen Ott – südamega tehtud töö eest Prangli inimeste heaks;
Maile Kahro – pikaajalise
eeskujuliku ja tubli töö eest Prangli postkontoris;
Kalev Põldsaar – tubli
töö eest Prangli Põhikooli direktorina ja “pranglimise” väljamõtlemise eest;
Marika Saul – pühendunud töö eest eralasteaias Pääsupoeg rõõmsameelse ja laste poolt
väga armastatud õpetajana;
Merle Raudam – pühendunud töö ja lapsesõbraliku keskkonna loomise eest eralasteaias Pääsupoeg;
Aime Salmistu – aktiivse
tegevuse eest Randvere Päevakeskuses;
Vladimir Kallion – suure panuse eest Viimsi valla eakate
igapäevaelu kaunistamisel;
Elina-Lehta Kaasik –
Viimsi valla eakate tervisekäitumistrendide kujundamise ja professionaalse treeneritöö eest;
August Sarrap – pikaajalise töö eest rahvamuusikaansambli Pirita juhendajana ja seoses 70.
juubeliga;

Aare Kimmel – Viimsi valla ja Randvere küla usuelu edendamise ning Randvere koguduse
pikaajalise teenimise eest;
Marika Matvere – hea ja
tulemusliku töö eest Viimsi valla
elanike raamatukogunduslikul teenindamisel;
Peep Pärnamaa – kohusetundliku töö eest Leppneeme – Kelnase parvlaevaliini laevade teenindamisel Leppneeme sadamas;
Sirje Toomla – Haabneeme Kooli eduka käivitamise eest;
Leelo Tiisvelt – Randvere Kooli eduka käivitamise eest;
Adhele-Meelike Tuulas
– Viimsi Noortevolikogu moodustamise, käivitamise ja meeskonna
suurepärase juhtimise eest aastatel
2013–2015;
Egon Ert – eestvedamise ja
panuse eest Prangli Kooli ja Prangli kirikuhoone heategevuslikel värvimistalgutel 2014.–2015. aasta suvel;
Tõnis Kadarik – eestvedamise ja panuse eest Prangli Kooli
ja Prangli kirikuhoone heategevuslikel vävimistalgutel 2014.–
2015. aasta suvel;
Argo Otsma – eestvedamise ja panuse eest Prangli Kooli ja
Prangli kirikuhoone heategevus-

likel vävimistalgutel 2014.–2015.
aasta suvel;
Priit Rink – panuse eest heategevuslikus korras Prangli kiriku
torni metallosade restaureerimise
eest 2015. aasta suvel;
Taavi Linholm – panuse
ja abi eest Prangli Kooli ja Prangli
kirikuhoone heategevuslikel värvimistalgutel 2014.–2015. aasta suvel.
Viimsi vallavalitsus tänas ka
oma teenistujaid. Viimsi abivallavanem Mati Mätlik sai tunnustuse
suure panuse eest Viimsi staadioni
ehitustööde teostamisel 2015. aastal. Viimsi valla sporditöö koordinaatorit Remo Merimaad tunnustati aktiivse ja silmapaistva tegutsemise eest 2015. aastal. Pikaajalise ja tulemusliku töö eest said tunnustuse klienditeenindusjuht Irja
Roots, rahvastikuregistri spetsialist Katrin Jalast, raamatupidaja
Silva Trell, planeeringute koordinaator Anne Siitan, planeerimisspetsialist Velly Sild, ehitusameti juhataja Juhan Kuller, sotsiaaltööspetsialist Eldi Pärdi ja haldusspetsialist Ants Vitsut.

Viimsi vallavalitsus
Vaata galeriid lk 8.-9.

Püünsi küla
üldkoosolek
28. jaanuaril kell 18 toimub Püünsi Koolis küla üldkoosolek.
Koosoleku päevakorras on:
1. külavanema aastaaruanne;
2. ülevaade MTÜ Roheline Poolsaar tegevusest;
3. loome- ja huvitegevus Püünsi küla
stuudios 2.KODU;
4. kuidas tuua külarahvale tervislikku
talutoitu otse tootjalt ilma vahendajateta;
5. jooksvad küsimused.
Koosolekule tulles võtke palun kaasa pildiga isikut tõendav dokument – ID-kaart
või autojuhiluba.

Jüri Kruusvee
külavanem

Viimsi Teataja 2016

2016. aastal ilmub Viimsi Teataja järgmistel kuupäevadel: 15. ja 29. jaanuar;
12. ja 26. veebruar; 11. ja 25. märts; 8. ja
22. aprill; 6. ja 20. mai; 10. ja 24. juuni; 12.
ja 26. august; 9. ja 23. september; 7. ja
21. oktoober; 4. ja 18. november; 2., 16.
ja 30. detsember.
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Märkame koduvalla tublimaid
Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia
ning elutööpreemia kandidaatide saad esitada
31. detsembrini.
Kultuuri ja spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja
innustada Viimsiga seotud isikut või organisatsiooni, kes
2015. aasta jooksul on kultuuri ja spordi valdkonnas silma
paistnud ning kes on panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.
Viimsi valla elutööpreemia eesmärk on tunnustada
Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise väljapaistva kultuuri- või spordialase tegevuse eest.
Kandidaate saavad esitada nii eraisikud kui ka organisatsioonid-ettevõtted.
Ettepanekuid Viimsi valla aasta kultuuri ja spordi aastapreemia ja elutööpreemia kandidaatide osas palume saata e-posti aadressile aastapreemia@viimsivv.ee või kirja
teel Viimsi vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, Viimsi vald, Harju maakond 74001.
Preemiad antakse üle Viimsi valla kultuuri- ja spordivaldkonna tunnustamise pidulikul vastuvõtul, mis toimub
21. jaanuaril 2016.
Loe lisa https://www.riigiteataja.ee/akt/428112015005
ja 11. detsembri Viimsi Teatajast.

Viimsi vallavalitsus

Toyota RAV-4 võõrandamine

Viimsi vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Toyota RAV-4.
Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku kirjaliku enampakkumise Viimsi valla vara väheväärtusliku vara all oleva Toyota
RAV-4 (esmane registreerimine
25.02.2005, mootori töömaht
110 kW, registrimass 1825 kg,
laius 1,785 m ja pikkus 4,265 m) võõrandamiseks alghinnaga
1980 (tuhat üheksasada kaheksakümmend) eurot.
Pakkumise tagatisraha 198 (sada üheksakümmend kaheksa) eurot kanda Viimsi Vallavalitsuse arveldusarvele IBAN:
EE182200221010936477 Swedbank, selgituseks märkida “Toyota RAV-4“.
Pakkumine tuleb esitada kirjalikult ja kinnises ümbrikus,
millele on märgitud “Toyota RAV-4“ koos märkega “Mitte avada enne 14.01.2016 kell 13:10“ aadressil Viimsi vald, Viimsi
alevik, Nelgi tee 1, Viimsi vallamaja, I korrus, teenindussaal.
Pakkumises peab sisalduma:
-pakutav hind (sõnade ja numbritega);
-andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul
nimi, registrikood ja asukoht), kontaktisiku sidevahendi number ja e-posti aadress;
-füüsilise isiku puhul koopia isikuttõendavast dokumendist;
-nõusolek müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
-pakkumise tegemise kuupäev, (esitaja) allkiri ja esindaja
puhul ka volikiri.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 14. jaanuar 2016 kell 13:00.
Sõiduki nägemiseks võtta ühendust e-posti aadressil kommunaal@viimsivv.ee.

Kommunaalamet

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
vt@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi,
Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Liina Rüütel, tel 6028 840, liina.ryytel@
viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 6028 833, annika.koppel@
viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 15. jaanuaril 2016.

2016. aastast muutuvad
siseliinide sõiduplaanid
Alates 01.01.2016
viiakse sisse muudatused
Viimsi valla siseliinide V1,
V3, V4 ja V5 sõiduplaanides. Sõiduplaanid on
alates 17.12.2015 avalikustatud www.peatus.ee
lehel.

Muutub V1 hommikune väljumine

Seni väljus tööpäeva hommikuti V1 peatusest Viimsi keskus
7:20 ja peatusest Rohuneeme
7:36.
Kuna täna väljub Rohuneemest liin 114 kell 7:35 ja V1
kell 7:36, siis kuni Viimsi keskuseni sõidavad 114 ja V1 ühte
marsruuti. Alates 01.01.2016
hakkab V1 tööpäeva hommikuti väljuma Viimsi keskusest
7:30 ja Rohuneemest 7:50. Muudatuse läbi saavad Rohuneeme
piirkonna lapsed parema aja
Püünsi kooli jõudmiseks. Rohuneeme piirkonna lapsed, kes
käivad Viimsi koolis, saavad
kooli jõudmiseks kasutada liini 114 teenust.

V3 saab hommikused
lisaväljumised

Liinil V3 avatakse kaks hommikust lisaringi väljumisega tööpäeviti peatusest Viimsi keskus kell 7:20 ja 8:03 ning peatusest Soosepa 7:35 ja 8:20.
Muudatuse läbi saavad Soosepa piirkonna lapsed parema aja
Viimsi kooli jõudmiseks.

Liin V4 lõunane lisareis

Jaanuarist lisame tööpäevadel
liinile V4 lisareisi peatusest Viimsi keskus väljumisega 14:30.
Buss sõidab marsruudil Viimsi
keskus – Tammneeme – Randvere – Hansunõmme – Metsa-

kasti – Mähe – Vehema – Vallamaja – Viimsi keskus. Buss
ei sõida Leppneeme ringi.
Lisaringi läbi saab Randvere
koolist peale 6. tundi üle Mähe
otse Viimsi keskusesse, samuti
loob see lisavõimaluse Metsakasti lastele koju saamiseks.
Liin V7 väljub kell 14:20 ja
sõidab Viimsi keskus – Leppneeme – Tammneeme – Randvere – Hansunõmme – Muuga
– Laiaküla – Mähe – Vehema
– Vallamaja – Viimsi keskus.
See väljumine jääb samasse aega, Viimsi koolis käivatel lastel tuleb otse Randverre saamiseks üks lisaaeg juurde.

Liin V5 õhtused
väljumised

Liinil V5 muutuvad tööpäevaõhtused väljumisajad. Kui seni väljus liin Viimsi keskusest
kell 15:54 ja 16:42 ning peatusest Leppneeme lasteaed 16:13
ja 17:01, siis alates jaanuarist
muudetakse väljumisi hilisemaks.
V5 tööpäevased õhtused väljumised hakkavad Viimsi keskusest
olema 16:00 ja 16:50, Leppneeme
lasteaia juurest 16:20 ja 17:10.
Seeläbi on tagatud Randvere suunalt sõitvatele lastele ümberistumine, et saada Viimsi
muusikakooli.

Kommunaalamet

Muudatused liinil 114
Alates 01.01.2016 muutub
maakonna bussiliini nr
114 Tallinn – Haabneeme
– Rohuneeme teenindaja.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus viis 2015. aastal läbi

riigihanke “Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna põhjasuuna bussiliinidel”, mille tulemusel on alates
1. jaanuarist 2016 maakonna
avaliku bussiliini nr 114 (Tallinn – Haabneeme – Rohuneeme)

Vallavolikogus
Viimsi Vallavolikogu poolt 15.12.2015 vastu võetud otsused:
108 – Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 otsuse nr 93 “Sihtasutuse
Rannapere Sotsiaalkeskus tegevuse lõpetamine“ muutmine
109 – Viimsi valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu kinnitamine
110 – Preemia maksmine
111 – Preemia maksmine
112 – Haabneeme alevikus asuva Teeristi ja Väike-Teeristi kinnistute omandamine
113 – Haabneeme alevikus asuvate teemaade omandamine (Nirgi
tee ja Nurme põik L2)
114 – Volituste andmine kokkuleppe sõlmimiseks (sademeveetorustike üleandmine vallale)
115 – Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldusega nr 127 kehtestatud „Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise
ala detailplaneeringu Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“
osaline kehtetuks tunnistamine
116 – Haabneeme alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva
reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine
Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 otsus nr 115 – Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 korraldusega nr 127 kehtestatud “Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneeringu Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“
osaline kehtetuks tunnistamine
Otsusega tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
16.03.2010 korraldus nr 127 ja sellega kehtestatud “Pärnamäe
külas, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise ala detailplaneering Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“, detailplaneeringu
kruntide pos. nr 1, pos. nr 2 ja pos. nr 3 osas.
Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 otsus nr 116 – Haabneeme
alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine
Otsusega kehtestati Viimsi vallas Haabneeme alevikus, Tammepõllu teega põhjas piirneva reformimata riigimaa detailplanee-

teenindaja AS TEMPTRANS.
Tulenevalt hankele on liinide teenindamine kohustuslik
valget värvi normaalbussidega.
Liini 114 sõiduplaanis ja piletimüügisüsteemis muudatusi
ei toimu ning graafikut saab

vaadata peatustest ning veebist
www.peatus.ee.
AS TEMPTRANS: infotelefon 6024 300 ja e-posti aadress temptrans@temptrans.ee.

Harjumaa
Ühistranspordikeskus

ring (Optimal Projekt OÜ töö nr MPA 15-01), millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast sotsiaalmaaks (üldmaaks ja üldkasutatavate hoonete maaks), ärimaaks ja transpordimaaks, jagatakse
maa-ala kruntideks, moodustades ühe üldmaa sihtotstarbega
krundi pargile, ühe ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi riigigümnaasiumile, kaks ühiskondlike ehitiste maa (80%) ja
ärimaa (20%) sihtotstarbega krunti arengukeskuse hoonele ja
spordihoonele, kaks ärimaa sihtotstarbega krunti ärihoonetele ja
kaheksa transpordimaa krunti teedele ja parklatele. Ehitusõigus
määratakse ühiskondlike ehitiste maa krundile järgmiselt: gümnaasiumihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 2500 m2,
suurim lubatud maapealne kõrgus 11 meetrit (3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), arengukeskuse hoone suurim lubatud
ehitusalune pindala on 2000 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 9 meetrit (2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus), spordihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 11 000 m2, suurim
lubatud maapealne kõrgus 14 meetrit (3 maapealset korrust ja 1
maa-alune korrus), Põldheina tee poolse ärihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 1200 m2, suurim lubatud maapealne
kõrgus 9 meetrit (2 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus)
ja Tammepõllu tee poolse ärihoone suurim lubatud ehitusalune
pindala on 1000 m2, suurim lubatud maapealne kõrgus 11 meetrit
(3 maapealset korrust ja 1 maa-alune korrus).
Viimsi Vallavolikogu poolt 15.12.2015 vastu võetud määrused:
15.12.2015 määrus nr 22 – Viimsi valla 2015. aasta lisaeelarve
15.12.2015 määrus nr 23 – Viimsi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
15.12.2015 määrus nr 24 – Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskiri
15.12.2015 määrus nr 25 – Viimsi valla kohanimede määramise kord
NB! Kõigi otsuste ja määruste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja valla veebilehel www.viimsivald.ee, määrustega täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.
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Ehitiste ehitisregistrisse
kandmine

tise kasutamise otstarvet; kinnisasja omaniku ning vajaduse
korral piirnevate kinnisasjade
omanike õiguste ja huvide kaitset. Kui ehitise auditi tulemusel
selgub ehitise ümberehitamise,
lammutamise või muu selline
vajadus, teeb ehitusamet ettekirjutuse ehitise nõuetega vastavusse viimiseks. Nimetatud
kohustuse täitmiseks sundimiseks on sunniraha ülemmäär
füüsilisele isikule 10 000 eurot
ja juriidilisele isikule 100 000
eurot.

Enne ehitusseadustiku
jõustumist ehitatud ehitisregistrisse kandmata
ehitiste väljaselgitamine.

Vallavalitsuse ehitusamet alustab uuest, 2016. aastast tõhusamalt seni ehitisregistrisse kandmata ehitiste väljaselgitamist.
Kontrolli teostamisel lähtub ehitusamet korrakaitseseaduses ja
ehitusseadustikus kehtestatud
riikliku järelevalve sätetest. Ehitiste kontrollimise käigus selgitatakse eelkõige välja ehitise
ehitamise õiguslik alus; ehitise
ehitisealune pind; ehitise kasutamise otstarve; ehitise ehitamise aeg; vajaduse korral ehitise varasema ümberehitamise,
laiendamise või lammutamisega seonduv teave; vajaduse korral eluruumide loendusega seonduvad andmed ja muud järelevalvemenetluseks olulised asjaolud. Kui kinnisasja omanik
ei suuda esitada piisavaid tõendeid ehitamise aja kohta, eeldatakse, et ehitis on ehitatud pärast ehitusseaduse jõustumist.
Ehitusamet otsustab kontrolli tulemusel täiendavate riikliku järelevalve meetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse.
Ehitiste ehitisregistrisse kandmisel eristatakse ajaliselt:
1) enne planeerimis- ja ehitusseadust (edaspidi PES) või
ehitusseadust (edaspidi EhS) ehitatud ehitistele sätestatavaid nõudeid – see tähendab kõik ehitised enne 1.01.2003. aaastat;
2) enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitistele sätestatavaid nõudeid – see tähendab
kõik ehitised enne 1.07.2015.
aastat.

Enne ehitusseaduse
jõustumist ehitatud
ehitis

Enne 2003. aasta 1. jaanuari ehitatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda
ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks, lähtudes ehitusseadustikus sätestatust ja arvestades järgnevalt toodud erisusi.
Nimetatud ehitisele võib anda
ehitus- või kasutusloa või lugeda ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks vastavalt
ehitusseadustiku lisas 1 või 2
sätestatule. Kui eespoolnimetatud ehitis ei ole valmis, siis
antakse sellele vajaduse korral
ehitusluba või esitatakse ehitusteatis. Kui ehitis on valmis
ja ehitusteatise või ehitusloakohustuslikke töid ei ole vaja
teha, võib ehitisele anda kasutusloa või kasutamisest teavitada vastavalt ehitusseadustiku
lisale 2. Kui ehitisregistrisse
kandmata ehitisele on antud
planeerimis- ja ehitusseaduse
või ehitusseaduse kohane õiguslik alus selle ehitamiseks
või kasutamiseks, siis kantakse ehitis ehitisregistrisse ehitusseadustiku § 60 lõikes 5 sä-

Jõuluks koju –
seekord päriselt!

Enne ehitusseadustiku
jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise
ehitisregistrisse kandmine

Ehitusamet hakkab tõhusamalt kontrollima ehitiste ehitisregistrisse
kandmist. Foto Matton

testatud ehitisregistrile andmete esitamise teatise alusel. Kasutatav ehitis peab vastama ehitise ohutusele esitatavatele nõuetele. Ehitise ohutust hinnatakse
ehitise ehitamise ajal kehtivate
nõuete kohaselt. Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks
ehitusprojekt. Ehitusprojekti
puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit.
Ehitise auditi tellib ja selle eest
tasub ehitise omanik. Enne
2003. aasta 1. jaanuari ehitatud
ja käesoleva seaduse jõustumise ajal kasutatav ehitis tuleb ehitisregistri kande puudumisel kanda ehitisregistrisse.

Enne ehitusseadustiku
jõustumist ehitatud
ehitisregistrisse kandmata ehitis

Pärast 2003. aasta 1. jaanuari
ning enne ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitisele võib
anda ehitus- või kasutusloa või
lugeda ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks, lähtudes
ehitusseadustikus sätestatust ja
arvestades alljärgnevalt toodud
erisusi. Ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa või lugeda
ehitamine või ehitise kasutamine teavitatuks vastavalt ehitusseadustiku lisas 1 või 2 sätestatule. Kui ehitis ei ole valmis, siis antakse sellele vajaduse korral ehitusluba või esitatakse ehitusteatis. Kui nimetatud ehitis on valmis ja ehitusteatise või ehitusloakohustuslikke töid ei ole vaja teha, võib
ehitisele anda kasutusloa või
kasutamisest teavitada vastavalt ehitusseadustiku lisale 2.
Kasutatav ehitis peab vastama ehitusseadustiku § 11 lõikes 2 ja §-s 12 sätestatud nõuetele.
Kui ehitise ehitamise ajal
oli ehitusprojekti koostamiseks
nõutav detailplaneeringu olemasolu, siis võib kohaliku oma-

valitsuse üksus asendada detailplaneeringu ehitusseadustiku
§-s 26 sätestatud projekteerimistingimuste andmisega. Projekteerimistingimuste andmisel rakendatakse avatud menetlust.
Juhul, kui projekteerimistingimuste andmine ei ole võimalik
vastuolu tõttu üldplaneeringu
või muude olulisest avalikust
huvist tulenevate tingimustega,
tuleb koostada detailplaneering
planeerimisseaduse kohaselt.
Terve detailplaneeringu menetluse tagantjärele läbiviimine ei
ole halduskoormuse mõttes mõistlik, kuid samas ei saa jääda kolmandate isikute õigused täieliku kaitseta. Seega on kompromissina sätestatud, et asukoha
tingimuste määratlemiseks tuleb läbi viia projekteerimistingimuste avatud menetlus. Menetluse tulemusel antakse haldusakt, mida on vajaduse korral
võimalik vaidlustada. Samuti
võidakse sellega täpsustada tingimusi olemasolevale ehitisele. Sellele võib järgneda ettekirjutus, nõudega viia ehitis projekteerimistingimustele vastavaks.
Ehitise ohutuse hindamisel
võetakse aluseks ehitusprojekt.
Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tulemusel peab olema võimalik kanda ehitise olulisemad tehnilised andmed ehitisregistrisse ning vajaduse korral tuvastada ehitise vastavus detailplaneeringule või projekteerimistingimustele. Ehitise auditi tellib ja selle eest tasub ehitise
omanik.
Ehitusamet otsustab ehitise
auditi tulemusel täiendavate riikliku järelevalvemeetmete vajaduse, arvestades eelkõige ehitisele esitatavate nõuete täitmist,
sealhulgas olulise või kõrgendatud ohu esinemise võimalikkust; ehitise ehitamise aega; ehi-

Kui eelnevalt kirjeldatud menetlus on läbitud, siis tuleb enne planeerimis- ja ehitusseaduse või ehitusseaduse jõustumist ehitatud ja käesoleva seaduse jõustumise ajal kasutatav
ehitis ehitisregistri kande puudumisel kanda ehitisregistrisse. Kui kirjeldatud ehitist kasutatakse aktiivselt, siis on selle ehitisregistrisse kandmine vajalik. Kui ehitis ei ole enam aktiivses kasutuses, hindab ehitusamet, mida ehitisega teha
– võimalik on teha lammutusettekirjutus või nõuda ehitise
konserveerimist. Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Seega tuleb riigilõiv tasuda ainult
nende ebaseaduslike ehitiste
kandmise puhul, mis on ehitatud alates 1. jaanuarist 2003.
Riigilõiv rakendub selliste ehitiste puhul, mis on püstitatud
ilma igasuguse loata ning millel pole mingit õiguslikku alust.

Kasutusloa taotlemine
ja kasutustaotluse
esitamine

Arvestades, et ehitusseadustikust tulenevalt on omaniku kohustus tagada ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavus õigusaktidest tulenevatele
nõuetele, tuleb edaspidi sellisel omanikul, kes ehitab või
koostab ehitusprojekti ise või
teeb muid käesoleva seadustikuga reguleeritud töid, esitada
koos kasutusloa taotlusega ka
ehitise audit. Sama nõue kehtib juhul, kui kasutusloa taotlusele ei ole omanikul lisada
ehitusseadustiku § 52 lg 2 p
10 nõutavaid ehitusdokumente või kui ehitamise üle ei ole
teostanud järelevalvet pädev
isik. Ehitusdokumendid peavad võimaldama saada ehitise
kasutamiseks ja ehitise kontrollimiseks asjakohast teavet ehitamisest, sealhulgas ehitamisel
kasutatud ehitustoodetest ja -materjalidest ning kui neid ei ole,
siis on võimalik lisada ehitise
audit.

Ehitusamet

Viimsi vallas on käesoleva aasta 1. detsembri
seisuga registreeritud 18 386 inimest, ent täna
10 aastat tagasi oli vallaelanikke koguni 7556
võrra vähem.
1. jaanuari 2015 seisuga on Viimsi alevikus 2325, Haabneeme alevikus 5441, Randveres 1664, Pärnamäel 1446,
Pringis 1037, Metsakastis 575, Muugal 548, Leppneemes
526, Laiakülas 525, Kelvingis 463, Lubjas 505, Tammneemes 449, Rohuneemes 441, Miidurannas 346, Äigrumäel
140, Naissaarel 9 ja Prangli saarel 169 viimsilast.
Novembri viimases Viimsi Teatajas kirjutasime, mida
kõike saab vallas ette võtta 1 miljoni euro eest, et vallaelanike eluolu paraneks. Näiteks rajada kümneid uusi bussiootepaviljone, pinnatud ja valgustatud teid, korrastada
koolisüsteemi ja luua juurde lasteaiakohti jne. Juhul, kui
vallal see miljon veel enne aasta lõppu elanikeks registreerunute tulumaksu näol oleks. Täna on vallas veel umbes paar tuhat inimest, kes küll elavad Viimsis, kuid ei ole
valda sisse kirjutatud. Kui Sina oled veel üks nendest ja
registreerid end veel enne aastalõppu, laekubki Sinu tulumaks Viimsi valda. Selle eest saab Viimsis ehitada, luua,
korrastada, remontida jne, aga… märgatavalt!
Tule koos perega ka jõuluks koju – seekord lihtsalt niisama ja päriselt, sest siin ongi ju Sinu kodu!

Viimsi noor,
millisena näed
Viimsit?

Sinu Viimsi

Viimsi vallavalitsus kutsub kõiki valla lapsi ja
noori joonistus- ja esseevõistlusel kaasa rääkima, millisena näevad meie lapsed Viimsit nii
täna kui ka tulevikus. Noored ongi meie valla
tulevik!

Meie arvamus loeb! Foto Fotolia

Kui oled vanuses 12–18 aastat…
…esita võistlusele vabas vormis kirjutis (kirjand, jutustus, essee jne) teemal, miks Sinu arvates on Viimsis hea
elada ja millisena näed oma koduvalda tulevikus. Kirjutise
pikkus on kuni 3 A4 lehekülge. Lisa tööle kindlasti ka oma
nimi, vanus, klass ja kool, kus õpid.
Kui oled noorem kui 12 aastat…
…saada oma mõtted, mida Sina koos sõprade, lasteaiarühma, klassikaaslaste või perega Viimsis märkad,
miks Sinu pere või kaaslaste arvates on Viimsis hea elada
ja milline võiks olla Viimsi tulevik, kas joonistuse, kleepimistöö või muude loovate vahenditega tehtud pildina.
Pildi võid kokku panna nii üksi kui ka pere või kaaslastega
koos.
Töid ootame hiljemalt 2. veebruaril 2016:
- e-posti aadressil press@viimsivv.ee;
- posti teel (aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1,
Viimsi alevik, 74001 Harjumaa);
- Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) infolauda, kuhu selle
võib tuua.
Lisa tööle kindlasti ka pildi allkiri, autori(te) nimi/nimed ja vanus(ed).
Töödes ei hinda me niivõrd kunstilist teostust kui loovust ehk mõtet/sisu ja kaasahaaravust. Kaasahaaravamad
kirjatööd ja pildid avaldame järgmise aasta jooksul Viimsi
Teatajas, valla veebilehtedel jm ning parimatele kaasalööjatele loomulikult ka auhinnad! Lisainfo www.viimsivald.ee.
Seega, kõigile noortele head sulejooksu ja loovat mõttelendu!

Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja
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Aasta noortevolikogus

Kahekordne
Põhjamaade
meister
Viimsi Koolis õppiv ja Viimsi Veeklubis harjutav
Armin Evert Lelle võitis Norras Bergenis toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel kaks kulda.
Võit tuli 100 m seliliujumises Eesti noorterekordit tähistava 54,81-ga, lisaks 4x100 m kombineeritud teateujumises
3.38,60 Eesti juunioriderekord. Hõbeda võitles Armin välja tugeva lõpuspurdiga 200 m seliliujumises 2.00,76-ga,
mis on ühtlasi Eesti noorterekord.
100 m liblikujumises 54,91-ga sai ta 4. koha ja absoluutarvestuses pääses finaali 50 m liblikujumises 24,64ga, mis andis 7.-8. koha.
Rinel Pius võitles end finaali 400 m kompleksujumises, kus sai igati tubli 8. koha 4.43,57-ga. Lisaks ujus Rinel isiklikud rekordid 50 m, 100 m ja 200 m rinnuliujumises ning 200 m kompleksujumises.
Võistlusel osalesid 9 riigi ujujad: Rootsi, Soome, Taani,
Island, Fäärisaared, Eesti, Norra, Läti ja Leedu. Palju õnne
tublidele ujujatele ja nende treenerile Bruno Nopponenile!

Viimsi Kool

8. detsembril kohtus vallavalitsus noortevolikogu uue koosseisu esindusega. Palju jõudu, jaksu ja häid ettepanekuid!
Foto Viimsi noorsoo- ja haridusamet

Palju õnne!

Viimsilane jõudis üleriigilisel etluskonkursi finaali!
12. detsembril toimus Pärnus Koidula Gümnaasiumis üleriigilise noorte etluskonkursi finaal. Viimsi Kooli 9f klassi õpilane
Heleriin Lass (juhendaja õpetaja Külli Täht) võitis III koha ja
Koidula Gümnaasiumi eripreemia. Palju õnne tublile etlejale
ja tema juhendajale!

Viimsi Kool

Viimsi valla noortevolikogu on Viimsi vallavolikogu juures tegutsev
Viimsi noortest koosnev
nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab
Viimsi noorte huve.
Noortevolikogu eesmärk on
esindada noorte huve vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte
kodanikualgatust ning kaasata
noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.
Aasta vältel toimusid aktiivselt noortevolikogu ja valla
juhtkonna vahelised kohtumised.
21. septembrist 11. oktoobrini oli kõigil Viimsi noortel
võimalus kandideerida noortevolikogu uude koosseisu.
Aasta viimased kuud on
noortevolikogu pühendanud üksteise tundma õppimisele ning
tulevikusuundade seadmisele.
Järgnevalt teeme ülevaate
2015. aasta tegemistest.

Ööbussiliiklus

Tallinna ja Viimsi vahel ööbussi käimapanek on olnud kõne
all varemgi. Tallinna Transpordiamet on proovinud liini algatada, kuid nende silmis ei olnud asi seda väärt. Et nõudlust
välja selgitada, viis Viimsi Noortevolikogu kevadel läbi küsit-

luse, mille käigus koguti infot
inimeste vajaduste kohta. Informatsioon edastati valda ning
vallast tuli vastukaja, et suvel
sellega ka tegeletakse. Enne
suve vahetus vallavalitsuse koosseis, mis tähendab, et teemaga
tuleb edasi tegeleda. Suur töö
on noortevolikogu poolt tehtud
ja infot ootavad paljud Viimsi
elanikud.

Noortevolikogu
populaarsus

2014/2015 oli Viimsi Noortevolikogu esimene ametlik tööaasta. Noortevolikogu populaarsuse tõstmiseks tuleb teha
pidevat tööd ning hoida sidet
valla elanikega läbi Facebooki
ning ka isiklikul tasandi.
Projekt VIID kutsuti ellu eesmärgiga koguda sisendit tööks,
kuid ka noortevolikogu lähemalt tutvustada. Iga tegevusega, mis kajastub Facebookis,
näitab noortevolikogu, et on
aktiivne ja olemas. Küll aga
tuleks teha rohkem lobitööd,
ka isiklikul tasandil, et noored
oleksid organisatsioonist paremini teadlikud. See on väga
oluline nii noortevolikogu tööks
kui ka tulevikus püsima jäämiseks.

Tänavaspordi areng

Tänavasporditeema tuli lauale
tänu TLNV-le, kellega koos sai
korraldatud projekt ETPW (Ekstreemne Tänavasport Probleemidest Wabaks). Ehkki pro-

jekti raames keskenduti suures
osas Tallinnale, on Viimsi teemas sees tänu kooli juures asuvale skatepargile. Teema läheb
korda paljudele noortele, sest
tänavaspordi areng on Eestis
pigem seiskunud. Siiski läbi aktiivse tegutsemise saavad noored olukorda muuta.

StreetWorkout

Streetworkouti ideega pöördusid noortevolikogu poole kaks
noort, kellel oli idee ehitada
Viimsisse Eesti esimene korralik streetworkouti plats. Poistel
oli endal kontseptsioon, plaan
ja detailid paigas. Noortevolikogu kiitis idee heaks ja poisid
said seda vallas esitleda.
Aastal 2016 peaks platsi
ehitusega olema algust tehtud.
See on hea näide, kuidas noortevolikogu saab noorte ideede
elluviimisele kaasa aidata.

Varivalimised

2015. aastal toimusid Eestis valimised ning ENL korraldas
üle-eestilisi varivalimiste debatte. Varivalimised on noorte
võimalus oma arvamus esitada
ja hääl anda ning see treenib ka
noorte üldist poliitilist aktiivsust. Viimsi Noortevolikogu
sai anda oma panuse, korraldades Viimsi Koolis varivalimiste debati, kus tuli jutuks
noorte poliitikaga ühendamine
ning meetodid, kuidas noortele
poliitika valdkonnas lähemale
jõuda.

Noortefond

Valla esindajad tegid noortevolikogule ettepaneku luua noortefondi komisjon, mis toetaks
rahaliselt/auhindadega tublisid
valla noori. Noortevolikogu esitas vallale oma ettepanekud.
Aastal 2016 peaks Noortefondi komisjon esmaselt kokku tulema. Sinna on vaja noorte
poolt kahte esindajat.

2016

JAKS (Järgmised Algatused
Kompetentselt ja Stiilselt).Ühine suurkoolitus projektide ja
ürituste läbi viimise teemal koos
Tartu, Viimsi ja Tallinna noortevolikogu liikmetega.
Kohvik VIID (Viimsi Innukate Ideede Diskussioon).
Kohvik VIID korraldati eesmärgiga koguda Viimsi noortelt ideid, millega Viimsi Noortevolikogu edasi tegeleda saaks.
Ehkki osavõtt oleks võinud olla suurem, oli tegemist VNV
esimese suurüritusega, mida võib
lugeda edukaks.
ETPW (Ekstreemne Tänavasport Probleemidest Wabaks). ETPW oli koostööprojekt Tallinna Noortevolikoguga ning selle käigus valmis tänavaspordi probleemide kaardistus. Tegemist oli TLNV ürituse kontseptsiooniga – visioonikonverents –, millesse Viimsi Noortevolikogu esimest korda panustas.

Viimsi valla
noortevolikogu

Õpilasleiutajate preemiad ka Viimsisse
10. detsembril andis EV
President Toomas Hendrik
Ilves üle preemiad Eesti
Teadusagentuuri korraldatud riikliku õpilasleiutajate konkursi parimatele
ning nende juhendajatele.
Teiste seas said preemiad
ka Haabneeme Kooli õpilased.

Presidendi sõnul on Eesti riigi valitsemise nutikate lahenduste ja juba tuntud Skype’i,
TransferWise’i ning tänaste uute
idufirmade edulugude taga just
õpilasleiutajate konkurss, mis
oma kaheksandat hooaega lõpetab. “Nuputamisest, originaalsusest ja leiutamisest on saanud Eestis omamoodi rahvus-

sport ning koolide teadusringidesse on kuuldavasti suur tung.
Nupumees pole meil üksi nurgas nokitsev nohik, vaid klassi kõige kõvem tegija,” ütles
Toomas Hendrik Ilves.
Riikliku õpilasleiutajate konkursi II preemia vääriliseks tunnistati Haabneeme Koolist Aksel Martin Porroson (4A) ja III

preemia vääriliseks Mia-Maria
Loigom (1A).
Õpilasleiutajate riiklikku
konkurssi ja auhindade üleandmist korraldab Eesti Teadusagentuur, konkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Margit Lehis
Eesti Teadusagentuur
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Viimsi – kiire sammuga tegusaks vallaks
Tabati kaks moosivarast, kes
Viimsi alevikus Roosi teel ühe
maja keldrist varastasid 20
purgi ringis moosi.

Viimsi valla 25. taasasutamise aastapäeva puhul
on paslik meenutada valla ajalugu läbi 25 aasta
Viimsi Teataja.

1995

1990

“Kuidas hoida raha pangas?
Omada pangaarvet ei ole niivõrd popp, kui muutumas igapäevase elu üheks vajaduseks,”
kirjutas Jaan Seppel, EVEA Panga Viimsi filiaali juhataja.
Toimus mereohvrite mälestuskiriku arhitektuurivõistlus.
Leht avaldas maa asendamise ja maa erastamise juhendi.

20. detsembril sai Viimsi vald
esimese vallana Harjumaal valla õigused – taassündis Viimsi
vald.
1990. aasta juulist alates hakati vallavalitsuse ja volikogu
teavet edastama rahvale Viimsi
Rahvarinde häälekandja Viimsi Teataja kaudu. Et aga Rahvarinne kaotas juba aktuaalsust ja vallale oli vaja oma lehte, registreeriti Viimsi Teataja
ümber ja alustas valla lehena
ilmumist aprillis 1991. Esimeseks toimetajaks sai volikogu
liige Hillar Pappel.

1991

Juulis tähistas Viimsi oma 750.
aastapäeva ja Randvere kirikus
pühitseti valla lipp.
Alustati Haabneeme aleviku kanalisatsiooni ja veetrassi
rajamist.
Valla vanim elanik Eliide
Tomingas tähistas 23. augustil
100. sünnipäeva.
Sõlmiti esimene sõprusleping Rootsi kuningriigi Täby
kommuuniga, hiljem ka Norra
Ski kommuuniga.
20. detsembril pandi nurgakivi Püünsi 6-klassilise algkooli ehitamiseks.

1992

Aprillis alustab tööd Viimsi
raadio sagedusel 100,0 MHz.

“

1992. aasta
aprillis alustab
tööd Viimsi
raadio sagedusel
100,0 MHz.
Mais avati valla muuseum
ja tööd alustas Lions Club Viimsi sõprusvalla Täby kaasabil.
Esimene president oli Aleksander Stern.
Viimsi vallamajale pandi
nurgakivi. Leht ei ütle kohta,
kus see toimus, küll aga seda,
et maja ehituse tellib Finest
Hotel Group ja see peaks olema valmis aasta lõpus.

1993

13. jaanuaril külastas valda peaminister Mart Laar.
Harukordset tähtpäeva – briljantpulmapäeva – tähistasid põlised Lubja küla elanikud Ida
ja Martin-Voldemar Kristjuhan.
28. jaanuaril möödus 60 aastat
nende ühise elutee algusest.
1. aprill – Viimsi valla muuseumi avamine.

“

1993. aasta
1. aprillil avati
Viimsi muuseum.
2. aprill – AS Viimsi Haigla asutamine.
24. aprill – Randvere pere-

“

1995. aastal
oli arutluse all
Viimsi kütusebaasi saatus.

1990 – esimene volikogu: (eest vasakult) Mare Kasela, Anne Vahemäe, Ants-Hembo Lindemann, Enn
Vann, Aet Lass, Kalev Peet. Tagareas vasakult: Meinhard Eunel Ainuvee, Lembo Võõsa, Jaan Kurm, Vello
Rand, Arvi Piirsalu, Hillar Sepp, Kalju Helisalu, Paul Nagel, Hillar Pappel.

Soome Mänttä linna tuletõrjeamet kinkis Naissaarele tuletõrjeauto.
12. veebruaril tähistati kindral Laidoneri 110. sünniaastapäeva ja Laidoneri muuseumis
avati esimesed väljapanekud.

“
1992 – vallavalitsus kolib Rohuneeme tee 5 majast Nelgi tee 1:
(eest vasakult) Hannes Arro, Rita Pappel, Virke Koppel, Rut Tsiugand, Ants-Hembo Lindemann, Tiiu Jaansalu, Viivika Elmi, Jaan
Kurm sen ja Jaan Kurm jun. Tagareas vasakult: Vello Leis, Olev Kõdar,
Harald Roosve, Hillar Pappel, Avo Mägi, Kai Realo.

1993 – Püünsi Kooli avamine.

keskuse avamine (avas Marju
Lauristin, õnnistas Jaani kiriku
õpetaja Toomas Paul).
14. juuni – mälestusmärgi
avamine Keri saarel (1941. aastal nõukogude sõjaväe poolt alla tulistatud lennukis hukkunutele).
15. juuni – Muuga sadamas
Transoili terminaali avamine.
17. juuni – pagaritööstuse
Viimsi Pagar avamine.
Laidoneri mõisas peeti kindral Johan Laidoneri mälestusüritus.
1. septembril avati Püünsi
Kool – hoone õnnistas sisse
Tallinna Jaani kiriku õpetaja
Toomas Paul, lindi lõikasid läbi sotsiaalminister Marju Lau-

ristin, maavanem Mati Zernand, peaehitaja Wiklari direktor Priit Vilba ja vallavanem
Ants-Hembo Lindemann.

1994. aasta
12. veebruaril
avati Laidoneri
muuseumis
esimesed väljapanekud.
Poola Vabariigi president
Lech Walesa külastas oma Eesti visiidi ajal koos Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meriga Johan Laidoneri muuseumi.
Vald sõlmis sõpruslepingu
Porvoo maavallaga Soomes.
Väljavõtteid rubriigist: Mis
juhtus? Kus juhtus?
Jaanuari- ja veebruarikuus
tihenesid Randvere ja Leppneeme vahelisel rannalõigul kalavõrkude vargused.
Haabneemes asuvast laost
varastati lihakonserve. 250-grammiseid toose viidi laost välja
9136 tk koguväärtusega 53 900
krooni.

“

1994. aastal
tabati kaks moosivarast.

1994

Sündis EELK Viimsi Püha Jaakobi kogudus.
Naissaar kuulub nüüd Viimsi vallale. 20. juunil kirjutati
Viimsi vallavalituses alla aktile Vene Föderatsioonilt sõjaväeobjektide ülevõtmise kohta. Alla kirjutasid Vene Föderatsiooni sõjaväeosa komandör
Sergei Kozlov, Viimsi vallavanem Ants-Hembo Lindemann
ja Harju Maavalitususe Riigikaitse osakonna ülem Ahti Põldmaa.

Arutuse all oli Viimsi kütusebaasi saatus – selle tuumiku
moodustavad maa-alused kütusehoidlad, 35–45 m sügavusel sinisavi kihis asuvad kolm
800 m pikkusega ja 5,5 m läbimõõduga “metrootunnelit”.
Igal hoidlal on autonoomne pumbajaam ja spetsiaalsed tehnosüsteemid. Pumbajaamad on
omavahel ühendatud teenindusgaleriiga, mida omakorda maapealsega ühendab vertikaalne
teenindusšaht. Kütusehoidlate
üldmaht on 52 500 m3 ning
koos maa-aluste teenindusgaleriidega on kaeviste üldmaht
75 000 m3. Eesti Vabariigi Valitsus andis juba 1992. aastal
AS-ile N-Terminaal õiguse hallata Viimsi kütusebaasi, et hoida seda töökorras ja vältida
keskkonnareostuse edasist suurenemist.
Möödus 125 aastat Prangli
kooli asutamisest.
Tähistati viit aastat Viimsi
valla taasasutamisest.
Poola kaitseminister Zbigniev Okonski külastas oma Eesti
visiidi ajal ka Johan Laidoneri
memoriaalmuuseumi.
Haabneemes asuv Concordia Rahvusvaheline Ülikool, kes
rentis ruume AS Esmarilt, tutvustas oma tulevikukavasid,
kus oli plaan avada ka õigusteaduskond.

1996

Valla vanim elanik Pauline Vessmann Miidurannast tähistas oma
100. sünnipäeva

Tähistati kindral Laidoneri
112. sünniaastapäeva, muuseumi külastas krahv Carlisle, kes
tegi muuseumile ka annetuse.
Selle andis üle president Lennart Meri, kes ka ise tegi annetuse.

1997

Prangli postipaat sai endale nimeks Helga.

“

1997. a sai
Prangli postipaat endale
nimeks Helga.
Kindral Laidoneri 113. sünniaastapäeva tähistati näitusega “Eesti ja läti sõjajõud Landesveeri sõjas” ja peeti EestiLäti ühiskonverents.
Stress, stress… “Maareformi oodatust aeglasem kulg ei
ole kellelegi uudis,” kirjutab
Madis Saretok.
Viimsi Soojuse katlamaja
uuenes.
MTÜ Viimsi Huvikeskus
suurendas liikmeskonda.
Muusikakool sai uue maja.

1998

Valla prioriteediks said investeeringud haridusse.
Viimsi Teataja hakkas valmima koostöös Concordia ülikooli meediakateedriga, mille
dekaaniks oli Hagi Šein.
Eesti Vabariik sai 80 ja Prangli rahvamaja uuenes kammersaali võrra.
Viimsi Farmeri laudas olid
veel vissid! Sõnnikumuld on
tasuv äri, kui ainult lehmi rohkem oleks.
Arutleti Prangli lõunasadama üle – kas võtta kurss uuele
sadamale või mitte, selles on
küsimus.

1999

Vana koolimaja läks taas valla
teenistusse – vallarahva rahadega kahekümnendate aastate
lõpus ehitatud Viimsi vana koolimaja, mida viimastel aastatel Mainori koolituskeskusena
tunti, on taas valla omaduses.
Viimsi vald teenis transiidi
pealt miljoneid. AS Milstrand
investeeris keskkonnakaitsesse ja valla arengusse.
1999 – teede suurehituse
aasta. Viimsi vallas: Rohuneeme maantee kapitaalremont,
Leppneeme – Tammneeme ringtee, teeuuendused Haabneemes, Lubja ja Pärnamäe tee,
Kelvingi külast Leppneeme jne.

“

1999 oli
teede suurehituse aasta,
2000

Piilupesa lasteaed.

Viimsi vald kinkis uue aasta
esimesele lapsele krundi – selle sai tänu sünnimomendile
2000. aasta esimene laps Siim
Raudsepp. Krunt asub Lubja
külas Metskitse tee 1.
Jätkub lk 6
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Viimsi – kiire sammuga tegusaks vallaks
Algus lk 5
Sõlmiti koostööleping Milstrandiga. 21. märtsil kirjutasid Viimsi vallavanem Kaido
Metsma ning AS-i Milstrand
esindaja alla lepingule, mille
järgi kohustub Milstrand täitma kõiki tervise- ja keskkonnakaitse seadusi, tagama ümbritseva elukeskkonna kvaliteedi säilimise ja sõlmima keskkonnariskide vähendamiseks vastutuskindlustuslepingu miinimumsummas 50 miljonit krooni.
Karjalasekpäev Viimsi vallas – Viimsi farmer palus autojuhtidelt kannatlikkust, kui
kari hommikul karjamaale ja
õhtul lauta läks.
Kauaoodatud Rohuneeme
maantee avamise hetk oli 30.
septembril. Toimus ka suur spordipidu, mille käigus peeti Eesti
esimesed rulluisutamise meistrivõistlused maratonidistantsidel ning Rohuneeme jooks.
Avati Viimsi Pritsumaja.

2001

Piilupesa lasteaial täitus 30 tegutsemisaastat.
Pandi nurgakivi lasteaiale
Pargi ja Aiandi tee nurgal, sinna saab koha 80 mudilast.
Viimsi keskkool sai 20-aastaseks.

2002

Valmis Pargi lasteaed, milles
saab koha 80 last. Vahur Sova
projekteeritud hoone on üsna
ainulaadne.

“

2002 avas
uksed Viimsi
Tervisekeskus.
Uksed avas Viimsi Tervisekeskus. Linti lõikasid Olümpiakomitee asepresident Jüri
Tamm, Viimsi vallavolikogu esimees Madis Saretok ja SPA
hotell Viimsi Tervis juhatuse
esimees Peeter Kukk.
Raba pumbamaja varustati
kaasaegsete veepuhastusseadmetega.
Viimsi Muusikakool sai 25.

2003

Viimsi arendas veevärki – valmis kahekilomeetrine trass Püünsi koolimaja juurest läbi metsa
Rohuneeme tippu.

“

2003. aastal
Viimsi arendas
veevärki.
Esimese valla autasu “Viimsi vaala” pälvis Randvere koguduse nõukogu juhataja Urmas
Kiviselg, kes on ümbruskonna
kirikuelu eest hoolitsenud rohkem kui veerandsada aastat.
Viimsisse tuli oma kiirabibrigaad – paiknes see Haabneemes Viimsi haiglas ning
teenindas Viimsi valda ja Pirita
linnaosa. Seni oli kiirabiteenus
valla elanikele aeglane ja halvasti kättesaadav.
Raskustesse sattus vallas tegutsev Concordia ülikool – pankrot kuulutati välja 29. aprillil.
Nurgakivi sai Viimsi Püha
Jaakobi kiriku hoone – kirik
keset küla.
Lõppes uue koolihoone arhitektuurikonkurss. Komisjoni
liikmed vallavanem Enn Sau
ja valla peaarhitekt Haldo Oravas kuulutasid võidutööna välja projekti Päikeseratas, mille
autoriteks on arhitektid Raul
Järg, Priit Pent ja Illimar Truverk.
Püünsi Põhikool tähistas
10 aastat põhihariduse andmist
Püünsis.
Valmis Viimsi – Randvere
maantee.
Detsembris möllas Viimsis
torm, mis uhtus Pringi külas
merre viiemeetrise kaldariba
kahesaja meetri pikkuselt, lõhkus gaasitrassi ja viis kaasa ka
pooleteise meetri sügavusele
liiva rajatud veetoru. Ühtlasi
märgitakse, et viimase kümnekonna aasta jooksul on rannajoon poolsaare lääneosas kahanenud 15 meetri võrra. Valla
keskkonnaameti juhataja Sigrid Rajangu hinnangul on siin
märkimisväärne mõju kliimamuutustel.

2006 – avati Viimsi Kooli uus maja.

2004

Viimsi elanike arv ületas 10 000
piiri. Valla 10 000. kodanik on
Esme ja Taneli poeg Robin Pass.
Tema vanemad said traditsioonilisel beebide vastuvõtul kingitusena 10 000 krooni ja pü-

“

2004. aastal
Viimsi elanike
arv ületas
10 000 piiri.
hendusega seinaplaadi, ka ootas
peret valla tavapärane 5000
krooni suurune sünnitoetus.
Pandi nurgakivi Kõrgemäe
II uusasumile Haabneemes.
Uksed avas 40-kohaline lasteaed Leppneemes.
Miljööväärtuslike aladena
võeti kaitse alla Mäealuse piirkond Lubja ja Pärnamäe külas,
samuti Pärnamäe külas asuv
Soosepa raba, Haabneeme ranna sanglepapuistu ja Pandju laid
Püünsi külas. Valmis sai esimene Viimsi metsi läbiv õpperada Randveres.
Vald andis ehitusloa uuele
koolimajale, määrates selle asukohaks Randvere tee ja paeklindi vahelise ala Haabneemes.

2005

2002 – valla meistrivõistlused suusatamises.

Mõisapargi nägu uuenes.
Viimsi raamatukogu sai
uued ruumid Rannapere pansionaadi teisel korrusel.
Vald määratles rohealad.

2007 – Randveres hakkas tööle perearst Kati Paal.

7

28. detsember 2015

Soosepas avati uus lasteaed-pereklubi.
Sündis Viimsi 15 000. vallakodanik, kelle nimeks saab Luukas Lajal.
Metsakasti külas valmis vee
ja kanalisatsioonitorustik.

“

2008. aastal
valmis Naissaarel
jäämejaam.
Naissaarel valmis jäätmejaam.

2009

Uksed avas Karulaugu lasteaed-algkooli uus õppehoone,
vastvalminud hoones alustas
õppetööd 290 õpilast ja 144
lasteaialast.
Uuringufirma Geomedia läbi viidud uuringu järgi on Eesti
kõige võimekam omavalitsus
Viimsi vald, mille indeks väärtus on 83,6 punkti 100 võimalikust.

2010
2007 – Viimsi vald sai uue tunnusgraafika, praegugi kasutusel
oleva vapi, mille tegi reklaamiagentuur Dreamers ja Heiki Urbala.

agentuur Dreamers ja Heiki
Urbala. Valla sümboolika allutati ühtsetele reeglitele.
Randveres hakkas tööle perearst Kati Paal.
Ummikud Pirita teel. Tallinn käivitas “Pargi ja reisi” süsteemi.
Viimsi kõige ohtlikum ristmik sai korda – vald investeeris teedevõrgu arendusse ja
liiklusohutuse suurendusse 30
miljonit krooni. Pool sellest kulus Aiandi – Vehema – Pargi
tee ristmiku ja Aiandi kergliiklustee ehituseks.
Korda sai haruldaste rändrahnude ümbrus, nt Rohuneeme rändrahn.

“

2005 sai
korda haruldaste
rahnude ümbrus,
nt Rohuneeme
rändrahn.
Viimsi vald tähistas 15. taasasutamise aastapäeva – Viimsist on saanud Eesti kõige elujõulisem omavalitsus.
Kiriku torn valmis viimsilaste ühisel nõul ja jõul.

2006

Viimsis sündis tänavu rekordiliselt lapsi – 1. detsembriks oli
Viimsis sündinud 200 last, mis
on viimaste aastate rekordarv.

Valmis Randvere kergliiklustee – tegemist oli Viimsi vallas esimese ISPA ehk Ühtekuuluvusfondi abirahaga rahastatud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku ehitusega, mille käigus valla finantseerimisel
rajati ka kergliiklustee koos
välisvalgustusega.
Kunstikoolil täitus 30 aastat.

2008

Martin Reim avas Viimsis jalgpallikooli.
Viimsi vald sai jäätmepunkti.

tuseks üle tuhande allkirja.
Eesti Vabariigi presidendi konkursi Kauni Eesti kodu
2006 võitja on Kelvingi küla.
Tänu Tõnu Kaljustele sai
eluõiguse Omari küün Naissaarel ja Nargen Festival.
Valmis ülimoodne Viimsi
koolimaja, kus hakkas õppima
1300 õpilast.

2007

Uhke unistus 700-kohalisest kontserdimajast, mida valla lehes
tutvustas kultuuriameti juhataja Ott Kask, kelle sõnul on
hoone juurde kavandatud skatepark, koerte jalutamise aed,
promenaad ja piisavalt parkimisalasid.

“

2007. aastal
hakkasid Tallinna
ja Viimsi vahel
2006 sündis
sõitma koolirekordiliselt lapsi. bussid.

“

Veebruar – Viimsi vallavolikogu otsustas võtta menetlusse Rohuneeme maastikukaitseala asutamise. Viimsilased olid
andnud eelmisel aasta selle toe-

Tallinna ja Viimsi vahel
hakkasid sõitma koolibussid.
Viimsi vald sai uue tunnusgraafika, praegugi kasutusel oleva vapi, mille tegi reklaami-

2014 – avati RMK Viimsi looduskeskus.

10. juunil taasavati renoveeritud Rannapere pansionaat.
Viimsi raamatukogu tähistas 5. novembril 90 aastat asutamisest.

2011

Sõlmiti sõprussidemed Iisraelis asuva Ramat Yishai linnaga.
Nurgakivi sai uus lasteaed
Lille tee nurgal, mis mõeldud
120 lapsele.

2012

Valmis film „Viimsi saared“ valla sünnipäevaks.
Rannarahva muuseum 40
Valmis Viimsi uue skatepargi esimene etapp.
Väikesaarte laulupidu jõudis Pranglile.

Hakatakse rajama Randvere kooli.
Küsitlus Viimsi elanike seas
näitas rahulolu kodukohaga.

2013

25. augustil toimus sarikapidu
uues veepuhastusjaamas – kaasaegse veepuhastusjaama ja veetrasside rajamine toob järgmise aasta alguses vallaelanike
kraanidesse kõikidele normidele vastava joogivee.

“

2013. aastal
tähistas Viimsi
Kool 30. sünnipäeva. ja 145
aastat kooliharidust Viimsis.
Viimsi Kool tähistas 30. sünnipäeva ja 145 aastat kooliharidust Viimsis.

2014

Viimsis avas uksed RMK Viimsi looduskeskus.
20 aastat EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse asutamisest.
Aasta haridusteoks valiti üleriigiliselt Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium Eruditions
Viimsis on arenemas ärikvartal: Sõpruse tee 15, Randvere
tee 9.
Riigigümnaasiumi koostööleping sai allkirjad. Selle kohaselt rajatakse Viimsisse 2018.
aastal riigigümnaasium.
Viimsi valla kommunaalamet pälvis Maanteeameti tunnustuse, mis pälviti viimastel
kuudel läbi viidud helkurite
kontrollreidide eest koolide ja
lasteaedade ümbruses, bussipeatustes ning tänavatel.

Viimsi Teataja
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Sünnipäevapidu kirikus, muuseum

EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor ja Tallinna Piiskopliku Toomkiriku koguduse kammerkoor Laudate Dominum.

Viimsi “Väike vaal“.

Aktusest võttis osa ka valla
aukodanik Siim Kallas.

Viimsi volikogu esinaine Mailis Alt ja Viimsi vallavanem Alvar Ild
õnnesoove vahetamas.

Tunnustuse Randvere Kooli eduka käivitamise eest sai Leelo Tiisvelt.

Suvel avatud Viimsi Keskusesse jagus kuulajaid kogu kontserdiks. Fotod Annika Haas

Tunnustuse said ka mitmed vallavalitsuse töötajad.

Ita-Riina suuremad ja...

... ja väiksemad laululapsed.

Kaljo Alaküla, Viimsi valla aukodanik.

Mõni hetk on ilusam kui teine.

Viimsilane on ka Pearu Paulus, kes esines koos Birgiti ja Swingersiga.
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is ja Viimsi Keskuses

Esinemas ViiKerKoor.

Kontserdikülalised.

Kitarrivirtuoos Jorma Puusaag.

Koguperekontserdi eel ütles avasõnad abivallavanem Margus Talsi.

Lastelgi jagus rõõmu.

Jõuluvana kullapai.

Üles astusid ka viimsilane Kelli Uustani ja Margus Vaher.

Segakoor Viimsi.

Õhtujuht Arlet Palmiste eestvedamisel toimusid tegevused kõigile.

Aastapäevasündmustele pani punkti ilutulestik.

Kas autogramm Jarek Kasarilt või sünnivad hoopis uued laulusõnad?

Muusika haaras mõttes kaasa.

Kaasa sai elada ka tantsides.
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Vaatame tagasi – 2015
2015. aasta volikogus

Otsused tulevikuks
Üldiselt on ju elus ikka nii, et 25-aastaseks saades on inimesest saanud juba tegija. Selleks hetkeks teatakse juba üsna
täpselt, millise tuleviku poole pürgida ja mis eesmärgid püstitada. Loomulikult, nagu ikka elus, kõik nii ei lähe – mõni
asi läheb oluliselt paremini, teine jääb üldse tegemata.
Meie vald pidas detsembrikuus 25-aastast taasiseseisvumise juubelit. Kui korraks
heita pilk minevikku, siis võib
ju kokkuvõttena öelda, et
aegu on olnud igasuguseid.
Valla areng on olnud kiire ja
palju on tehtud otsuseid, mis
on kaugeleulatuvad.
Volikogu ja vallavalitsuse töö ei ole kindlasti olnud
kerge. Kui õigeid otsuseid ei
tee, siis kogevad seda ju meie
oma valla elanikud, kes anMailis Alt, Viimsi volikogu
navad oma hinnangu tehtud
esimees.
tööle valimistel.
Tehes aasta lõpul kokkuvõtet volikogu tööst, pean tunnistama, et oleme teinud sisukat tööd ja vastu on võetud
otsuseid, mis tagavad meie valla arengu ka tulevikus.
Meie volikogu käis koos 12 korral, vastu on võetud 25
määrust ja 116 otsust. Siinkohal toon välja olulisimad neist.
Jaanuarikuus kinnitas volikogu tasuta koolilõuna korra
kõikides Viimsi koolides õppivatele lastele. Õigel toitumisel on lapse arengus väga tähtis roll, mida tuleb kindlasti
väärtustada.
Oleme seadnud üheks prioriteediks meie inimeste
tunnustamise, motiveerimise ja väärtustamise. Valla jätkusuutlikkus ja edukus sõltub just meie oma inimestest.
Volikogu on sel aastal kinnitanud kaks määrust tublide
inimeste märkamiseks ja motiveerimiseks:
“Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord ning Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia ning elutööpreemia statuut.” Esimese määruse
eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–26 või noorte gruppe, keda võib pidada eeskujuks
erinevates valdkondades. Aktiivsed noored, kes on aasta
jooksul panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud oma tegevuses väga kõrge taseme. Kultuuri ja
spordi aastapreemia eesmärk on tunnustada ja innustada
Viimsiga seotud isikut või organisatsiooni, kes on aasta
jooksul kultuuri- ja spordivaldkonnas silma paistnud ning
panustanud oluliste sündmuste arengusse või saavutanud
oma tegevuses kõrge taseme. Samuti anname välja elutööpreemia, et tunnustada Viimsiga seotud isikut tema pikaajalise väljapaistva kultuuri- või spordialase tegevuse eest.
Ees ootab veel töö õpetajate motivatsioonipaketi väljatöötamiseks ja tugeva süsteemi loomiseks, et kindlustada
Viimsile parimad võimalused tugevaks haridussüsteemiks.
Sel aastal oleme samme eesmärgi nimel teinud. Maikuus
alustati Viimsi staadioni ehitamisega. Tänaseks on esimene
etapp staadionist valmis, ees ootab tribüünide ja halli ehitus.
Samuti laiendas volikogu oma otsusega huvikoolide
tegevuskulude katmise lepinguid. Sellest õppeaastast saavad valla lapsed ja noored võimaluse ennast arendada ka
Tallinna linna munitsipaalhuvialakoolides.
Oktoobrikuus otsustas vald omandada Lubja külas asuva Nurme IV kinnistu, mis annab vallavalitsusele lõpuks
võimaluse rajada Lubja klindiastangule Viimsi suusakeskus. Lisaks suusanõlvadele soovib vald ehitada antud alale
ka suusamäe teenindushoone ning rajada mäesuusatamise
algõppe jaoks vajaliku koolitusnõlva ja lumerõnga raja.
Jõuliselt liigume edasi ka riigigümnaasiumi ehitusega.
Volikogu on detailplaneeringu kehtestanud, järgmisel aastal tuleb läbi viia arhitektuurikonkurss ja siis saabki juba
ehitama asuda. Tulevikus saame kampusesse juurde rajada
veel spordihoone ja võimaliku ärihoone.
Aasta kokkuvõtteks võin öelda, et on olnud raske aasta. Loodan, et uus aasta toob ka poliitiliselt meie volikogu
töösse rahulikumad ajad ja saab oluliselt rohkem keskenduda sisulistele teemadele.
Võimalusterohket uut aastat!

Mailis Alt

volikogu esimees

Ametite ülesanded
Järgneval neljal lehel
vaatavad Viimsi vallavalitsuse ametid tagasi
lõppevale, 2015. aastale.

Sotsiaal- ja tervishoiuameti
ülesanne on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või
kergendamiseks abi osutamine
ja erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas osalemisele kaasaaitamine. Lastekaitsevaldkonnas laste õiguste kaitse korraldamine ja eestkostetoimingud.
Kultuuri- ja spordiameti
põhiülesanne on kultuuri- ja
sporditegevuse valdkondade töö
korraldamine vallas. Tingimuste loomine kultuuri- ja sporditegevuse töö korraldamiseks valla hallatavates asutustes; vaba
aja veetmise võimaluste loomisele ja arendamisele kaasaaitamine valla lastele, noortele ja
täiskasvanutele; valla kultuurija sporditegevuse valdkonnas
tegelevate mittetulundusühingute ja teiste organisatsioonide tegevusele kaasaaitamine,
finantstoetuste andmine; valla
kultuuri- ja spordivaldkonna
hoonete ja rajatistevõrgu arendamisele kaasaaitamine; kultuuri- ja sporditegevuse vald-

kondade koostöö arendamine
ja koordineerimine valla haridus-, noorsootöö ning sotsiaaltöö valdkondadega koostöös
valla haridus- ja noorsootöö
ametiga, sotsiaalametiga ning
valdkondade allasutustega.
Noorsoo- ja haridusamet
korraldab noorsootööd ning haridus- ja huvihariduse valdkondade tööd Viimsi vallas,
arendab ja koordineerib valdkondade koostööd vallas ja
eri tasanditel, kaasa arvatud
rahvusvahelisel tasandil. Korraldab valdkonna ümarlaudade tööd, koostab valdkondade
arengukavad, planeerib noorsootöö ja haridusvõrgu eelarve. Ka määrab amet koostöös
hallatavate asutustega lasteaia
kohad ja 1. klasside õpilastele
koolid ning korraldab hariduse
saamise võimalused erivajadustega lastele. Lisaks korraldab noorsoo- ja haridusamet
tasaarveldused teiste omavalitsustega, teeb koostööd eralasteaedadega, koordineerib alaealiste komisjoni tööd ning õpilasmaleva tegevust.
Keskkonnaameti peamised
ülesanded on keskkonnalubade (jäätme-, vee-, erikasutus-, välisõhusaate, keskkonnakompleks-maa-ainese kaevandamis-

lubade) kooskõlastamine ning
vajalike materjalide ja seisukohtade esitamine, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
vajalikkuse algatamise üle otsustamine ning vajadusel hindamise korraldamine, detailplaneeringute lähteülesannete
koostamine, üldplaneeringu ja
teemaplaneeringute ellurakendamise jälgimine. Samuti väljastab valla keskkonnaamet raielubasid, kooskõlastab kohaliku kaitse all olevate metsade
metsateatisi, koordineerib korraldatud jäätmeveo valdkonda,
käivitab erinevaid keskkonnaprojekte ning korraldab looduskaitse ja kaitsealadega seotut.
Ehitusameti põhiülesanded
on riikliku järelevalve teostamine ehitamise ja ehitiste üle,
ehituslubade ja kasutuslubade
taotluste, ehitusteatiste ja kasutusteatiste, ehitiste andmete
teatiste, andmete esitamise teatiste menetlemine, projekteeri-

mistingimuste taotluste menetlemine ning aadresside ja kohanimede määramine.
Maa- ja planeerimisameti
põhiülesanne on valla üldplaneeringu, teemaplaneeringute
ning detailplaneeringute alase
töö korraldamine vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Lisaks tegeleb amet planeeringute arhiveerimise ja planeerimisalase kirjavahetuse korraldamisega ning teostab järelevalvet.
Kommunaalameti ülesanne on osutada esmatarbeteenuseid, alates teehooldest kuni heakorrani, tagada ühistransport ja
liikluskorraldus, valgustada teid,
hooldada parke, kalmistuid ja
haljakuid, edendada elu saartel ja hallata randasid, tegeleda kohalike maksudega, väärteomenetlustega ja kõige muu
vallamajanduse seisukohast olulisega, koondades seeläbi üle
20 erineva tegevusvaldkonna.

Viimsi Teataja

1. detsembri 2015 seisuga on Viimsi valla kantseleis registreeritud 190 sündi ja 94 surma. Viimsi valla registreeris oma
elukohaks 1052 inimest, samas lahkus Viimsist 987 inimest.
l Seisuga 15. detsember on olnud 75 vallavalitsuse istungit,
mille käigus on vastu võetud 2098 korraldust ja kehtestatud
23 määrust.
l

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
Sotsiaal- ja tervishoiuametile sai lepinguliseks
partneriks EELK Perekeskus, kes osutab peretraapia, perelepitus- ja nõustamisteenust ning täienenud on ka meeskond.

Lastekaitse

Vallavalitsuses tegelevad lastekaitseküsimustega 3 lastekaitsespetsialisti. Nende peamiseks
kliendiks on laps ja põhiülesandeks on toetada lapsevanemat või last kasvatavat isikut
lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Viimsi vallas on valdavaks
probleemiks lahus elavate või
lahutavate vanemate koostöö korraldamine lapsega kohtumiste
ning suhtlemise küsimuses. Pahatihti jääb vanemal oma probleemide lahendamisel märkamata väikese inimese toimetulek selles keerulises olukorras.
Siin ongi lastekaitsetöötaja koht
esindada last ja suunata lapse
heaolust lähtudes vanemaid
koostööle. Lastekaitsevaldkonna juhtumite arv on aastatega
aina kasvanud. Ühe põhjusena
võib kindlasti välja tuua inimeste ja ka spetsialistide kasvanud teadlikkust ja abi vajava
lapse märkamist.
Viimsi valla eestkostel on
hetkel 3 alaealist. Perest on eraldatud 1 laps, kes vajas asenduskodu teenust. Uusi juhtumeid

võeti 2015. aastal töösse kokku
190 – eelmise aastaga võrreldes
67 võrra rohkem.

Eakad

Viimsi vallas tegutseb juba viieteistkümnendat aastat eakatele huvitegevust pakkuv MTÜ
Viimsi Päevakeskus. Jaanuaris
tähistasime ühekoos just seda
tähtpäeva. Päevakeskuses tegutseb kahes kohas: Haabneemes (Kesk tee 1) ja Randveres
(Kibuvitsa tee lasteaiaga samas hoones). Kokku tegutseb
17 huvialaringi ning osaleda
saab veel 4 klubis.
Jätkuvalt on toetatud MTÜ
Viimsi Pensionäride Ühenduse
tegevust kokku summas 10 000
eurot.
Ööpäevaringset hooldusteenust osutav AS Rannapere Pansionaat on osutanud hooldusteenust Viimsi valla kaasfinantseerimisel kokku 10 isikule. Hooldusteenuse toetust on makstud
ka teistes hoolekandeasutustes
teenusel olevatele 11 isikule.

Toetused

Perede toimetuleku parandamiseks ja neile teenuste võimaldamiseks on Viimsi valla eelarveliste vahendite maht kasvanud ligi 14%. Peamine kasv
on tulnud lastekaistevaldkonna
klientidele nõustamis- ja teraapiateenuste võimaldamisest.

2015. aasta detsembri keskpaiga seisuga on riiklikku toimetulekutoetust välja makstud
19 000 eurot, mis on pea 10 000
eurot vähem kui eelmisel aastal. Loodame, et sellise tendentsi on tinginud Viimsi perede toimetulekuvõime kasv.
Vähenenud on ka Viimsi valla
eelarveliste sotsiaaltoetuste taotluste arv, mis 2015. aastal on
401, eelneval aastal oli vastav
arv 475. Samas on välja makstud ühekordsete toetuse summa suurenenud 30% võrra.
2015. aasta esimesel poolel
tõsteti järgmiste Viimsi valla
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste suurusi: matusetoetust
tõsteti 64 eurolt 120 euroni;
eakate tähtpäevatoetus juubeliks jäi samaks (20 eurot), kuid
tõstetakse kuld- või briljantpulmadeks makstavat toetust
50 euroni; puudega isiku transporditoetus tõsteti 65 eurole
varasema 52 euro asemel; raske puudega 16-aastase ja vanema isiku hooldajale toetus
on 30 eurot kuus varasema 16
euro asemel; keskmise, raske
või sügava puudega 3–16-aastase lapse hooldajale 34 eurot
varasema 20 euro asemel; sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku hooldajale 50 eurot
kuus varasema 26 euro asemel;
ravimitoetus tõsteti 200 eurole
aastas varasema 128 euro asemel.

Puudega isikutele teenuste ja toetuste maksmiseks oli
2015. aastal kasutada 30% suurem eelarve kui 2014. aastal.
Kindlasti parandas puudega laste haridusasutuses toime
tulemist kasvanud tugiisikute
arv. Kui 2014. aasta lõpus oli
meil tugiisik 11 lapsel, siis 2015.
aasta lõpuks on nende arv kasvanud 14-ni.
Vallavalitsus tõstis 2015.
aastal pensionäride toimetuleku parandamiseks makstava ühekordse toetuse suuruse 32 eurolt
40 eurole ja detsembri keskpaigaks on toetust välja makstud
juba 2270 pensionärile. Koalitsioonileppe kohaselt kasvab
toetus ka 2016. ja 2017. aastal.

Statistika

Pensionäride arv on 2015. aasta lõpuks 3146, neist vanaduspensionäride arv 2634. Puudega isikute arv on kasvanud ka
sel aastal – kokku on Viimsi
vallas täna 619 puudega isikut,
neist 149 on lapsed. Vastavad
arvud 2014. aastal olid 574,
neist lapsi 117.
Suurem kahju sündis maikuus toimunud elumaja põlengust, kus kaotas kodu neli inimest. Peret on toetanud nii vald
kui ka omaksed.

Reet Aljas

sotsiaal- ja tervishoiuameti
juhataja
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Vaatame tagasi – 2015

Kultuuri- ja spordiamet
Kultuuri- ja spordiameti
lõppeva aasta olulisim
saavutus on kahtlemata
kauaoodatud Viimsi staadioni valmimine.

Värvikeskuse ja heade inimeste abil heategevuslikus korras
kirikuhoone värvimine. Juba mõned aastad tagasi sai kirikuhoone ka uue saaliosa katuse.

Aastapreemiad

Prangli rahvamaja
korrastamine

Esmakordselt määrati Viimsi
parimatele kultuuri- ja sporditegijatele rahalised aastapreemiad: juba möödunud aasta lõpus parimatele sportlastele ning
2015. aasta alguses kultuuritegijatele. 24. novembril kinnitas Viimsi Vallavolikogu “Viimsi valla kultuuri ja spordi aastapreemia ja elutööpreemia statuudi”, mille alusel tunnustatakse igal aastal valdkonnas silma paistnud inimesi ja organisatsioone. Preemiafond kokku
on 10 000 eurot. Selle aasta lõpuni ootame ettepanekuid preemia saajatele. Loe lisa 11. detsembri Viimsi Teatajast lk 16!

Parendustöid tehti sel aastal ka
Prangli rahvamaja juures. Teostati peamiselt hoone fassaadija soojustustöid. Väike osa fassaaditöödest on aga vaja rahvamaja hoone juures edaspidi
veel teostada. Loodetavasti on
võimalik allesjäänud vana fassaadiosa tööd ära teha 2016.
aasta jooksul.

Viimsi raamatukogu 95

Prangli kiriku restaureerimine

Sel suvel restaureeriti 1848.
aastal ehitatud Prangli Laurentsiuse kirikutorni katuse- ja
tornitipu osad. Asjatundliku ja
kvaliteetse tulemuse tegi Puitkatused OÜ. Tornikiivri metallosad tegi kiriku heaks tasuta korda Priit Rink. Restaureerimistööd rahastas kiriku kogudus ja Viimsi vallavalitsus,

Prangli kirikutorni tipuosade restaureerimine. Foto arhiiv

ehitustöid ja sellega seonduvaid kulusid tehti kokku 7800

euro eest. Lisaks teostati sel suvel firmade Expolio, Sadolini,

Aastast 1920 tegutsenud Viimsi raamatukogu tähistas 6. novembril väärikat 95. juubelitähtpäeva.
Raamatukogu kasutuses on
467,6 m2 kasulikku pinda, millel paiknevad ilu-, noorte- ja
lastekirjanduse ala, teleriruum,
teadmiskirjanduse ja perioodika ala, teabetuba, avalik internetipunkt, seminariruum, hoidla ja personali tööruum. Raamatukogus töötab 6 inimest (direktor, 2 vanembibliograafi ja
3 bibliograafi).
Täna töötab raamatukogu
Haabneemes ning filiaalid Randveres ja Prangli saarel.

Noorsoo- ja haridusamet
Lõppeval aastal oli noorsoo- ja haridusameti üheks
suurimaks saavutuseks
Euroopa vabatahtliku
teenistuse akrediteeringu
saamine.

Tänavu üheks keerulisemaks
ülesandeks oli haridusasutuste
toitlustushanke läbiviimine.

Medalistid

Käesoleval aastal lõpetas kuus
Viimsi noort 12. klassi medaliga. Kuldmedaliga lõpetas Viimsi Kooli Henry Härm ning hõbemedaliga Triin Trempi ja Merit Lauri. Gustav Adolfi Gümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga Martin Melnikov, Tallinna
Laagna Gümnaasiumi lõpetas
hõbemedaliga Dajana Sai ja Audentese Spordigümnaasiumi lõpetas hõbemedaliga Alan Joonatan Rebane.
Viimsi Vallavalitsuse 4. juuni korraldusega premeeriti kuldmedalisti 1000 ning hõbemedaliste 500 euro suuruse stipendiumiga.

Haridus vallas

Viimsi lastest käib lasteaedades kokku 1371 last, kellest
MLA Viimsi Lasteaedades 737
last, Püünsi Kooli lasteaias 36
last ning eralasteaedades lapsi

Õpilasmaleva II rühm. Foto Liina Rüütel.

kokku 598 (357 Viimsis). Lepingujärgseid eralasteaedu on
kokku 28, neist kuus Viimsis.
Viimsi koolides õpib kokku 2593 last ning väljaspool
Viimsit õpib 717 õpilast (161
õpilast õpib erakoolides).
Noortel on võimalik osaleda
ja kaasa rääkida näiteks noortevolikogus (aastakokkuvõtet
saab lugeda lk 4) ja noortekeskustes. Viimsis tegutseb Viimsi Noortekeskus (Nelgi tee 1)
ja Randvere Noortekeskus (Kibuvitsa tee 1) ning Kelvingi
Noortetuba (Meresihi tee 4).

Vabatahtlik teenistus

2015 on saadud Viimsi vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametile European Voluntary
Service – EVS saatev ja koor-

dineeriv organisatsioon (4 aastat), PIC 948285678 akrediteering. See tähendab, et läbi
ameti on Viimsi vallal võimalus saata noori välismaale vabatahtlikeks. Huvilised noored
alates 18. eluaastast saavad võtta otse ühendust noorsoo- ja
haridusametiga ning koostöös
saab esitada taotluse ning otsida sobiv vastuvõtja maa ja
organisatsioon.

Rahvusvaheline
koostöö

Tänavu osales noorsoo- ja haridusameti kaudu 6 noorsootöötajat ja üle 20 noore viies
rahvusvahelises projektis, seminaridel ja noorsoovahetustel,
mis andsid osalejatele võimaluse praktiseerida keelt, saa-

da uusi kogemusi, tutvustada
Viimsit ja Eestit ning tutvuda
teiste riikide kultuuridega. Igal
noorsoovahetusel on oma teema ja kasutatakse erinevaid meetodeid, kuid eesmärk on see, et
noored saavad kogemusi, saavad suhelda oma eakaaslastega
teistest riikidest – kultuuridevaheline õppimine jne.
Projektides osalenud noored on kindlasti sallivamad ja
tolerantsemad, avatumad, aktiivsemad ja enesekindlamad.
Viimsi ja Randvere noortekeskustes ning MLA Viimsi
Lasteaedades oli tänavu viis
vabatahtlikku (sotsiaaltöö erialalt, pädevuseks asuda tööle
lasteaedades ja noortekeskustes ja noorteühingutes) Saksamaalt Kölnist (4 nädalat – 6
nädalat), kes sooritasid Viimsis oma praktika.
Praktika raames said noored võimaluse võrrelda Eesti ja
Saksamaa alusharidust ja selle
korraldust ning noorsootööd.

Õpilasmalev

Viimsi Õpilasmalev toimus tänavu kahes vahetuses ning kokku anti tööd 92 noorele. Esimene vahetus toimus 15. juunist 30. juunini ja teine vahetus
3.–14. augustini. Õpilasmalev
töötas eelkõige heakorrarühma-

Festivalid Viimsis

Aastatega on Viimsis ellu kutsutud mitmed traditsioonid –
Haabneemes toimuv JazzPopFest, Naissaarel toimuv Nargen Festival ja Pringi külas toimuv Valgete ööde Festival. Tänavu korraldati esmakordselt
ka Viimsi HappyJazzFestivali!

Huvikoolis Tallinnas

6. novembril sõlmisime Tallinna linnaga lepingu vastastiku
huvialakoolide koolituskulude
katmiseks, mis võimaldab alates käesolevast õppeaastast Viimsi vallas elavatel lastel ja noortel õppida Tallinna linna munitsipaalhuvialakoolides.
Nüüdsest on Viimsi valla
registris olevatel elanikel võimalus kasutada Tallinna linna
huvialakoolide mitmekesiseid
võimalusi Viimsi noorte arendamiseks. Samas on ka Tallinna linn võtnud antud lepinguga
kohustuse koolituskulude katmiseks oma registrijärgsete elanike õppimise korral Viimsi valla munitsipaalhuvialakoolides.

Staadion

5. novembril avasime Viimsi
staadioni, mida Viimsi valla koolid ja spordiklubid aastaid ootasid. Nüüdsest on harrastajate
käsutuses täismõõtmetega kunstmuru jalgpalliväljak ja 400-

des (kommunaalameti koordineerimisel), aga ka muuseumis
ja lasteaedades. Lisaks tööle
toimusid 2–3 korda nädalas vaba aja tegevused.

Tunnustamise ja
toetamise kord

Oktoobrikuu istungil võttis Viimsi vallavolikogu ühehäälselt
vastu määruse “Viimsi valla
noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord“. Antud määrus lubab toetada ja
tunnustada kõiki Viimsi valla
noori vanuses 7–26. Noorte toetamiseks ja tunnustamiseks on
valla eelarves ette nähtud kuni
20 000 eurot. Otsuse noorte
toetamise ja tunnustamise kohta teeb vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kuhu kuulub noortevolikogu esindaja,
õpilasesinduste esindaja, noortekeskuse esindaja ning kaks
vallavalitsuse esindajat. Taotlusi komisjonile võivad esitada
kõik soovijad, nii eraisikud kui
ka organisatsioonid. Toetust
antakse nii üksikule noorele
kui ka noortegrupile, tähtis on
ettepanekut põhjendada, miks
rahalist tunnustust või toetust
vääritakse. Taotlusvorm on leitav Viimsi valla kodulehel hariduse või noorsootöö rubriigi
alt. Kõik täidetud taotlused tu-

meetrine tartaankattega jooksurada, võimalused kaugus-, kõrgus- ja teivashüppe ning kuulitõuke treenimiseks.
Staadioniga külgnevale kinnistule on aga kavas järgmisel
aastal rajada spordihall, mis mahutaks tenniseväljakud, pallimängude väljakud ja vajalikud
abiruumid staadioni teenindamiseks ning ruumid spordiklubidele ja teistele seonduvatele
teenustele (suusalaenutus jne).
1 300 000 eurot maksnud
staadion ehitati valla eelarvest.

Sporditegevus

2015. aastal toetas Viimsi vald
68 erineva spordiklubi tegevust, kus treenib kokku 1880
noort. Tänavu maksti sporditegevuse toetust 1554 noorele.
2016. aasta sporditegevuse
toetust maksab vald 1374 õpilasele.
Viimsi laste seas on kõige
populaarsemaks sporditegevuseks ujumine, kus ringitegevusest võtab osa 329 õpilast, neist
Viimsi Veeklubis 138 ja Viimsi
SPA Tervises 135. MTÜ Martin Reimi Jalgpallikooli tegevusse on end registreerinud
320 ning Korvpalliklubi Viimsi tegevusesse 200 noort.

Ott Kask

kultuuri- ja spordiameti
juhataja

leb saata e-posti aadressile haridus@viimsivv.ee. Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise abil saame senisest paremini ja rohkem meie valla
silmapaistvaid noori tänada.

Noortepäev ja -nädal

12. august tõi jalgpallimurule
kokku noored ja vallavalitsuse, lavale ja lava ette andekad
Viimsi noored ning vabatahtlikena tegutsema malevlased.
Noortepäeva korraldasid
Randvere ja Viimsi noortekeskused.
2.–8. novembrini toimus üleeestiline noorsootöönädal, mille raames andis Viimsi vallavalitsus üheks päevaks võimu kohalikele noortele. 3. novembril
oli vallavalitsuse liikmeteks:
vallavanem (Alvar Ildi asendaja) Christin Liis Krass, abivallavanem (Margus Kruusmägi
asendaja) Mark-Kennert Vildmaus, abivallavanem (Mati Mätliku asendaja) Martin Luts, abivallavanem (Oliver Liidemanni asendaja) Teet Simson, abivallavanem (Margus Talsi asendaja) Signe Parts, rahandusameti juhataja (Randar Lohu
asendaja) Martin Reinok.

Janek Murakas

noorsoo- ja haridusameti
juhataja
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Ehitusamet
Ehitusamet väljastas
kasutuslubasid mitmele
uuele kaubanduskeskusele.
2015. aastal laekus Viimsi valla ehitusametisse 1027 erinevat
menetlustaotlust, peamiselt ehitus- ja kasutuslubade taotlused, ehitusteatised, kasutusteatised ning andmete esitamise
teatised ehitiste kandmiseks ehitisregistrisse ja ehitisregistri
andmete täpsustamiseks. Samuti menetleti mitmeid taotlusi korduvalt, et ehitiste omanikud või projekteerijad likvideeriksid vead.
Kokku vormistati 443 ehitusluba, nendest 243 hoonetele
ja 200 rajatistele. Kasutuslubasid hoonetele väljastati 124,
tehnovõrkudele ja rajatistele 51.
Ehitise alustamise teatisi vormistati 155, ehitise lammutamise teatisi 38, andmete esitamise teatisi 65. Vallavalitsuse
korraldusi ehituslubade ja kirjalike nõusolekute väljastamiseks vormistati 354.
Amet koostas ja väljastas
projekteerimistingimusi 51 hoone ning 50 tehnovõrgu ja rajatise tarbeks. Arhitektuurseid ja
ehituslikke lisatingimusi väljastati 74.
Veel on menetluses hoonete osas peale üksik- ja kaksikelamute ning suvilate ehituslubade taotlus ärihoone (kohvik)
eskiislahendus Rohuneeme tee
43a kinnistule ning Nelgi tee 5
ja 5a kahe kolmekordse korterelamu ehitusprojekt.

Ehitusjärelevalve

Ehitusjärelevalve teostab ehitiste ülevaatusi ja vajadusel tellib ekspertiisi. Lisaks kontrol-

13. augustil avati Sõpruse tee 15 Viimsi Keskus. Foto Meeli Küttim

netluse korras ettekirjutuse täitmiseks ja puuduste õigeaegseks likvideerimiseks. Juhul,
kui puudused ei ole likvideeritud õigeaegselt, on kohalikul omavalitsusel õigus nõuda
asendustäitmist.

Rohuneeme kaitsekorralduskava

Keskkonnaameti 2015. aasta
üks olulisim töö oli Rohuneeme kaitsekorralduskava hanke
läbiviimine. Järgmise aasta jook-

17. juunil avati Randvere tee 9 Viimsi Market. Foto Liina Rüütel

lib järelevalveinspektor ehitamise seaduslikkust ning ehitiste vastavust ehitusprojektidele
ja detailplaneeringutele.
Lõppeval aastal teostati 246
hoone ning 51 tehnovõrgu ja rajatise ülevaatus.

Väärteomenetluse korras ehk
eeskirjade rikkumise kohta koostatud otsustega seoses on valla
eelarvesse 7. detsembri seisuga laekunud trahviraha 1040
ning sunniraha 5000 eurot. Sunniraha määratakse haldusme-

sul valmib kaitsekorralduskava, millele tuginedes on võimalik hakata Rohuneeme maastikukaitseala korrastama.

Mürauuringu hange

2015. aastal viisime läbi Muuga sadama piirkonna mürauuringu hanke, mille eesmärk on

välja selgitada, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid” kehtestatud elualade
müra norme või mitte. Olemas-

17. juunil avati ajaloolise Viimsi Marketi asukohas, Randvere
tee 9, uus moodne kaubanduskeskus, mis on kordades suurem varasemast hoonest. Avatud kaubanduskeskuses on kasulikku pinda üle 8500 m2. Lisaks on kaubanduskeskuse alla
loodud 170 kohaga parkla, et
vähendada maapealset autode
parkimisvoogu. Viimsi Marketi suurimaks rentnikus on Rimi, samuti ehitus- ja sisustuskauplus Decora koos suvekau-

oleva olukorra leevendamiseks
koostatakse mürakaart ning esitatakse võimalikud leevendusmeetmed.

Jäätmejaamad

Viimsi valla jaoks on oluline
ka koostöölepingu sõlmimine
Pärnamäe jäätmejaamaga, mil-

Maa- ja planeerimisamet
“
2015. aastal kehtestati
Viimsi vallas kokku 20
detailplaneeringut,
millest valdav enamus
on sotsiaalse, hariduse,
vaba aja või ärisuunitlusega planeeringud.

Kokku loodi 2015. aastal Viimsi vallas läbi detailplaneeringute kehtestamise võimalus

led, Juustukuningad, Kingaprof, Kodu ja Köök, Koduekstra, Koo ja Loo, Krugeri veinipood, L’Cosmetics, Nice ’N’
Clean, Õlleköök, Pro Optika,
Selver, Sokisahtel, Sportland,
Tubli Rätsep, Urr & Nurr, XS
Mänguasjapood).
5. novembril avati Karulaugu tee 15 Viimsi kergejõustiku- ja jalgpallistaadion. Staadioni ehitamisel pandi lisaks
kergejõustiku harrastajatele võimaluste loomisele suurt rõhku
kaasaegse kunstmurukattega
jalgpalliväljaku ehitamisse, mis
vastab mõõtmetelt ja kattematerjalilt Eesti Jalgpalliliidu staadionite hindamise kriteeriumites sätestatud 3. kategooria nõuetele.
20. augustil avati Ravi tee
1 Eesti unikaalseim veeavastuskeskus Atlantis H2O.
Väljastati ehitusload Aiandi teele väljuva Paevälja tee kinnistutele 11, 13, 15 ja 17 ridaelamute ning kaubanduskeskuse ehitamiseks Laiakülas Pärnamäe tee 4a, Lilleoru tee 4.

Ehitusamet

Suurimad uued
objektid

Keskkonnaamet
2015. aasta oli keskkonnaametil töine.

pade terrassiga, ajalooline Viimsi Marketi BENU apteek, lillepood Orhidalia, kontoritarvete
pood Charlot, prillipood Efekt
Optika, toitlustuskohad Peetri Pizza ja aasiapäraseid toite
pakkuv Bollywood.
6. augustil avati Randvere
tee 6 asuvas Viimsi Kaubanduskeskuses endise Comarketi asukohas laienenud ja uue kaubavalikuga Delice toidupood.
13. augustil avati Sõpruse
tee 15 aadressil Haabneeme
piirkonna suurim kaubanduskeskus Viimsi Keskus. Keskuse suurimateks üürnikeks on
Selver ning spordiklubi MyFitness, ka asuvad seal erinevad
söögi- ja meelelahutuskohad,
kauplused ja teenusepakkujad.
Lisaks leiab mitmeid toitlustuskohti (Hesburger, Mademoiselle, New York Pizza, Onu Eskimo Jäätisekohvik, Subway,
BabyBack Ribs & BBQ, Chi,
Silk Sushi), meelelahutusvõimalusi (Ku:lsa:l, MUUUV) ning
kauplusi (Apollo, Apotheka, Biomarket, Cyber shop, Delicato,
Eesti Post, Goldtime, Itella
SmartPOST, Jahonts, Jardin lil-

ehitada 40 uut elamuüksust.
Kõik 2015. aastal kehtestatud
detailplaneeringud on leitavad
valla kodulehelt www.viimsivald.ee.
Metsakasti külarahvas võib
rõõmustada, et nüüd on vallal
olemas Jäätma tee ääres maatükk, kuhu koostöös Metsakasti külaseltsiga on võimalik
rajada küla vabaõhukeskus, mil-

le juurde kuulub kindlasti nii
jaanituleplats kui ka külakiik,
aga kindlasti ka palju muud
vajalikku ja põnevat.

Tammepõllu detailplaneering

Maa- ja planeerimisameti suurimaks kordaminekuks 2015.
aastal võib kahtlemata pidada
Tammepõllu detailplaneeringu

Kokku loodi
2015. aastal
Viimsi vallas läbi
detailplaneeringute kehtestamise võimalus
ehitada 40 uut
elamuüksust.

20. augustil avati Ravi tee 1 Atlantis H2O. Foto erakogu

“

Keskkonnaameti 2015. aasta
üks olulisim töö
oli Rohuneeme
kaitsekorralduskava hanke läbiviimine.

le tulemusena saavad vallaelanikud samadel tingimustel Tallinna linna elanikega anda jäätmejaama üle nii ohtlikke kui
ka taaskasutatavaid jäätmeid.
Lisaks jätkab tööd Viimsi valla
jäätmejaam (Püünsi küla, Vanapere põik).

valmimist, mis on eelduseks,
et juba 2018. aasta sügisel avab
õppetööks uksed Viimsi riigigümnaasium. Suurepärane koostöö kohalike elanike, elanike
esindajate, arhitektide ja riigi
vahel annab meile võimaluse
luua Tammepõllule nii pargiala kui ka ehitada hooned, mis
ennekõike hakkavad teenima
vallaelanikke.

Mölgisilla detailplaneering

Keskkonnaamet

Prangli saare elanikud ja külalised võivad tunda suurt rõõmu
kehtestatud Mölgisilla detailplaneeringu üle, millega on
nüüd antud võimalus rajada jahisadam ka saare lõunaküljele.

Erik Vest

maa- ja planeerimisameti
juhataja
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Vaatame tagasi – 2015

Kommunaalamet
Lõppeval aastal oli kommunaalametis põhirõhk
teehooldusel, haljastusel
ja heakorral ning sademeveesüsteemide korrastamisel.

Teehoid

Veebruarikuust kehtivad vallas
uued eeskirjad: Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maksu
määrus ning Viimsi valla teede
ajutise sulgemise eeskiri. Dokumentide eesmärk on täpsustada ja senisest selgemini reguleerida teedega seotud töid.
Kevadel alustas tööd OPIS infosüsteem (teede sulgemised
ja kaevetööd), teede sulgemise
lubasid on väljastatud ühtekokku 74. Veolubasid on käesoleval aastal väljastatud 131.
Kevadel ja suvel koostati
uue teehoolde hankedokumente, suvel viidi läbi uus hange ja
sügisel sõlmiti 5 aastaks leping
AS-ga Teede REV-2. Uus hooldehange on senisest selgem,
seab hooldajale rohkem nõudeid kvaliteedi osas, Viimsisse
rajatakse kaks teeilmajaama –
Pärnamäe külla ja Rohuneeme
külla, kasutusele on võetud ehooldepäevik, jälgimissüsteemid
ja kavas on tuua see info valla
kodulehele, et teha kõikidele
kättesaadavaks.
Aastaga on Viimsi teedele
kantud 530 m2 uut teekattemärgistust (maksumus 7400 eurot);
pinnatud on 7900 m2 valla teid
(maksumus 38 000 eurot); lisaks eeltoodule sai pinnatud Kelnase tee (maksumus 116 295
eurot); remonditud sai Leppneeme sadama parkla (maksumus kokku 33 000 eurot). Asfaldiauke lapiti sel aastal kokku 7033 m2 (maksumus ligikaudu 120 000 eurot), võrrelduna eelnevate aastatega suureneb maht aastas ca 1600 m2.
Valla teedele on tellitud erinevaid liiklusmärke ja liikluskorraldusvahendeid 7000 euro
eest. Pärnamäe teele rajati teeületuskoht, et Pärnaõie tee asumi elanikud saaksid kergteede
võrgustikule (maksumus 7700
eurot). Koostöös kaubanduskeskustega rajati Viimsi kaubanduskeskuse ette Randvere
tee jalg- ja jalgrattatee lõik,
koostöös Maanteeametiga rajati Viimsi Kooli ja Karulaugu
tee vahele jalg- ja jalgrattatee
lõik, sügisel sai valmis Pargi
tee jalg- ja jalgrattatee ja tänavavalgustus, detsembris valmis
Uus-Pärtle jalgtee I etapp koos
valgustusega. Aasta lõpus algavad eeltööd Haabneeme staadioni parkla ehitamiseks (maksumus 95 238 eurot). Käesoleval aastal alustati teede ruumikujude inventuuri valla mandriosas ja saartel, et tuleval aastal edasi minna aadressiandmete korrastamisega ja teederegistri täisinventuuriga.

Kohalike teede seisundinõuete kontroll koos Maanteeameti spetsialistidega. Foto Alar Mik

Heakorratööd

Käesoleval aastal on kokku langetatud ohtlikke puid üle 100,
tööd on läinud maksma ligikaudu 10 000 eurot. Lisaks on
teostatud kändude freesimistöid ligikaudu 2500 euro eest.
Kõigele lisaks tuleb juurde arvestada ka detsembrikuu tormikahjude likvideerimine summas 1400 eurot.
Aasta jooksul paigaldati valda 20 uut prügikasti mandrile
ja 20 uut prügikasti Prangli saarele. Lisaks on teostatud prügikastide renoveerimist, värvimist,
betoneerimist, vandalismi järgset remonti – kogusumma ületab 8000 eurot. Vallas on kokku ligikaudu 200 avalikku prügikasti, mida hooldatakse kolm
korda nädalas.
Kevadel toetas vald “Teeme ära” talguid, lisaks korraldati veel aasta jooksul mitmeid
talguid ja kampaaniaid. Suurim oli sügisene lehtede äraveo
kampaania, mille käigus veeti
ära ligikaudu 40 tonni puulehti
– kampaania kulud koos veo ja
tööjõuga kokku 7000 eurot.
Niitmise osas kasvas valla
poolt niidetavate haljasalade ja
spordiväljakute kogumaht üle
200 000 m2, mistõttu on suurenenud ka suviste niitjate arv
ning uuenenud on masinapark.
Suuremate ja keerukamate tööde jaoks tuli platside niitmiseks tellida tööd väljastpoolt.
Jätkuvalt olid probleemiks niitmata kinnistud, mille osas sai

“

Alates aprillist
on kasutusel
kaevelubade ja
teesulgemise
lubade infosüsteem OPIS.

taaskord saadetud rohkesti ettekirjutusi.
Kommunaalamet korraldab
ka ühiskondlikult kasulikku tööd
isikutele, kelle on vastav asutus valda suunanud – kokku
osales 2015. aastal heakorratöödel 40 ÜKT töölist.
Asendusistutustega on valda istutatud juurde 100 puud.

Haabneeme rand

Rannainventari osas soetati uued
rannakabiinid (5 tk), hind kokku 4170 eurot, paigaldati uued
prügikastid, tehti istepinkide
ja tribüünide laudade vahetus
ja värvimine ning liiva sõelumine kogumaksumusega üle
5000 euro.

Lemmikloomad

Hulkuvate lemmikloomade püüdmise, ravi, hoiu jm teenuste
peale on käesoleval aastal kulunud ca 12 000 eurot. Lisaks
vaktsineeriti lemmikloomi 350
euro eest. Kokku viidi kasside turvakodusse 61 kassi, kes
veetsid seal ühtekokku 854 tasulist päeva. Koeri viidi Loomade hoiupaika 30, nemad veetsid hoiupaigas ühtekokku 137
tasulist päeva.

Kaevetööd

Alates aprillist on kasutusel kaevelubade ja teesulgemise lubade infosüsteem OPIS, kus igal
vallaelanikul on võimalik saada infot tema kodupiirkonnas
tehtavate tööde kohta. Lisaks
viidi kaevetööde ja teede sulgemislubade väljastamise menetlus elektrooniliseks. Kokku
on teostatud 2015. aastal 134
kaevetööd.

Tänavavalgustus

Viimase aastaga on Viimsi vallas lisandunud 175 uut tänava-

valgustit. Alates 01.01.2016 on
teenindatavate valgustuspunktide arvuks 4354. 2016. aasta
alguses peaks lisanduma Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee
äärde veel 30 valgustit, mis on
varustatud uue radarjuhtimissüsteemiga – eesmärk on katsetada uut tehnoloogiat, tagamaks täiendavaid sääste selliselt, et kõik valgustid põlevad.
Tänavavalgustuse valdkonnas
on vald võtnud eesmärgiks minna üle LED valgustusele ja uute
arenduste puhul väljastatakse
tehnilisi tingimusi vaid LEDlahendustele, mis võimaldavad
kaugjuhtimist.
Kokku investeeriti 2015. aastal tänavavalgustusse ligi 100 000
eurot. Remonttöid tehti ligikaudu 30 000 euro eest – vahetatud valgusteid, vanu õhukaableid jne.

Järelevalvetegevus

Käesolev aasta tõi kaasa suure
hulga seaduste muutmisi, ka
muutus seadustega järelevalve
teostamise eesmärk – seaduseandja eesmärk on vähem karistada, andes võimaluse järelevalve teostajale teha ettekirjutusi ja alles selle täitmata jätmisel rakendatakse sunniraha
või asendustäitmist. Vaatamata
seaduste liberaliseerimisele tõi
käesolev aasta kaasa 131 väärteomenetluse juhtumit. Trahve
määrati 4528 euro eest, sunniraha on kokku määratud summas 5600 eurot. Kõige rohkem
saadeti välja märgukirju, eriti
heakorra ja reklaamide valdkonnas. Ettekirjutusi tehti nii
hooldamata kinnistute omanikele kui ka ettevõtetele, kes
mustasid teekatet. Järelevalve
seisukohalt on oluline, et inimesed reageerivad rikkumisele ja annavad sellest valda tea-

“

15. mail
valmis Leppneeme sadama
kaitsemuul. Vana
kalasadama muul
pikenes 120 m
võrra.
da. Kui juhtum on omavalitsuse
pädevuses, siis alustame menetlust, laekus ka juhtumeid, mida suunasime edasi riigiasutustele (Veterinaar- ja Toiduamet,
Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Maanteeamet).

Reklaamindus

Välireklaami eksponeerimise
eest esitati 2015. aastal 280 maksudeklaratsiooni, kokku on laekunud reklaamimaksu tulu ligi 40 000 eurot. Vallavalitsus
suunas märkimisväärse osa maksutulust valla haljastamisse –
nii haljastati ja korrastati käesoleval aastal mitu ringristmikku ja istutati lilli. Tuleval aastal
on kavas veelgi rohkem maksutulu valla haljastamisse suunata – rajada peenraid, paigaldada ampleid ja vaase.

Merendus ja saared

Juunis paigaldati Prangli saare
teedele ja matkaradadele 13 uut
teeviita, mida valmistas OÜ
Prangli Puukoda – tööde maksumus 260 eurot.
Juunis pinnati Kelnase sadama territooriumi, tööde maksumus 17 240 eurot.
15. mail valmis Leppneeme sadama kaitsemuul. Vana
kalasadama muul pikenes 120
m võrra. Ohutumaks muutus
väikelaevade seismine sadamas.
Kaitsemuuli ja kalasadama kai
renoveerimise ehitusmaksumuseks kujunes 574 770 eurot.

Novembris täitus 2 aastat
parvlaeva Wrangö tulekust Leppneeme – Kelnase liinile. Kui
2014. aastal sõitis laevaga 26 295
reisijat, siis 2015. aasta reisijate arvuks prognoositakse aasta
lõpuks 25 050 inimest.
6. novembril hakkas tööle
Leppneeme kaitsemuuli otsaku rohelise tulega 2 m kõrgune tulepaak, tööde maksumuseks oli 6000 eurot. Koos juba
2014. aaastal paigaldatud punase tulega tulepoiga tagatakse ohutu sisenemine sadamasse. Lisaks teostati (puhastati,
värviti, valgustusseadmed vahetati) Leppneeme viienda kai
tulepaagi korrastustöid 1400
euro eest.
Augustis sai uue katte Leppneeme sadama parkla. Sadama
parklas teostati aluse profileerimine ja lisamaterjali paigaldus (freesasfaldimaterjal). Tasandatud parkla pinnati kahekordse graniitkivikillustikuga
ja jooniti parkimiskohad. Pinnati kokku ligi 3500 m2 parkla
ja sadama ala. Parklasse jooniti maha 65 parkimiskohta. Kogu tööde hind oli ligi 33 000
eurot.
Oktoobri lõpus paigaldati
Prangli saare teede äärde 20
uut betoneeritava jalaga prügikasti kogumaksumusega 3960
eurot.

Ühistransport

Detsembri alguses viidi koolibussides (Tallinn – Viimsi koolibussid) läbi sõitjaloendus. Võrreldes 2014. aastaga on kasutajate arv püsinud stabiilsena.
Nädala jooksul kasutas kolme
koolibussi kokku 744 õpilast,
keskmiselt 149 õpilast päevas.
Kõige populaarsem on endiselt
Viimsi keskus – Balti jaam
koolibuss, mida kasutas iga päev
keskmiselt 63 õpilast. Randvere koolibussi kasutab 55 õpilast päevas.
Valla siseliinid sõitsid 2015.
aastal ühtekokku läbi 535 000
liinikilomeetrit. Sügisel rakendusid täiendavad soodustused
pedagoogidele.

Sademevesi

Kokku kulus sademeveesüsteemide pesuks ja kaamerauuringuteks ligi 7000 eurot. Sademeveesüsteemide remondiks, kraavide puhastamiseks ja kaevude
parandamiseks kulus ligikaudu 18 000 eurot. Kaks suuremat tööd sademeveesüsteemide ehitamises oli Viimsi Kooli
ja Karulaugu tee vaheline kollektor ning Muuga tee äärne
loovälja tee eesvool – maksumusega kokku 108 000 eurot.
Sademevee juhtimine AS
Tallinna Vesi kanalisatsioonivõrku maksis kokku 201 000
eurot.

Alar Mik

kommunaalameti juhataja
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Viimsi Teataja aastalõpuküsitlus

Mida lõppev aasta teile tõi ja mida ootate/soovite uuelt aastalt?

Niipalju võin soovida või soovitada noortele, et õppige kohe
edasi, sest aastad lähevad kiiresti. Töö kõrvalt õppida on palju
raskem. Kaugeõppe vormi ei soovita ma ühelegi noorele – pidudest jääte ilma ja kodus tuleb topelt tööd teha. Õppida on kõige
parem kohe pärast gümnaasiumi, kui vanemate toetus täiel määral olemas ja pole veel töökohustusi.

Elina-Lehta Kaasik (Viimsi Päevakeskuse ringijuhendaja): Minule kui treenerile tõi lõppev aasta tohutult palju uusi võimlejaid, nii palju ilusaid sõnu, nii palju kallistusi. See, et inimesed
tunnevad liikumisest rõõmu ja tahavad liikuda, paneb mind ikka
rohkem seda tööd tegema. See annab mullegi rõõmu ja jõudu,
muidu ma ei jaksaks seda tööd teha. Loodan ja soovin, et olen
järgmisel aastal ka ise terve ja positiivne ning suudan anda oma
võimlejatele kõike seda, mida nad ootavad.

Aime Salmistu (Randvere päevakeskuse tegevjuht aastast 2007):
Kui tulin Randveresse, siis oli see väike küla, kuid nüüd on siia
tulnud palju rahvast – praegu juba 1700 elanikku. Randvere on
suurim küla ja ka seeniore tuleb päevakeskusse juurde. Oleme
saanud avada kaks uut ringi (Randvere uue koolimaja baasil) keraamikaring ja arvutiring, kus seeniorid väga meelsasti käivad.
Meil on väga tublid tantsijad ja lauljad. Randvere seeniortantsijate rühmale Kobarake pandi kohustus maikuus korraldada Harjumaa seenioride tantsupäev Randvere koolis. Kõigile soovin head
aasta lõppu ja ikka kiiret sammu, millega astuda edasi!

Kaljo Alaküla (92-aastane Viimsi valla aukodanik, Eesti teise
vabadussõja veteran ja mitmete raamatute autor): Et mis mööduv
aasta tõi? Vanad haigused süvenevad ja uusi tuleb juurde, see on
negatiivne pool. Eestis oli eelmisel aastal veel kolm teise vabadussõja lahinglendurit, see aasta on kaks alles jäänud.
Hea uudis möödunud aastast – nagu vene ajal öeldi, vastu
tulles töötava rahva soovidele – on see, et fännid tegid minu raamatust “3. eskadrill” kordustrüki. See oli kompliment mulle, nad
tegid 300 eksemplari, aga see kadus kiiresti. Vaatasin, et see on
nagu lahjavõitu ja tellisin oma kirsturaha eest 400 raamatut juurde. Need läksid ka nagu kerisele – tsuhh! – ja läinud. Jagasin neid
ise kõvasti laiali ja Tartu Lennuakadeemia tellis 100 eksemplari.
Kirjandusministeeriumis räägiti ka, et Kaljo Alaküla ei kiru
oma raamatutes kedagi, vaid kirjutab lutsulikult optimistlikult.
Vist on jumal andnud mulle rõõmsa meele ja oskuse idealiseerida
olukordi ja inimesi enda ümber, nad paremaks mõelda ja paremaks kirjutada. Tore, et veterane ikka meeles peetakse. Deltaplaani mehed lõpetavad igal sügisel hooaja koos meiega. Kevadel
avavad hooaja, ja teate, mind viidi ka deltaplaaniga lendu. See
oli alles lugu – lendame, ümberringi ei ole mitte midagi ja ma
olin kaksiratsi teise mehe seljas. Soomlased tulevad meile tingimata igal aastal külla – neid on 40–50 koos abikaasadega. Lennuväe juhataja andis jõululõuna, olime Ämaris aukülalised. Nii et
ilusat on väga palju! Tähtis on, et meid ei ole unustatud.
See, mis antakse, tuleb vastu võtta ning idealiseerida olukordi
ja inimesi, mõelda ja kirjutada nad paremaks, sest – siis oled ise
ka õnnelik! Võtke see omale ka motoks, see aitab elada! Virisemine on sünge asi, see mõjub maksale ja ajab vererõhu kõrgeks.
Soovin uuel aastal kõikidele haigetele paranemist ja et mu ümber
oleks hästi palju õnnelikke ja rahulolevaid inimesi! Sest üksipäini
õnnelik olla on väga keeruline.

Madis Kaasik (esimene Randvere külavanem, Randvere pasunakoori asutaja): Olen Randveres elanud pool sajandit. Tahaksin,
et siia tekiks rohkem ruumi, kus inimesed saaks kokku tulla. Meil
on pasunakoori harjutusruum praegu väga väike ja kui inimesi
tuleb külasse veel juurde, siis nad Randvere keskusesse ära ei
mahu. Loodame, et tuleviks saame rohkem ruumi. Kultuurimaja
oleks hädasti vaja, ja mitte ainult Randveresse, vaid ka Viimsisse
– sealne huvikeskuse ruum on samuti väike. Loodan, et see soov
kunagi täitub!
Lembit Allingu (Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatuse esimees): Viimsi Pensionäride Ühendus on juba ligi 25 aastat vana.
Viimasel aastal oleme püüdnud rohkem minna inimesteni, luua
otsekontakti ja abistada. Neile, kel aastaid üle üheksakümne, läheme koos valla juhtidega jõuludeks külla ja viime pakikesed.
Samuti ei jää kõrvale need, kes üle kaheksakümne. Oleme läinud
Viimsi vallast ka välja – enne käidi meil külas, nüüd lähme meie
külla. Käisime Rahvusooperis Estonia, nüüd lähme Eesti Draamateatrisse. Püüame oma inimeste elu muuta rõõmsamaks – ehkki oleme eakad, ei ole me nii vanad. Oleme noored eakad ja Viimsi on meie kodu. Täname väga valla rahvast, kes on meisse väga
hästi suhtunud – koostöö on andnud väga palju meile kõigile!

Kristjan-Erik Alaküla (Kaljo Alaküla pojapoeg, 26-aastane):
Aasta tõi mulle palju uut ja huvitavat. Kohati oli raske, aga nagu
raskete asjadega ikka, tuleb mudast läbi minna ja siis on pärast
palju parem olla. Kui poleks raskusi, siis ei teaks, mis lihtne on.
Järgmiseks aastaks sean endale jõukohased ülesanded ja tahan nendega toime tulla ning positiivset meelt säilitada. Tahan
saada kõik ainepunktid ülikoolist kätte, mis eesmärgiks sean, ja
loodan ka tööalaselt huvitavaid väljakutseid, töötan Swedbankis.
Õpin Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas bakalaureuseõppes.

Kelli Uustani (laulja): Lõppev aasta tõi meile Viimsi vallas suure džässfestivali Happy Jazz, see oli terve aasta töö, mis andis
väga suure kogemuse. Ja teadmise, kui tore ja džässihuviline on
Viimsi rahvas, kes tuli kontserdile. Jaanuaris hakkame uut festivali ette valmistama, see on minu jaoks vallas kõige suurem ja
tähtsam asi, muud esinemised tulevad sinna juurde. Koos teiste
muusikutega on see ka minu töö ja hobi, loodan, et tuleva aasta
novembris tuleb jälle väga hea festival. Alustasin koostööd Margus Vaheriga, on olnud väga toredad kontserdid. Mõne inimesega
sobib väga hästi koos olla laval, teisega nii head klappi ei teki,
aga temaga on iseäranis tore. Mul on endal ka tantsubänd GlamBand, kellega läksime Eesti laulule, aga teisest voorust edasi ei
pääsenud. Loodan, et varsti kuuleme sellest bändist ka rohkem.
Mulle meeldib siin Viimsis olla, meil on oma väike majake,
elame siin perega juba üle kaheksa aasta. Uue aasta soov on täiesti isiklikku laadi – soovin, et mu elus oleks kõik tasakaalus. Kuna
mul on kaks last – kaheksa-aastane ja aasta kolmekuune –, siis
on töö ja laste ja kõige muu ühildamine paras kunsttükk. Soovin
tasakaalu, sest muusikute pereelu on aegajalt väga hektiline. Aga
üldisemalt soovin, et inimesed oleksid tolerantsemad! Saan aru
probleemidest ja hirmudest, mis esile on kerkinud, aga maailma
tuleb vaadata avatud silmadega ja ei ole vaja kedagi vihata.

Riina Aasma (visitviimsi.com eestvedaja): Kui vaadata Viimsi
ettevõtete ja turismiteenuse pakkujate koostööd, siis visitviimsi.
com sündis nende algatusena. Mõtted ja ideed olid õhus tükk aega,
aga nüüd sai see reaalsuseks. Hakkame varsti esimest sünnipäeva
tähistama. Kohalikud ettevõtjad tunnetasid vajadust ühise turunduskanali ja tegevuste platvormi järele. See on tore, et saime jõulueelsel ajal Viimsi Keskusesse kokku päris toreda laada kohalike
ettevõtjatega. See annab võimaluse esile tulla – ka viimsilane saab
teada, mida ta naaber teeb. Näen siin külastajate üllatunud nägusid,
et ohhoo, kas tõesti tehakse meil selliseid asju. Müüjad on ka rahul – mitte, et nad meeletuid müüginumbreid saavutaks, aga saab
ennast tutvustada. Viimsi Keskus annab meile platsi ja ei küsi selle
eest hingehinda, nii et kauplejad saavad endale seda lubada. Nii
väärtustame ühist ruumi ja loome identiteeti – Viimsis ongi lahe
olla ja siin tehakse lahedaid asju. Võib-olla see süstib kellessegi
julgust ka midagi teha ja ette võtta. Meil on Viimsis ju suure linna
jagu tarbijaid, kes käivad kõik kuskil mujal ära. Oleks tore, kui
saaksime neid rohkem kodu külge siduda. Viimsi areneb ja areng
toimub rohujuure tasandil, see on minu meelest kõige toredam.
Minu elus muidugi toimus tänavu suur muutus, sest pärast
seitset aastat Rannarahva muuseumi juhatajana jätsin selle ameti
maha. Ma ei arva, et muuseumi juhataja töö oleks eluaegne, nüüd
on teiste inimeste kord. Uueks aastaks soovin, et elus oleks ikka
nalja ka ja kust seda nalja saab, kui ise ei tee, tuleb olla natuke
rohkem laps. Rohkem rõõmu ja naeratusi meile kõigile!
küsis Annika Koppel fotod Annika Haas
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Aastavahetusel paku külalistele
erilisi toiduelamusi
“
Hapukapsad, verivorstid
ja seapraetükid on oma
teekonna meie kõhus
lõpetanud, seega saab
hakata mõtlema järgmisele väljakutsele – milline
võiks olla aastavahetuse
pidustuste menüü.

Selle koostamisse võiks sukelduda naudinguga ning pakkuda uusi avastusi nii endale kui
ka külalistele – traditsioonilised road jäägu jõuluperioodi,
aastavahetusel võiks pidulauda ehtida midagi erilisemat ja
eksootilisemat. Uurisime Viimsi Keskuse kaupluste riiulitelt
ja lettidelt, millega sõpru 31. detsembril üllatada.
Aastavahetuse pidustused
on tavapäraselt üsna pikad – algavad varakult ning vapraimad
peavad vastu kuni järgmise
hommikuni. Seega tuleb toidulauda planeerides arvestada, et
sööki peab jätkuma kõikidele
mitmeks toidukorraks. Soovitame ühele lauale panna maitsvaid snäkke ja puuvilju, kust
pidulised igal hetkel midagi
suhu pista saavad. Sinna võiks
valida põnevaid juuste koos sobivate moosidega ning rohkelt
erinevaid puuvilju ja pähkleid.
Aasta viimane päev annab suu-

Aastavahetuse pidu on pikk ja sööki peab jätkuma. Foto Fotolia

repärase võimaluse uusi maitseid avastada! Näiteks trühvlite või nõgesega talujuustu. Või
hoopis oliivide ja tomatiga kitsepiimajuustu. Juustude kõrvale sobivad nii ingveri- kui ka
viigimarjamoos ja apelsini-tšilli ning tšilli-pohla maius.

Põhiroog

Põhikäigu roogadeks vali rohkelt erinevaid mereande, sest
rasvane liha on oma tähelepanu juba jõululaual kätte saanud. Kui kodumaised kalad on
juba palju kordi söödud, siis
võiks eelistada hoopis värske
tuuni fileed, põnevat kalmaari

või ülimalt maitsvat ja kiirelt
valmivat kammkarbiliha. Iga pidulaua ehteks ja üllatuseks on
ka kaheksajalg, millest saab valmistada hõrgu salati või suussulava pastaroa. Tõelisele gur-

“

Põhikäigu
roogadeks vali
rohkelt erinevaid
mereande, sest
rasvane liha on
oma tähelepanu
juba jõululaual
kätte saanud.

maanile saab teha meelehead
ka värskete austrite, jõevähkide või karpide serveerimisega.
Retsepte on muidugi sadu,
kuid siin üks Nami-Nami veebilehelt (www.nami-nami.ee) pärit rannakarpide valmistamise
viis, mida tasub järele proovida.
Rannakarbid sinihallitusjuustuga
Koostisosad: 1 kg värskeid
rannakarpe, 1 hakitud sibul, 2–4
purustatud küüslauguküünt, 2 sl
võid, 2–3 dl kuiva valget veini,
musta pipart, valget pipart, 0,5
sl hakitud värsket rosmariini
või tüümiani e. aed-liivateed või
salveid, 2 sl hakitud värsket peterselli, 100 g sinihallitusjuustu, peale veel ohtralt värsket peterselli.
Hõõru rannakarbid jooksva külma vee all harjaga puhtaks, vajadusel eemalda “habe”. Eemalda kõik katkised karbid ja need, mis koputamisel ei
sulgu. Võta suur kaanega pott,
kuumuta selles või ning hauta
sibul ja küüslauk võis kuldkollaseks. Lisa vein ja maitseained ning keeda tasasel tulel
paar minutit. Lisa sinihallitusjuust ja kuumuta, kuni juust on
sulanud. Suurenda kuumust,
lisa rannakarbid ja pane potile
kaas

Kui kõht
head paremat
täis, piisab ainult
puuviljadest ja
kvaliteetsest
šokolaadist.
peale. Keeda kõrgel kuumusel,
potti aeg-ajalt raputades, 4–5
minutit, kuni rannakarbid on
avanenud.
Tõsta keedetud rannakarbid sügavale taldrikule, kalla
peale keeduleem ja puista peale rohkelt hakitud peterselli.
Serveeri värske pika saia või
muu valge leivaga.

Kihisevad!

Jookide osas ei peaks küll küsimusi tekkima – aastavahetuse
joogid olgu kihisevad! Kõige
kuulsam ja nooblim šampanjameetodil valmistatud vahuvein
champagne ehk šampanja on
pärit Prantsusmaalt, Champagne piirkonnast. Lihtsamad šampanjad on värskemad ja sobivad paremini värskemate kalast ja mereandidest valmistatud eelroogadega, aastakäigu
šampanjad sobivad enam grillitud mereandide ja soojade
kalaroogadega, rosé šampanjad

passivad kenasti erinevate singilõikude ja pasteetide, aga ka
kergemate lihatoitude kõrvale.
Muidugi tasub proovida ka veidi soodsamasse hinnaklassi kuuluvaid proseccosid või cavasid.
Krugeri veinipoe asjalikud teenindajad oskavad just teie menüüle sobivat jooki soovitada.

Magustoiduks

Ja lõpetuseks midagi magusat
ka! Kui kõht head paremat täis,
piisab ainult puuviljadest ja
kvaliteetsest šokolaadist (näiteks Maxim’s – mmmm…).
Puuviljade hulgast vali lisaks
traditsioonilistele mandariinidele ka midagi eksootilisemat –
Selveri laia sortimendi hulgas
on näiteks saadaval kumkvaat,
tamarillo ning rambutan. Ja ära
unusta viinamarju! Hispaanias
on traditsiooniks süüa täpselt
aasta vahetudes 12 viinamarja
ning iga suhu pistetud viinamari iseloomustab saabuva aasta kuid – magus mari toob hea
ning hapum mari mitte nii hea
kuu. Loodame, et teie suhu satuvad vaid tõeliselt magusad
viinamarjad!
Kõik mainitud toidud ja joogid on saadaval Viimsi Keskuse kauplustes.

Viimsi Keskus
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Sõjamuuseumist
saab taas teatrisaal
Jaanuaris ja veebruaris on Eesti Sõjamuuseum –
Kindral Laidoneri Muuseum koduks Nukuteatri
lavastusele “Muinasjutud paberil“.
Lavastus põhineb maailmakuulsa muinasjutulooja Hans
Christian Anderseni muinasjuttudel “Vankumatu tinasõdur” ja “Keisri uued rõivad”.
Esimene muinasjutt on õrn
ja lüüriline lugu armastusest,
teistest erinemisest, vaprusest,
kindlameelsusest, seiklustest
ja õnnelikest juhustest, aga ka
pahelisusest, kadedusest ja kättemaksust. Keisri lugu on aga
huumorivõtmes jutustus narrusest, uhkeldamisest, eneseimetlusest, rumalusest ning aususest ja julgusest öelda välja
tõde.
Teises loos saavad pealtvaatajatest linnakodanikud,
kes ootavad keisri ilmumist. Jutustus algab keisri rõivakomplektide esitlusega – iga tunni jaoks on tal uus kostüüm. Kirjeldatakse keisri rõivaid, neid samal ajal maalides – riided on ülepakutud ja naljakad. Piltidele ilmub
ka ministreid ja ametimehi. Tantsulistes stseenides näeme
linna saabuvaid rõivadisainereid, kes kõik joonistavad paberile koomilisi kostüümikavandeid.
Lavastajad ja esitajad Sandra Lange (“Keisri uued
rõivad”) ja Andres Roosileht (“Vankumatu tinasõdur”),
kunstnik Sandra Lange, tõlkija Henrik Sepamaa.
Etenduse kestvuseks on u 45 minutit ning on soovitatav vanusele 5+.
Etendused Eesti
sõjamuuseumis
14. ja 15. jaanuaril kell
11; 5., 12. ja 19. veebruaril kell 11
Piletid müügil Nukuteatri kassas (Nunne 8,
Tallinn) ja Piletilevis.

Viimsi Teataja

Erivajadustega inimeste kodude
kohandamine
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus käivitab 2016. aastal projekti, mille eesmärk on kohandada viie aasta jooksul vähemalt 2000 erivajadustega inimese kodu kõikjal
Eestis.
2016. aasta algusest alustatakse pilootprojekti Tallinnas eesmärgiga kohandada 100 inimese kodu ning valmistuda teenuse osutamiseks üle Eesti.
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Eesti riigi poolt rahastatava projekti eesmärk on aidata tegevuspiiranguga inimestel luua
endale paremad võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Pilootprojekti käigus võetakse vastu avaldusi nende inimeste kodude
kohandamiseks, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinna linn. Täpsem info on peagi kättesaadav veebiaadressil http://
www.abivahendikeskus.astangu.ee/kodukohandus/.
Kohanduse vajadust hinnatakse esitatud avalduse ja koduvisiidi põhjal. Ühe kohanduse hüvitatav maksumus on kuni 4500
eurot, täpne hind sõltub kohanduse hinnatud vajadusest.
Avalduste vastuvõtt Tallinna elanikelt algab 4. jaanuaril 2016
ja toimub jooksvalt.
Alates 2016. aasta teisest poolest algab avalduste vastuvõtt kõikjalt Eestist, mille kohta jagatakse täiendavalt infot.
Lisainfo projekti meeskonnalt telefonil 6877 232 või e-posti aadressil kodukohandus@astangu.ee.

Mare Naaber

Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskus

11.–12. detsembril toimusid Toidupanga toidukogumispäevad Viimsi Keskuses. Aitäh kõigile vabatahtlikele ja
annetajatele!

Eakate jõulupidu 2015
Päev enne teist adventi
toimus taas traditsiooniline Viimsi valla eakate
jõulupidu.

Meeleolukas koosviibimine tõi
Viimsi Kooli saali tuttavad ja
sõbrad, kellega koos kuulati
koolinoorte liigutavat etteastet,
abivallavanem Mati Mätliku tervistussõnu ja ingellikult kõlanud Hanna-Liina Võsa ja Marek Taltsi jõulukontserti.
Pärast kontserdi nautimist
oli võimalk kosutada end kohvi ja koogiga ning klaasike veini tõi puna palgeile. Tantsumuusikat tegi ikka Andrus Kalvet, kelle esituses kõlasid tuntud meloodiad läbi aegade. Tantsukeerutajate hulk ei ole aastatega kahanenud ja kattis ühtlaselt selleks otstarbeks kooli
saalis toolidest vabastatud pinna. Külalisi oli taas nagu varasematelgi aastatel 300 ringis.
Hea, et on olemas suur ja kaasaegne koolisaal, kus sellise suu-

Aitäh kõigile kohaletulnutele ja kohtumiseni juba järgmistel sündmustel! Foto Kaljo Reintam

Jõulupeol esinesid Viimsi Kooli
õpilased.

rusega üritust on võimalik läbi
viia.
Traditsiooni alustasime Viimsi Huvikeskuse saalis ajal, mil
vallas elas umbes 1000 pensionäri, kellest siis pea 10% aktiivselt üritusest osa võttis. Rahvaarvu kasvades aga jäi Huvikeskuse saal aina suurenevale
piduliste hulgale kitsaks ja just

siis valmis uus kena koolimaja, kuhu täna ilusti ära mahume.
Täname kõiki kohale tulnuid ja soovime südamest rahulikke jõule ning tugevat tervist tegudest rõõmu uuel aastal!

Sotsiaal- ja tervishoiuamet
Kultuuri- ja spordiamet

2016. aasta töövõimereform
2016. aastal käivitub Eestis töövõimereform, mis
muudab senist töövõime
hindamist ja toetuste
maksmist ning, mis veelgi olulisem – võimaldab
vähenenud töövõimega
inimestel oma töö- ja
igapäevaeluga paremini
toime tulla.
Reformi tulemusel koonduvad
töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja vähenenud töövõimega tööealistele inimestele mõeldud teenused töötukassasse. Oktoobrist on tööl
juhtumikorraldajad, kes nõustavad vähenenud töövõimega
(puudega, püsiva töövõimetuse,
osalise või puuduva töövõimega) inimesi. Järgmise aasta
1. juulist korraldame töövõime
hindamist ja toetuse maksmist.
Töötukassasse hindamisele tuleb tänastel töövõimetuspensionäridel pöörduda alles siis, kui
hakkab kätte jõudma püsiva töövõimetuse otsuses märgitud tähtaeg. Inimesi, kellele on määratud töövõimekaotuse protsent
tähtajatult, ümber ei hinnata ja
nad saavad edasi töövõimetuspensioni.
Vähenenud töövõimega inimesi toetavad erineval viisil töötukassa, sotsiaalkindlustusamet
ja kohalik omavalitsus. On inimesi, kes vajavad tuge kõigilt
kolmelt, kuid kindlasti ka neid,
kellele piisab üksnes töötukassa teenustest.
Töötukassasse pöördumisel
vaadatakse koos nõustajaga üle
inimese vajadused tööelus püsimiseks või sinna naasmiseks
ja tehakse kava, kuidas teda kõige tulemuslikumalt aidata. Kui
keegi vajab lisaks tuge ka sotsiaalkindlustusametist või kohalikust omavalitsusest, saab ta
sinna pöördumiseks töötukassast asjalikku nõu.

Sobiv teenus vastavalt
vajadusele

Tööelus osalemiseks on kõige
tähtsam inimese enda soov ja
tahe. Töö leidmiseks või senise
töö säilitamiseks vajalikke teenuseid pakub töötukassa tööotsijatele ja tööandjatele juba täna.
Inimese pöördumisel töötukassasse selgitatakse välja, milliseid teenuseid ta vajab. Näiteks kui on vaja täiendada või
omandada erialaoskusi, pakume koolitust või tööpraktikat.
Noorte ja pikaajaliste töötute
töölevõtmisel maksame vajaduse korral tööandjale palgatoetust ja hüvitame töötaja koolituse kulu. 1. jaanuarist 2016
saame tööandjale hüvitada koolitusega seotud lisakulud, mis
on tingitud vähenenud töövõimega töötaja puudest või terviseseisundist. Näiteks kui töötaja vajab koolitusel osalemiseks viipetõlki, saame selle tööandjale hüvitada.
Lisaks abistatakse vähenenud töövõimega inimesi tööintervjuul, anname neile kasutamiseks tööks vajaliku abivahendi või hüvitame tööandjale
vähenenud töövõimega töötaja
vajaduse järgi kohandatud töökoha kulud. Kui töötaja vajab
tööülesannete omandamisel tavapärasest rohkem juhendamist või tuge, hüvitame tööandjale tugiisikuga seotud kulu.
Uuest aastast jaguneb rehabilitatsioon kaheks – sotsiaalseks, mida pakub sotsiaalkindlustusamet, ja tööalaseks, mida
pakub töötukassa. Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kelle tegutsemine on
tervise või puude tõttu takistatud, rehabilitatsioon õpetab
puude või tervisehäirega toime
tulema ning aitab kohaneda tööeluga. Abi vajadusest sõltuvalt
tegelevad inimesega näiteks tegevusterapeut, füsioterapeut, eri-

pedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, kogemusnõustaja. Töötukassa nõustajaga koos vaadatakse, mis eesmärgil inimene rehabilitatsiooni vajab, ja seejärel saab ta ise
endale teenusepakkuja valida.
Töötukassa tasub rehabilitatsiooni eest vajaduse järgi aastas kuni 1800 eurot.
Kui töövõime on vähenenud mõne elumuutva õnnetuse või haiguse tõttu, võib motivatsiooni leidmisel olla abi kogemusnõustamisest. Samasuguse terviseprobleemiga nõustaja aitab leida enesekindlust,
et igapäevaeluga toime tulla ja
tööle naasta.
Vähenenud töövõimega inimestele, kes kohe ei ole valmis
tavalisele töökohale asuma, pakub töötukassa uuest aastast
kaitstud töö teenust. Teenuse
kestus on kuni 24 kuud, selle
jooksul liigutakse sisuliselt töö
harjutamisest avatud tööturul
töötamise toetamiseni. Kõigepealt hinnatakse, millist tööd
inimene teha suudab, õpetatakse ja harjutatakse vajalikke tööoskusi. Seejärel asub inimene
tööle kaitstud töö tingimustes,
kus ta saab teha jõukohast tööd
talle sobivas töökeskkonnas ja
tempos koos juhendajaga ning
samal ajal aidatakse tal leida
sobivat püsivamat töökohta.
Töötukassa poolt pakutava kaitstud töö eesmärk on aidata inimene teenuse lõppedes iseseisvalt töötama.
Jaanuaris 2016 hakkame
maksma töölesõidutoetust tervisehäirega inimestele, kes ei
saa kasutada tööle sõitmiseks
ühistransporti. Toetust makstakse 93 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26
eurot ühe päeva eest ja 300 eurot kuus. Kokku on toetust võimalik saada 12 kuu eest kolme
aasta jooksul. Kui aga inimene

vajab ühistranspordiga tööle
jõudmiseks saatjat, hüvitatakse saatja sõidukulu iga saatjaks
oldud päeva eest sõidupiletite
alusel, kuid mitte rohkem kui
26 eurot ühe päeva eest.

Oluline on koostöö

Töövõimereformis on oluline
roll tööandjatel. Praeguses tööturu olukorras, kus iga kätepaar on oodatud, ei ole põhjust
lasta end juhtida eelarvamustest ja hirmudest. Töötame selle nimel, et leida sobivale töökohale sobiv töötaja ja vastupidi. Nõustame tööandjaid, kuidas luua eri puudeliike arvestav töökeskkond, abistame värbamisel ja oleme valmis pakkuma tuge hiljem tekkivate
probleemide lahendamisel. Julgustame tööandjaid looma paindlikke ja osaajaga ning kodus
töötamise võimalusega töökohti. Töötukassa koostööpartnerite juures töötab mitmeid
vähenenud töövõimega inimesi, kelle vajadustest lähtuvalt
oleme abistanud tööandjat töökoha ümberkorraldamisel.
Vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenuseid, välja arvatud töövestlusel abistamise ja kaitstud töö teenust,
osutame ka töötavatele inimestele, kes vajavad vähenenud
töövõime tõttu tuge töökohal
püsimiseks. Oma teenuste kujundamisel oleme teinud koostööd vähenenud töövõimega inimeste esindusorganisatsioonidega ja arvestanud nende soovitusi. Meile on oluline meie
teenuste kasutajate – nii töötajate, tööotsijate kui ka tööandjate – tagasiside, sest seda arvestades saame oma teenuseid
vajaduse korral täiendada ja
paremaks muuta.

Helle Ruusing
Eesti Töötukassa
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Üks korralik jõulukõhutäis
Meie esivanemad panid
jõulude ajal toidule erilist
rõhku. Loodeti, et korralikult söömine annab terveks järgnevaks aastaks
jõudu ja tervist. Kuigi me
seda viimast enam söömaajalt ei oota, on traditsioon ju siiski tänaseni
säilinud – kaunilt kaetud
jõululauale pannakse
ikka kõige parem kraam.

Tähtsal kohal olid tol ajal sealiha, vorstid ning tavapärase aganaleiva asemel parem leib. Leib,
mis ilmselt peaaegu meie tänastele standarditele vastas.
Ühe rikkalikuma jõulumenüü leiame Soome lahe äärsest
Haljala kihelkonnast, kus jõuluhommikul oli söögiks keeduliha kaalikatega, sült, silgud,
heeringad, leib, sai ja või. Lõunal kanti lauale ahjuvorstid, liha, kala, uuemal ajal ka kartulid, mõnikord mingisugune piimaleen, tihemini aga õlu. Õhtul oli laual jällegi vorst, liha,
kala, kartul ja või.

Verivorstid.

Jõuluorikas. Fotod Kertu Vahemets

Vahva vorstitegu

“

Ilmselt kõige
levinum oli
seasarnaseks
küpsetatud leib –
jõuluorikas.
Lihaks oli tavaliselt seavõi põrsaliha, mida keedeti, harvem ka küpsetati. Sinna kõrvale... jah, ikka kapsad. Kuid üks
olulisemaid asju jõululaual oli
leib. Eri paigus oli see küll erineva kuju ja suurusega, erineva koostisegagi. Ilmselt kõige
levinum oli seasarnaseks küpsetatud leib – jõuluorikas. See
pidi laual seisma terve jõuluaja kuni kolmekuningapäevani. Kärla kandis olevat säärane jõuluorikas kaalunud lausa
12 kg.

Tanguvorstid.

Jõulud olid üldse tihedalt
seotud orikaga, sest jõuluks tapeti orikas, kelle kintsu ja soolikatest tehtud vorsti söödi. Kuid
rannarahvas sõi liha kõrval loomulikult ka kala.
Erinevate toitude valmistamise ja söömisega kaasnes tänase inimese jaoks kummalisi

kombeid. Näiteks pisteti jõululeiva sisse ahju pannes viljapäid, iga majaelaniku jaoks
üks. Kelle viljapea ahjus ära
põles, pidavat järgmisel aastal
surema, kelle oma ainult kahjustada sai, jäävat haigeks, ja
kellel terve, sellel tulevat hea
aasta.

Kuid mitte üksi traditsioonilisest jõulukõhutäiest ei tahtnud
me rääkida. Vast isegi rohkem
jagada rõõmu, et on neid, kes
esivanemate toiduvalmistamise kombeid hoiavad ja edasi
kannavad. Novembris toimus
Rannarahva muuseumis üks tore ettevõtmine, kui Nami-Nami toidublogi tegusad naised
Ilse, Martiina, Kaare, Merilin
ja Pille võtsid n-ö kodustes tingimustes ette traditsiooniliste
jõuluvorstide valmistamise. Järgnev on lühike väljavõte tollest
toredast vorstiteost, mille pani
sõnadesse Ilse Metsamaa ja
mis on leitav Nami-Nami blogist.

“

Tanguvorstid
on üks levinumaid rahvuslikke
toite.

Tanguvorstid – verega ja
ilma – on üks levinumaid rahvuslikke toite. Seda kui kaugele nende valmistamise komme
Eestis ulatub, täpselt ei tea.
Küll aga on esimeses eestikeelses kokaraamatus “Köki ja
Kokka Ramat, mis Rootsi Kelest Eestima Kele üllespandud
on” (Christina Warg, Tallinn,
1781) verivorsti valmistamise
õpetus. Laiemalt levis verivorsti valmistamise komme LääneEestisse rannarootslaste kaudu
ning Lõuna-Eestisse Lätist.
Hiiu- ja Muhumaal valmistati
aga hapendatud vorste ehk hapusid makke. Makkide jaoks
keedeti odrajahust ja rasvast
puder, segati juurde veri, aeti
soolde, keedeti läbi ja pandi
suurte tünnidega külma kätte
seisma. Seistes läksid vorstid
hapuks. Hiljem küpsetati vorstid ahjus õlgedel.
19. sajandil levis verivorst
Lõuna-Eestist järjest enam põhja poole. Samas vähenes hapendatud vorstide söömine läänepoolses Eestis. 1880ndail, kui
Lääne- ja Hiiumaal pöörduti õigeusku, keelati seal veretoitude
söömine ja hakati sööma valgeid tanguvorste. Ka idapiiril
esinesid mõlemad vorstid usukuuluvuse järgi. Isegi nii väikesel territooriumil nagu Piiris-

“

Viimsi taluturult leiab
vägagi suurepäraseid jõuluvorste.
saare sõid eestlased veel 20. sajandi algul verivorste ja venelased valgeid tanguvorste. Raplamaal tehti aga ka kartulivorste.

Kuidas ise jõuluvorste
valmistada?

Jõuluvorstide valmistamise protsessi detailse kirjelduse leiad
Nami-Nami blogist (www.naminami.ee). Seal tuleb otsingusse
trükkida sõna “jõuluvorstid” ja
artikkel ongi käes. Loole lisavad “maitset” toidufotograaf
Katrin Pressi fotod.
Kui aga pole tahtmist või
aega ise seda põnevat protsessi ette võtta, kuid isu koduste
vorstide järele ikkagi on, tuleb
laupäeval või pühapäeval tulla
Viimsi vabaõhumuuseumi juures toimuvale Viimsi taluturule. Siit leiab lisaks kalale, singile, kodusele leivale ja muule
heale paremale ka vägagi suupäraseid jõuluvorste.

Kadi Karine

Rannarahva muuseum

Ilse Metsamaa
Nami-Nami toidublogi
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Jooga Viimsi
Huvikeskuses
Viimsi Huvikeskuses on võimalik osaleda joogatreeningutel.

Rasedate jooga

Reedeti kell 11.00–11.55 toimub spetsiaalselt rasedatele
kokku pandud harjutuste seeriatest ning hingamisest koosnev joogatrenn.
Tund aitab naist sünnituseks ette valmistuda nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Rasedate jooga aitab kehal paremini rasedusega kaasnevate
muutustega toime tulla ning
raseduse kulgu meeldivamaks
ja harmoonilisemaks muuta.
Samuti aitab see vähendada
sünnitushirmu ja -stressi, kergendab nii rasedust kui ka
sünnitust ning annab tulevasele emale tugevama kontakti
oma keha ja ka kõhus areneva lootega.
Treener ise sünnitas selle aasta veebruaris ning koges
omal nahal jooga imelist mõju nii raseduse kui ka sünnituse ajal.
Ühe joogatunni hind on 7 eurot. Vajalik eelregistreerimine! Lisainfo: efka56@hotmail.com või tel 5136 767.

Šivananda jooga

Laupäeviti kell 10.00–11.30 toimub šivananda jooga tund,
mis tagab heaolutunde nii kehas kui ka meeles.
Tunnis töötame läbi kõik peamised lihasgrupid, avame joogaasendite ja hingamisharjutuste abiga keha energiakeskused ning suurendame teadlikkust oma kehast ja
sisemaailmast. Regulaarne praktiseerimine muudab tundlikumaks ja teadlikumaks ning annab hea füüsilise vormi.
Šivananda jooga on klassikaline hatha jooga, mis põhineb
iidsetel joogaõpetustel ja toob traditsioonilise joogatarkuse ehedal kujul tänapäeva.
Joogatund koosneb hingamisarjutustest, soojendusharjutustest ja joogaasenditest ning lõdvestusest. Šivananda asana/joogaasendi praktika seeria koosneb 12 asanast,
mis on kõikidest joogaasenditest enim füüsilist ja energeetilist kasu andvad. Asendite järjestus on üles ehitatud
nii, et igale painutusele järgneb vastupainutus. Kogu seeria omab lõpptulemusena terviklikku, harmoniseerivat ja
sügavat sisemist rahu andvat mõju.
Juhendaja Grete Saks on rahvusvaheliselt sertifitseeritud šivananda jooga õpetaja.
Joogatunni hind: 8 eurot kord, 4 järjestikust korda 25
eurot.
Tundidesse registreerumine: saksgretes@hotmail.com.

Huvikeskus

Indrek sooritamas sumokükki treener Kaspar Lannese juhendamisel. Fotod Urmas Kamdron, Tatjana Siipan

Indrek võtab kaalust alla / 3

www.myfitness.ee/Indrekublogi
Siin on minu kolmas
postitus ning täna kaalule astudes oli rõõm taas
suur – 85,5kg!!! (Indreku
eelmine kaal oli 87,2 kg
– toim.)
Jõulueelsed nädalad on tööl
kibekiired ning seetõttu on ka
unerütm sassis, sest poole ööni
tuleb tähtsaid asju lahendada.
Nui neljaks olen püüdnud sättida aega trennide jaoks ning
siiski suutnud kolm korda nädalas spordisaali jõuda. Olen
loobunud valgest saiast ja valgest pastast ning läinud üle täisteratoodetele. Mis kõige olulisem – jälgin rohkem toidu koguseid. Söön aeglasemalt ning
proovin söömisele rohkem aega pühendada. Vahepaladeks on
mul kotiga kaasas Germundi
“Tudengieine Premium”, mis
sai just tunnustatud maitse kvaliteedimärgi. Siinkohal tervitused Aivar Vommile, kes on
meie pähklivaliku eest seisnud
juba kümneid aastaid. Pähklid
täiendavad mu päevast valguvajadust, mis aitab kasvata lihaseid. Muidu jääb ainult trennis käimisest väheks. Õhtuti
arvuti ääres krõbistan kapsalehti ja see inspireerib ka lapsi seda tegema. Limonaade ja
suure suhkrusisaldusega mahlasid joon vähem ning puhast
vett rohkem. Kuid ma kartsin,
et jõuluroogade osas keelab
Galina mul kõik hea ära. Ema
tehtud pasteet ja sült ja viie tunni
ahjuliha jne… Hea uudis on, et
ei keelagi! Lihtsalt tuleb süüa
väiksemad portsud ja nautida
rohkem ilma ülesöömiseta ning
liikumist ei tohi ära unustada.
Treeninguid teeme jätkuvalt vaheldumisi: intensiivne
intervall- ja rahulik jõutreening.
Positiivne on see, et jõutrennis
suurendame vaikselt juba ras-

Kätekõverdused treenivad nii rinnalihast kui ka triitsepsit.

kusi. Küll aga kinnitan, et minu ülekaalu juures on algus siiski suuresti seotud omaenda kehakaalu kasutamisega ning lisa
polegi tarvis. Kui seda enda
ballasti vähemaks jääb, saab ju-

Galina Holmar soovitab:
Shreki smuuti. Ühe klaasi
smuuti kohta on vaja: ca
30 grammi spinatit, pool
banaani, pool apelsini. Pane
kõik koostisained blenderisse, soovi korral lisa veidi
vett. Sega kokku ja naudi!

ba lisa juurde võtta, et pingutus tugevam saaks.

Harjutustest

Jalavahetushüpped. Harjutus,
mis hõlmab paljusid lihasgruppe, seda näitab südamelöögisageduse kiire tõus. Plahvatusliku iseloomuga harjutus paneb
tööle rohkem lihaskiude, kui
aeglasel kiirusel sooritatavad
harjutused. Kõrvalt vaadates
võib tunduda naljakas keksimine rippudes, aga ise tehes
on päris raske.
Kätekõverdused. Liigutus
treenib hästi nii rinnalihast kui
ka triitsepsit. Hea koormuse saab
kere keskosa, sest põhimõtteliselt on tegu liikuva toenglamanguga. Siin on hästi oluline
positsiooni säilitamine kogu harjutuse jooksul. Viimane kord ütles Kaspar, et mul hakkab juba
meelde jääma.
TRX-seljatõmme. Treenib
selga, mis on tänapäeval paljude inimeste nõrk koht. Har-

Kaspar Lannes, treener:
Jõuluaeg on hea lõõgastumiseks, kuid ära unusta
kindlasti ennast vahepeal
liigutamast – tee metsas
tervisejooksu või külasta
MyFitnessi klubi.

jutuse raskust saab ise muuta.
Samuti on töös kerelihased, mis
teeb selle suurepäraseks kogu
keha harjutuseks. Mõnus vaheldus, ja avastan taas uusi lihaseid.
Sumokükk. Küki variatsioon, kus laia jalgade asendi
tõttu saab puusaga vajuda otse
alla, hoides selga püstisemas
asendis. Samuti sunnib käes olev
sangpomm selga sirgena hoidma. Taaskord huvitav harjutus,
mis tundub kõrvalt vaadates oluliselt lihtsam, kui ise tehes.
Häid tervislikke ja rõõmsaid pühi kõigile viimsikatele
üle ilma!

Indrek Kaing
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Viimsi Vallavalitsus otsib
erivajadustega lastele

TUGIISIKUID
2016. aastaks Viimsi lasteaeda, kooli ja kooliväliseks ajaks.
Töö kirjeldus
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja juhendatud tegevuste läbiviimisel lasteaiapäeva jooksul. Lapse abistamine liikumisel, riietumisel, söömisel ja hügieeniprotseduuridel.
• Erivajadusega lapse toetamine õpetaja juhendamisel tegevuste läbiviimisel koolipäeva jooksul. Lapse sotsiaalsete oskuste arendamine ja
toetamine pärast koolipäeva.
Nõuded kandidaadile:
• sõbralikkus;
• kohusetundlikkus;
• füüsiline aktiivsus.
Kasuks tuleb varasem kogemus erivajadustega
lastega töötamisel.
Kandidaatidel palume esitada vabas vormis avaldus ja elulookirjeldus 8. jaanuariks 2016 aadressile Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@viimsivv.ee.
Lisateave: Margit Stern, tel 6028 857 või margit
@viimsivv.ee.

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi
asjatundlikku ja pühendunud

KESKKONNAJÄRELEVALVE
INSPEKTORIT

PLANEERINGUTE
PEASPETSIALISTI

Teenistusülesanded

Teenistusülesanded

Keskkonnajärelevalve inspektori peamine tööülesanne on keskkonnaalase seadusandluse täitmise kontroll ja keskkonnaseisundi jälgimine
Viimsi valla territooriumil, väärtegude menetlemine, ettekirjutuste ja suuliste korralduste andmine õigusrikkumise peatamiseks või lõpetamiseks ning abinõude rakendamine ettekirjutuse
või korralduse täitmise tagamiseks oma pädevuse piires kooskõlas seadusandlusega. Reostuse
korral selle peatamise korraldamine või vastava
abi organiseerimine ning vajadusel Keskkonnainspektsiooni ja teiste asjaomaste asutuste teavitamine.

Planeeringute peaspetsialisti peamised tööülesanded on detailplaneeringu lähteülesande koostamine, projekteerimistingimuste koostamine ja
väljastamine, detailplaneeringute elluviimise üle
järelevalve teostamine ning planeerimiskomisjoni seisukohtade protokollimine.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt keskkonnaalane);
• eelnev keskkonnaalase töö kogemus (vähemalt
2 aastat);
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine
seadustes valla pädevusse antud küsimustes oma
töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning ühe võõrkeele
oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid
situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja
andmekogude kasutamise oskus.

ABIÕPETAJAT
Tööle asumine jaanuaris 2016.
Avalduse koos elulookirjeldusega palume
saata hiljemalt 06.01.2016 e-posti aadressil
karmen@viimsi.edu.ee.

Info telefonil 6028 902 või 6028 908.

Viimsi Vallavalitsus teatab Viimsi vallas liikluspinna nimetuse muutmisest:
1. Pringi külas Kimsi teelt algav ja Pringi jahisadam II kinnistuga lõppev tee.
Ettepanek on määrata uueks liikluspinna nimetuseks PRINGI TEE.
Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 11.01.2016 e-posti aadressil estella@viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi.

Omalt poolt pakume:

• B-kategooria juhilubade olemasolu;
• varasem kogemus väärteomenetlejana.
Omalt poolt pakume:

Kandidaatidel palume esitada:

• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid,
mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandidaatidel palume esitada:
• avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.
Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Teavitus

• erialane (soovitatavalt arhitektuur või ruumiline planeerimine) kõrgharidus;
• eelnev erialase töö kogemus (vähemalt 2 aastat);
• teadmised omavalitsussüsteemist ja seda reguleerivate õigusaktide tundmine, orienteerumine
seadustega valla pädevusse antud küsimustes
oma töövaldkonnas, valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja rakendada oskamine;
• väga hea eesti keele oskus ning vene keele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• algatusvõime ja pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks;
• analüüsivõime ja oskus lahendada keerukaid
situatsioone;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabelitöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja
andmekogude kasutamisoskus.

• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi;
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd.

Kasuks tuleb:

Viimsi Kool otsib oma meeskonda

Nõuded kandidaadile:

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11. jaanuariks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
74001 Harjumaa märgusõnaga “Keskkonnajärelevalve inspektor” või digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: Nele Kilk, tel 6028 872, Nele.Kilk@
viimsivv.ee.

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 11.
jaanuariks 2016 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, 74001 Harjumaa märgusõnaga “Planeeringute peaspetsialist” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.
Lisateave: maa- ja planeerimisameti juhataja
Erik Vest, tel 6028 877, Erik.Vest@viimsivv.ee,
konkursi teemaline lisateave jurist Nele Kilk, tel
6028 872, Nele.Kilk@viimsivv.ee.
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Viimsi valla kultuurikalender
28. detsember – 17. jaanuar
Kuni 31. detsember
Piret Kõo maalide näitus
Viimsi Päevakeskuses ja
Rannapere Pansionaadis
Kuni 20. veebruar 2016
Epp Maria Kokamägi näitus
“Maastik kuldsete inglitega“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
ja Rannarahva muuseumis
Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek
“Jõuluootus“
Raamatuväljapanek lastele
“Jõuluraamat – jõululood
lastele“
Viimsi raamatukogus
Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek
“Vaimulikud mõtisklused“
Prangli raamatukogus
Kuni 31. detsember
Raamatuväljapanek täiskasvanutele “Jõulud raamatu seltsis“
Lastele “Jõulurõõmu
raamatuist“
Randvere raamatukogus
Kuni 15. jaanuar
Erika Veermäe maalinäitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
26.–27. detsember k 11–14
Jõuluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Lisaks eestimaisele toidukraa-

mile pakuvad kauplejad erilisi
üllatusi jõuluvana kingikotti
Lõkketuli ja kuum glögi
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis
31. detsember k 14.30
Vana aasta õhtu jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
k 20
Aastavahetuspidu “ENSV 85–86”
Tantsuks ansambel SSB, retrodisko baaris retrokokteilid ja
erimenüü – nostalgiline näärilaud
Info ja broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
k 22
Üllar Jörberg
Pilet 10 €
Jussi Õlletoas
k 23.45
Aaastavahetus Tammneeme
ajaloolisel sadamaalal
Teeme koos ilutulestikku!
2016. aasta
1.–30. jaanuar
Raamatuväljapanek
“Mida ennustavad tähed?“
Lastele “Suured tähed, väiksed
tähed!“
Viimsi raamatukogus
1. jaanuar k 17
Tänujumalateenistus leiva-

murdmisega
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Anna Curly & Band
DJ Sass Nixon
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis

Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

2.–3. jaanuar k 11–14
Taluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Müügil kodumaine väärt
toidukraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis

7. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. jaanuar k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
DJ Siim Jõgioja
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
3. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras

3. jaanuar k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. jaanuar k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:
Margus Vaher
DJ Lenny Lavida
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
9.–10. jaanuar k 11–14
Taluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Müügil kodumaine väärt
toidukraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis
9. jaanuar k 21
Black Rose meelelahutusprogramm:

Videodisko suurel ekraanil:
VDJ Andrus Kuzmin
Info ja laudade broneerimine:
tel 5628 2261
Black Rose Pubis
10. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool lastele
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
14. ja 15. jaanuar k 11
NUKU teatri etendus
“Muinasjutud paberil“
H. Ch. Anderseni “Vankumatu
tinasõdur“
“Keisri uued rõivad“
Esitajad: Andres Roosileht ja
Sandra Lange
Vanusele 5–12
Piletid: 8 € Piletilevis ja NUKU
kassas 8.–18.01 piletid 6 €
Etenduse külalistele muuseumikülastus tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
14. jaanuar k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

16.–17. jaanuar k 11–14
Taluturg Viimsi vabaõhumuuseumis
Müügil kodumaine väärt
toidukraam
Lõkketuli ja kuum tee
Täpsem info: facebook.com/
viimsitaluturg/
Viimsi vabaõhumuuseumis
16. jaanuar k 12
Paberpunutiste õpituba
algajatele
Juhendaja: Avelin Gildemann
Eelregistreerimine:
info.ikoliis@gmail.com
Osavõtutasu: 18 €
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
17. jaanuar k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus
k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus
Info:

Marje Plaan

Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 6028 866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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ERAKUULUTUSED
l Anda

üürile 3-toaline hubane korter Viimsis,
Pärnamäe külas, Lageda teel. Korteri juurde kuulub tasuta 2 parkimiskohta ja panipaik. Maja kõrval bussipeatus. Üür 650 €/kuus + kommunaalid.
KIIRE! Tel 5100 700, Astrid.

l Litsentseeritud

korstnapühkija teenus. Teostan
ka sundventilatsiooni puhastust. Teave margus@
korvent.ee või tel 5526 281.

anda 3-toaline möbleeritud korter Haabneemes. Tel 5146 046.

kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa
killustikku, liiva, mulda, sõnnikut, multši, kruusa,
täitepinnast, asfaldipuru ja freesturvast. Tellija
materjalide vedu. Tel 5092 936.

l Otsime

oma meeskonda Randvere Kooli tublisid
ja korda armastavaid puhastusteenindajaid. Helistada tel 5558 8490.

l Akende

l Tubli

l Korstnapühkija

l Üürile

ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd
Viimsi, Pirita, Tallinna piirkonnas. Suhtlen vabalt
eesti, soome, vene ja inglise keeles. Teen oma
tööd hästi ja põhjalikult. Töötasu kokkuleppel.
Tel 5052 404.

l Väikeveod

pesu, veerennide puhastus, katuste
süvapesu, ohtlike puude lõikus, eripuhastustööd,
ohtlike puude lõikus. Tel 5638 8994, Uve.
ja pottsepa litsentseeritud
teenused, küttekollete kontroll, remont ja ehitus.
Akti väljastamine kindlustusseltside jaoks.
Tel 5690 0686.

l Santehnilised
l Kogemustega

raamatupidaja osutab raamatupidamisteenust. Kasutusel on veebipõhine tarkvara,
mis võimaldab ka kliendil endal müügiarveid teha
ja kliendivõlgnevust jälgida. Täpsemalt telefonil
5662 8723 või rppidaja@gmail.com.

välis- ja sisetööd (veemõõdusõlmede montaaž ja boilerite puhastus). ÜVK liitumised. Geodeetilised mõõtmised ja mahamärked.
Liiva, killustiku ja mulla müük. Ekskavaatori- ja
transporditeenused. Tel 5850 4300.

l Ostan

puitbrikett kandiline 145 €/960 kg, pellet
premium 8 ja 6mm 185 €/960 kg, lepp 2,7 €/40 l
kott, kask 2,9 €/40 l kott. Tel 5380 3858.

l Müüa

l Kogenud

In Memoriam
Enno Selirand
8. oktoober 1950 – 14. detsember 2015
Esmaspäeval, 14. detsembril lahkus meie hulgast jäädavalt Enno Selirand, töökaaslane Viimsi vallavalitsusest.
Enno oli psühholoogilise abitelefoni Usaldustelefon rajaja. Usaldustelefoni ja operatiivse kriisiabi vajalikkus sai eriti ilmseks ja aktuaalseks 1994. aastal parvlaev Estonia katastroofi ajal, kui esmakordselt oli vaja spetsiifilist toetust suurtele inimhulkadele. Tema
juhtimisel läksid telforid sadamasse ja nõustasid sinna kogunenud
inimesi vahetult kohapeal.
Enno oli selliste taasiseseisvumisaja ürituste nagu Eestimaa Laul
1988, Vabaduse Laul 1991 ja väliseestlastele mõeldud Eesti noortepäevade korraldaja. Ta töötas õppejõuna Tallinna Ülikoolis, EestiAmeerika Äriakadeemias ja Euroülikoolis, tegi ridamisi täiskasvanute
koolitusi ja omas andragoogi V kategooriat. Enno tegutses aktiivselt
ühiskondlikus elus.
Oleme kaotanud karismaatilise, igal hetkel aktiivse, osavõtliku ja
nakatavalt innuka kaaslase, kellel jätkus alati energiat ning aega kolleegide ja lähedaste jaoks. Ta hoidis ja hoolis kõigist, keda tundis.
Suure empaatiavõime ja tundliku sotsiaalse närviga Enno võttis inimesi avalalt ja siiralt ning ootas sedasama ka teistelt.
Töökaaslased vallavalitsusest jäävad Enno Seliranda alati mäletama sooja, suure südamega ja päikselise inimesena.
Kolleegid Viimsi vallavalitsusest

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.

EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka
Norma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, vanu dokumente ja trükiseid ning muid
kollektsioneerimise esemeid. Tel 6020 906 ja
5011 628, Tim.

soovid abi kodukoristus töödes, palun helista.
Tel 5630 8890.

l ENSV-aegsete

ja vanemate asjade ost. Kui kolite,
müüte maja või korterit, siis helistage. Tel 5399
6098.

l Kui

äravedu – mööbel, kodutehnika, nõud,
riided, raamatud jm, mis on korralik ja kasutuskõlbulik, kuid teie kodus enam kasutust ei leia.
Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel
5322 6290.

l Kollektsionäär

ostab münte, märke, medaleid,
vanu postkaarte ja raamatuid. Tel 5399 6098, Rene.

l Tasuta

l Viljapuude,

hekkide, ilupõõsaste lõikus ning
kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, okste
kärpimine, võra kujundamine, kändude freesimine.
Kõrghaljastuse valikraie, piirdeaedade paigaldus ja
hooldus. Tel 5563 7666, www.ifhaljastus.ee.

l Lammutus-

ja koristustööd koos äraveoga, kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. Tel 5540 865,
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu.

l Elukutseline

l Liiva,

l Korralik

killustiku ja multiliftauto veoteenused,
vee- ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, traktoritööd. Tel 5074 178.

õmbleja (üle 40 aasta kogemust)
teeb Viimsis, Aiandi teel parandus- ja õmblustöid.
Teave kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
mees, heade kogemustega aitab Teid
kodutöödes. Lisainfo tel 5393 3070.

l Pakume
l Pottsepatööd

ja korstnapühkimisteenus. Uute
küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.

l Tasuta

äravedu: vanaraud, malmvannid, pesumasinad, pliidid, ahjud, boilerid, torud, kraanid,
plekk, aiavõrk jne. Ise tassime, lõikame, demonteerime. Tel 5065 068, karinveix@hotmail.com.

l Atesteeritud

massöör koos massaažilauaga tuleb
teie koju teile sobival ajal. Pärast massaaži pole
vaja kuhugi kiirustada ja nii on lõõgastav toime
maksimaalne. Vastavalt teie vajadusele ja parima mõju saavutamiseks kombineerin erinevaid
massaažitehnikaid ja võtteid. Hind alates 22 €.
Massööri tellimine: reedu48@hotmail.com või tel
5092 550, Reet.
kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots
5x20 cm, kaseklots 5x20 cm, lepp 30 cm, kask
30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel www.unitedexpo.ee. Alates 50 kotist on
transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta! Tellimine
tel 5198 9070, info@unitedexpo.ee.

tööd kontori koristajale Randvere teel
tööpäevadel alates kella 16-st. Tel 5219 601.

l Liiv,

killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud
põllumuld, haljastusmuld, täitemuld jm. puisteveod hea manööverdusvõimega väikekalluril kuni
6 tonni Tallinnas ja Harjumaal. Tel 5252 632.

l Kogenud

puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet, puude ja hekkide hoolduslõikust. Soodsad
hinnad! Tel 5220 321.

l Ventilatsioonitööd.

Pikaajalise kogemusega
meister teostab erinevaid ventilatsioonitöid. Töö
kiire ja korrektne. Täpsem info tel 5622 8191, Tauno.

l Eratunnid

matemaatikas ja füüsikas põhikooliõpilasele. Kontakttunnid toimuvad Meriväljal. Info
javar@javar.ee, tel 5177 611.

l Müüa

l Müüa

kuiva küttepuud 40 l võrkkotis ja lahtiselt.
Hinnad soodsad. Info ja tellimine: www.BBQPuit.
ee või tel 5120 593.

l Ohtlike

puude eemaldamine, võsa lõikus.
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy.
Helista julgelt ja leiame lahenduse!

inglise keele tunde professionaalsel
tasemel ja samuti kõneklubi, kus saate suhelda keelevaldajatega Austraaliast. Võimalikud ka
online-tunnid Skype’is. Tel 5855 9021, e-post
cocoos@yandex.com.

l Teen

l Müüa

pulmasõite stiilse Ameerika autoga Lincoln
Continental Mark VI 1983 5.0 V8. Hind kokkuleppel, täpsem info tel 5373 7710.

l Viimsis

tegutsev toiduainetega tegelev ettevõte
võtab tööle pakkija. Võimalik töötada nii õhtuses
kui ka päevases vahetuses. Tööle asumine kohe.
Omalt poolt pakume tööd meeldivas väikses kollektiivis, ühiseid üritusi ja stabiilset palka. Tel 5654
499, info@eestiand.ee.

l Ostan

Teie seisva või mitte töötava auto, võib
pakkuda ka tehnilise ülevaatuseta. Pakkuda võib
kõike! Teave: ik.hk@mail.ee, tel 5671 1718,
Renno.
üürida garaažiboksi Viimsi piirkonnas.
Tel 5813 0007 või siim@muhuklubi.ee.

l Soovin

l Pakume

töökorras külmik Zil Moskva (1990)
50 eurot, projektor (1965), laeva häirekell (1959),
raudtee tõkkepuu elektrikell (1974), kaks elektrimoorit – 0,75 Kv/2820 pööret ja 1,7kv/1420 pööret, jääklaas 80x120 kaks tahvlit. Tel 5291 337.

l Müüa

paarismaja, krunt 900 m2 või vahetada
uuema korteri vastu+kompensatsioon. Tel 5667
1098.
l Viimsi

Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet soovib üürida 2 eraldi magamistoaga
elamispinda 1. veebruarist kuni 1. augustini
2016. a kahele Viimsi vallas töötavale vabatahtlikule noorele. Sobib nii korter kui majaosa. Lisainformatsioon: Kadi Bruus, haridus@
viimsivv.ee, tel 5646 2962.
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Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Seoses rendilepingu lõppemisega lõpumüük:
Hinnad 0.50-10.00 EUR 28.11.2015 kuni 10.12.2015
Hinnad 0.50-2.00 EUR 11.12.2015 kuni 24.12.2015

Laias valikus ja soodsa
hinnaga madratsid ja
voodipesu.
Soodsalt uued naiste- ja
lasteriided, jalatsid,
ehted – kõik otse USAst.
Poes

“Riietering”

Viimsis, Randvere 6,
II korrusel.
Iga nädal uued üllatusedJ

Krundisisesed
vee- ja kanalisatsioonivõrkude
projekteerimis- ja
ehitustööd.
Tel 5687 4449,
nivell.ehitus@
gmail.com
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VII RAAMATUD TAGASI
RAAMATUKOGUSSE!
Kuni 2. jaanuarini on
Viimsi Raamatukogus
VIIVISEVABA PERIOOD!
Raamatukogu lahtiolekuajad
E, K, R kell 10.00–17.00
T, N kell 10.00–19.00
L kell 10.00–15.00
31. detsembril ja 1. jaanuaril on
Raamatukogu suletud!

TÄITSA LÕPP!
KOGU KAUP 27.–31.12

%
26

Kampaania periood on 27.–31.12.15 või kuni kaupa jätkub, ei kehti tellitavatele ja soodushinnaga toodetele. Kehtib sularahas või kaardiga maksmisel.
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