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Viimsi tramm, millest on juba räägitud
varsti pea 20 aastat, võib saada ühel
hetkel reaalsuseks, kirjutab vallavolikogu liige Oliver Liidemann.

Sel aastal lõpetas 13 Viimsi
noort gümnaasiumitee
medaliga: 6 kuld- ja 7 hõbemedaliga. Siin nad on!

”Kunagi ei tohi loorberitele puhkama
jääda, alati saab paremini,” ütleb intervjuus Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja.

Jaanipidude ülevaade: leia sobiv jaanituli ja naudi aega koos pere ja sõpradega! Loe lk 11–12

Hannah avab Viimsi piiril
südamega loodud pagarikoja
Hannah Ild lubab, et tema pagarikoja
maitsvates pagaritoodetes pole ühtegi
säilitus-, lõhna- ega värvainet. Foto:
Buxhöwden Pagar

ETTEVÕTLUS Hannah Ild, keda tuntakse ka melan-

hoolsete laulude esitajana, on juba aastaid hoopis
pagariäris ja avab jaaniks Viimsi piiril oma kolmanda
pagarikoja-kohviku Buxhöwden Pagar.
Rain Resmeldt
Uusen
Viimsi Teataja
peatoimetaja

Kuidas sai Sinust kui rahvusvahelist
karjääri teinud lauljast pagarikoja perenaine?
Buxhöwden Pagar on tänaseks tegutsenud kolm aastat.
Kõik sündis tegelikult mõttest ja
soovist küpsetada maitsvat ning tervislikku juuretise rukkileiba. Esialgu küpsetasin leiba kodus oma perele, siis juba sõpradele ning ühel hetkel kasvas
värske leiva austajate ring nii suureks,
et kodused tingimused muutusid kitsaks.
Leidsin armsa koha Tallinna külje
all, Sauel, kuhu kolisin ringi oma leivaahjud ning teadmised, varajased
hommikutunnid ning kire hea toidu
vastu!
Esialgsest plaanist küpsetada leiba
sai paari nädalaga erinevaid saiake-

si, käsitööküpsiseid, kooke ning torte
pakkuv pagarikoda, sest nõudlus tekkis lihtsalt pöörase kiirusega.
Nii sündis esimene pagarikodakohvik Sauele ning aasta hiljem teine
kohvik-pagarikoda juba Nõmme turule.
Siis tõi elu väikesed erilised pöörded ning nautisin oma tütre, Elisabethi Emmy sündi ning kasvamist ja võtsin aastaks aja maha.
Ja täna oleme me Viimsis avamas
kolmandat pagarikoda-kohvikut.
Miks?
Sest Viimsi on alati olnud üks minu
unistuste koht, kuhu kohvik luua.
Olen pea aasta jagu hoidnud silma
peal erinevatel vabadel pindadel ja nii,
kui nägin Ranna tee 5 kuulutust, jättis
süda löögi vahele – teadsin, et see on
meie koht!
Mis on Sinu kohviku/pagarikoja number üks hitt-toode?
Minu pagarikojas valmib kõik kohapeal.

Pagarid tulevad varavalges tööle,
klopivad lahti vabakäigu kanade munad, lisavad piima, taluvõi, jahud ning
panevad taignad käima – just siin,
Viimsis. Meie tooted sisaldavad rafineerimata Demerara pruuni suhkrut
ning Himaalaja roosat soola. Meil ei
ole ühtegi külmutatud toodet, mitte
ühtegi säilitusainet, lõhnaainet, värvainet. Me teeme PÄRIS saiakesi, kooke, küpsiseid – nii, nagu neid on tehtud aastakümneid tagasi.
Kuna sortiment on lai – leivad,
saiad, magusad saiakesed ja soolased
pirukad, koogid ja tordid, käsitööküpsised, keeksid, õhikud –, siis igal tootegrupil on omad lemmikud välja kujunenud.
Meie kaneelikeerud ning kardemonipalmikud on vist juba üle linna tuntud. Meie lihapirukas on rohkelt liha, 4
tundi ahjus haudunud, parimast toorainest valminud.
Kondiitrite valikus on klassikaline
Napoleoni kook, Pavlova koogid oma
tuntud headuses. Šokolaadi-toorjuustu brownie’d, hooajalised rabarberi
Toscad, šokolaadi mousse, mango
maius, maasikakoogid.
Juurestise rukkitäistera seemneleib
ja päikesekuivatatud tomatitega juuretise sepik ning juuretise kodusai, mil-

le sees needsamad vabakäigu kanade
munad, piim ja taluvõi – maitseb nii,
nagu vanaema kunagi saia tegi.
Tegelikult on igale tootele omad
inimesed, kes soovivad nad koju viia,
ning see tekitab tõeliselt hea tunde.
Viimsi kohvik on Sinu kohvikuteäri
ketis juba kolmas Saue ja Nõmme
kõrval – milline Su suur plaan on?
Minu kõige suurem plaan on minu
elu ja minu lähedaste elu. Selle elu
sisse kuulub muuhulgas Neeruti mõis
Buxhöwdeni taastamine, Eesti ühe
kauneima juugendmõisa elule tagasitoomine.
Minu pagarikoda kannab Buxhöwdeni nime. See on väärikas, kauakestev, traditsioone hoidev nimi. Lisaks
aastasadade pikkusele ajaloole, meie
pere eluaegne armastus ja kirg, mis
peegeldub meie pagarikoja toodetele.
Buxhöwden pagar on minu jaoks
kvaliteet ja armastus. Kvaliteetne
tooraine, parimad koostisosad. Käsitöö, kirg ja armastus selle vastu, mida
teeme.
Palju Sul endal jääb aega köögis toimetada?
Olen oma pagarikoja ja tootmisega ikka igapäevaselt seotud, lihtsalt väike-

se lapse kõrvalt teen osasid asju distantsilt.
Sa otsid ka töötajaid. Räägi nüüd
ära, miks peaks just Sinu pagarikotta tööle tulema ja kes on need inimesed, keda Sa otsid?
Sest meil on pagaripere, kus kõiki koheldakse pereliikmetena.
Ma leian, et austus oma inimeste
suhtes – nii positiivsetel hetkedel kui
ka raskematel aegadel – on väärtus,
mida peab hoidma.
Fännid teavad ja mäletavad Sind ikka veel lauljana. Kumbi fänne Sul tänaseks rohkem on – neid, kes on tulnud läbi muusika, või neid, kes läbi
Su küpsetiste on tekkinud?
Kuna aeg, mil lauljana publikut võitsin,
on tunduvalt pikem, siis vast neid fänne on ikka rohkem. Samas annan endast kõik, et minu pagarikoja küpsetised oleksid maitsvad ja kvaliteetsed
ning võidaksid palju südameid.
Köögis ikka laulad ka?
Aga loomulikult! Ja mitte ainult köögis,
vaid ka duši all, autoroolis, jalutades –
sest kui sul on aastane laps, kes jumaldab muusikat, siis saadab laul tõesti
meie kodus pea igat tegevust.
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Avalik pöördumine
iseendale

M

ul on väike juubel. See on minu viies
Viimsi Teataja. Kui ma aprillis Viimsi
vallaperega liitusin, ega ma kohe ei uskunudki, et plaan, mis mul Viimsi Teataja muutmiseks oli, nii kiirelt teoks saab.
Selle viie numbri sisse on jäänud mitu suurt ja
olulist verstaposti. Kõigepealt lehe uue sisulise ülesehituse ja disaini lahtimõtestamine ja väljatöötamine,
kohe järgnes paralleelselt ka Viimsi sajandale juubelile pühendatud numbri koostamine, pauhti! tuli
viiesajanda Viimsi Teataja kokkupanemine.
Tormiline algus, aga kolmkümmend aastat ilmunud Viimsi Teataja on täna kogukonnaleht, mis kõneleb vallaelust väärikamalt ja visuaalsemalt kui kunagi varem. Mitte et enne ei kõnelenud, aga mul on hea
meel tõdeda, et uus sisu ja visuaalne vorm on teinud
just seda, mida muutmise plaan ette ka nägi – käivitanud kogukonda, pannud viimsilasi kaasa mõtlema ja
arutlema ning aidanud vallast väljaspoolgi inimestel
Viimsit uue nurga alt märgata.
Need arutelud ei ole
alati ülipositiivse alatooIga lehenumber
niga, sest inimestel on õion peegel selles
gus erinevaid protsesse ja
ajahetkes, kus ta
arenguid mõtestada ja peesünnib ja ilmub,
geldada erinevalt, läbi oma
koos oma heade
vajaduste ja ootuste, nõudmiste ja lootuste.
ja veadega.
Siiski, Viimsi Teataja on
tänaseks leht, mis külmaks enam lugejat ei jäta, on siis
vaja nutta või naerda, aga ükskõiksust lehe suunal pole. Inimesed kirjutavad, kommenteerivad, arutlevad
ja, peatoimetajana on mul eriti hea meel, et ka oma
mõtteid lugude vormis lehte saadavad.
Peatoimetaja kõige õudsem unenägu on see, kui
pole ideid, millega töötada, või pole inimesi, kellel
oleks, mida öelda. Ja kui pole materjali, mille hulgast
valida, sest iga Viimsi Teataja lehenumber on unikaalne tervik – täpselt selline, nagu ta olema peab, ei parem ega halvem.
Iga lehenumber on peegel selles ajahetkes, kus ta
sünnib ja ilmub, koos oma heade ja veadega.
Teeme nüüd lühikese hingetõmbamise pausi. Juulis ilmub veel kohvikutepäevale ja teistele südasuvistele Viimsi sündmustele keskendunud erileht. Tavapärase lehenumbriga oleme taas Sinu postkastis
16. augustil.
Ära ei tasu unustada sedagi, et muutuste ja arengute tuules on Viimsi Teataja digitaliseerunud aadressil www.viimsiteataja.
ee ning toob ka läbi suve jooksvaid uudiseid huvitunud lugejani.
Aga see avalik pöördumine? No
et see viis numbrit seni pole olnud
üldsegi lihtne lullilöömine. Iga
lehenumber on kui beebi, kelle
heaolu nimel on tulnud nõuda ja
võidelda, seletada ja põhjendada,
aga ma olen Viimsi kohta nii
palju teada saanud ja juurde õppinud. Saage teie ka teada, õppige ka. Viimsi Teataja aitab.
Rain Resmeldt Uusen

peatoimetaja

kas teadsid, et...
Viimsi Teatajaga saab ühendust WhatsAppi teel. Lisa 5686 0007 kontaktidesse
ja kui märkad Viimsi vallas midagi, millest
sinu arvates peaks lehetoimetus teadma,
nägema ja kuulma, saad selle info, pildi või
videoklipi kiiresti toimetusele edastada.
Viimsi Teataja on avatud uutele kaastöötajatele, kes
aitaks meil rääkida lugusid Viimsi külade elust, sündmustest ja põnevatest persoonidest. Näiteks liitus sel korral
meie toimeka tiimiga Jane Saks, kes toob lehes Sinuni jaanitulede ülevaate. Anna meile endast ja põnevatest eeskujudest, tegudest, kogukondadest ja sündmustest agarasti
märku e-posti teel aadressil teataja@viimsiteataja.ee ning
ütle, kui Sinu kirg on kirjutamine, pildistamine ja videod.
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Viimsi city väljakutsed:
targemad transpordiühendused!
KOLUMN Viimsi tramm, millest on juba räägitud varsti pea

20 aastat, võib saada ühel hetkel reaalsuseks.

Oliver Liidemann

Viimsi vallavolikogu liige,
Eesti Keskerakond

M

aailm on pidevas muutumises ja eriti viimased sada aastat on olnud
planeedil Maa väga kiire arenguga, kus piltlikult öeldes oleme isemajanduslikust tõe ja õiguse
ajastust jõudnud tehnoloogiaajastusse ehk elame infotehnoloogia revolutsiooni sees.
Kõik see kiirendab maailmapildi olekult ja seda sama tunneb ja tajub iga elanik. Astume õnneks ka meie
siin mail samme selle roheluse säilitamise suunas tulevastele põlvedele, aga
samas – mida suudab ära teha üks väike Eesti, kui muu maailm ja suurriigid
ei tule sellega kaasa?
Või mida suudab ära teha viimsilane oma metsade ja keskkonna kaitseks
ja arvestades otsuseid, mis tehakse kellegi või millegi huvides?

Soove on palju

Kui midagi planeeritakse – soovitakse juurde rajada elamuühikuid või siis
äripindasid –, peaks olema praegustel
otsustajatel nii palju mõistust, et näha
ajast edasi, et mida miski otsus toob
kaasa tulevikus.
Vallasisesed teed saavad samuti
järk-järgult korda. Kuid hetkel on käimas Tallinna ja Harjumaa trammiliinide võrgustiku laiendamine. Eks tempo võiks alati kiirem olla, aga samas
teavad kõik, et eelarve seab piirid ette.
Kõik soovivad oma valdkondades tõuse ja arenguid kiiremini näha, kui hetkel võimalik.
Jah, laenurahaga saaks kiiremini,
aga siin nähakse vahest kolli, kus seda
pole ja vahest ka on. Seda siis nii teede kui ka mänguväljakute osas. Lisaks
kaua oodatud Haabneeme koerteplatsi osas, et kortermajade elanikud saaksid ka oma koerad turvaliselt mängima
lasta. Töid ja soove, mida väike omavalitsus Tallinna külje all arendada soovib, on palju – et elanik saaks kõik vajaliku oma kodu lähedalt kätte.

Rajame suure city, et siis kõik jääks
siia ja välja enam ei liiguks? Ettevõtte omanik, kes enne ei liikunud tipp
aegadel, ei liigu seda ka siis, kui kontor kohapeal, aga töötajad ei ole kõik
Viimsist ja loota, et nüüd kõik kohe siia
kolivad, on sama, kui oodata, et iga jaanipäev oleks 20 kraadi sooja, aga reaalsust me ju teame.
City tähendab veelgi suuremaid
rahvahulki, sõidukeid ja neid me armastame ohtralt. Ikka üksi liigelda ja
seista ummikus, kuigi ühistransport
kõrval liikumas, aga mul on ettekääne,
et pean sinna ja tänna veel liikuma, ja
peabki. Aga samas vingun, et teed on
kitsad ja veel sada jama, aga ennast ei
soovi muuta, et kasutada kasvõi kord
nädalas ühistransporti.

City tähendab veelgi
suuremaid rahvahulki,
sõidukeid ja neid me
armastame ohtralt.
Ja kui ilmad on ilusad, siis lisaks
ühistranspordi kasutamisele lisada
veel juurde üks-kaks päeva jalgrattaga liiklemist või mingi vahemaa läbimist jalutades.
Tervis tervem, endal olek parem ja
kõik mõtted läbi peas mõeldud ning
analüüsitud.

Eelistus kasutada
ühistransporti

On elukohti, töökohti ja asutusi, aga
on ka inimesi ja ummikuid samamoodi rohkem. Tallinn ei hakka oma teid
laiemaks tegema, et üksikud sõitjad
saaks kiirelt kesklinna sõita, või tunnelit rajama.

Mida teeb linn? Paneb hoopis aina
suurema osa kesklinna tsoonist sõidukitele kinni, mis omakorda tekitab
doominoefekti järjekordade suurenemisel ja viib mingil hetkel ühistranspordi eelistamiseni.
Selge on ka see, et diisli/bensiini
ajastu on lõppemas – tossavad bussid on varsti ajalugu ja nende asemel
vuravad rohelisemad sõidukid. Päikse
jõul veel ei suuda ja selleks läheb veel
hulk aega, kui meie kliimas suudavad
bussid sõita triiki täis inimestega ja igal
aastaajal.

Trammist droonideni

Kuid hetkel on käimas Tallinna ja Harjumaa trammiliinide võrgustiku laiendamine. Trassikoridor on hetkel paika
pandud. See võib veel natuke muutuda, lisaks depoo rajamine lõppu, et
saaks varem hommikul liikuma.
Tänased trammid saaks juba hetkel panna liikuma ise ehk juhtida neid
juhtimiskeskusest. See on ka uute
trammide eesmärk, et need oleks n-ö
robotsõidukid, mida juhitakse ühtsest
juhtimiskeskuses ja Haabneemest
Kadriorgu ja Hobujaamani jõuaks 20–
25 minutiga ehk selgelt kiiremini, kui
seda oleks üksi vuramine oma autoga!
Trammil on oma koridor, sinna ei
eksi ära mõni sõiduk, kes arvab, et ta
on buss või minister, kes arvab, et võib
sõita seal, kus tahab.
Tramm sõidab elektri jõul, mida
ta ka ise võrku tagasi toodab. Trammi saab samuti teha räniga kokku ehk
päiksepaneelidega katta, mille tulemusel on elektritoodang suurem kui kulu.
Viimsist kiirelt Järvele või Koplisse?!
Miks ka mitte. Analüüsid, suunad, kui
palju miski maksma hakkab – hetkel
töö aktiivselt käib, sest kui järgmised
voorud avanevad, oleks Viimsi koos
Rae, Maardu, Harku ja loomulikult
Tallinnaga stardijoonel oma taotlustega esimesed.
Kui miskit ei muutu, siis 2021 peaks
voorud avanema. Kuigi seda, milliseks tulevik kujuneb, hetkel ei tea, aga
kindlasti saame mingi aja pärast istuda ühe-kahe-nelja inimese drooni ja
lennata sihtpunkti. Sellise lennuliikluse koordineerimine saab olema päris huvitav, aga eks IT-inimesed teevad
ajapikku vastavad algoritmid ja programmid, mis liiklust ohutult suunavad
ja reisijad kohale viivad. Esimesed linnad, kus selles vallas katsetud käsil, on
juba kaardil, aeg läheb kiirelt.
Head jaani ja kainet meelt!

Iseennast tuleb muuta

Mis on need top 10 otsust, mis on toonud vallale majanduslikult või keskkonnale halbu tulemusi, või kus on
mingid piirkonnad ülerahvastatud,
mille tulemused on käes ja mille tulemusi näeb ka tulevikus aina enam?

www.viimsiteataja.ee
Peatoimetaja: Rain Resmeldt Uusen, tel 602 8840, e-post: rain.uusen@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post: yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee

@viimsivald

Facebook.com/ViimsiTeataja
Facebook.com/ViimsiVald

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 toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 18. juulil ilmub kohvikute päeva erinumber.
Ajalehe järgmine number ilmub 16. augustil. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 26. juulil kell 16.
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Kesklinna ja
Viimsi valla
külade vahel
muutub liiklus
uute liinide
tulekuga
mugavamaks
ja kiiremaks.
Foto: Adobe
Stock

Haabneeme aleviku LED-tänavavalgustuse kasutusloa eelnõu

Uued bussiliinid viivad
Viimsist Tallinna kesklinna
TRANSPORT Alates 1. juulist
alustab aktsiaselts SEBE teenuse
osutamist Harju maakonna põhjasuuna (Viimsi ja Maardu piirkonnad) avalikel bussiliinidel.

Kiiresti arenevast ja kasvavast Viimsi vallast avatakse alates 1. juulist kaks
uut maakonnaliini 115 ja 174 ning lisatakse täiendavaid väljumisi praegusele liinile 114.
Liiniga 115 luuakse otseühendus
Tallinna kesklinna, Viru ringi ja Balti jaama piirkonnaga Tammneeme,
Randvere ja Metsakasti küladega. Bussiliin kulgeb marsruudil Tallinn (algpeatus Balti jaam) – Hobujaama – Pirita – Mähe – Randvere – Tammneeme
(tagasipööre Haugi tee ristmikul).

Viimsi ja Balti jaama ühendus

Liiniga 174 paraneb ühendus Tallinna,
Viimsi keskuse, Viimsi gümnaasiumi,
Lubja parkla, Lubja ning Pärnamäe
küla vahel. Liini kulgemistee: Tallinn
(algpeatus Balti jaam) – Hobujaama –
Pirita – Viimsi (esialgu mööda Aiandi teed Nelgi teele, seejärel Tulbi teele ja sealtkaudu Vehema teele) – Pärna
mäe (Vehema teelt Pärnamäe teele ja
sealtkaudu Lubja teele) – Haabneeme
(Lubja teelt Randvere teele ja lõpppeatus Ravi teel).
Loodame, et uued bussiliinid leiavad vallaelanike poolt suurt kasutust
ning väheneb vajadus autosõiduks.
Liinil 114 kasvab tööpäevaste väljumiste arv 21-lt 25-le, liinil 115 saab olema 11 väljumist tööpäevas ja liinil 174
tööpäevas 16 väljumist.

Sõiduõiguse tõendamine

Harjumaa avalikel bussiliinidel kehtib
piletimüügisüsteem, kus sõitjatele vanuses 20–62 eluaastat (kaasa arvatud)
kehtib piletihind vastavalt hinnakirjale (vaata ytkpohja.ee/piletite-hinnad)
Harju maakonna avalikel bussiliinidel
olenemata registreeritud elukohast.
Alla 20-aastastele ja üle 62-aastastele sõitjatele on sõit tasuta, tasuta sõidu aluseks on kassas registreeritud, isikustatud Tallinna ja Harjumaa

Põhjasuuna avalikud bussiliinid Viimsis alates 1. juulist.

Ühiskaart (või mõni muu ristkasutatav,
ühistranspordi piletimüügisüsteemiga ühilduv kaart). Samuti on võimalik
kasutada e-õpilaspiletit või ISIC kaarti.

Loodame, et uued
bussiliinid leiavad
vallaelanike poolt
suurt kasutust ning
väheneb vajadus
autosõiduks.
Piletihindade, sõidusoodustuste,
sõitjate õiguste ja kohustuste kohta on
lisainfo leitav veebiaadressilt ytkpohja.
ee/piletimuugisusteem.

Maakonnaliini sõitjal tasub
meeles pidada:

• Avalikele bussiliinidele toimub bussi-

desse sisenemine ainult esiuksest ning
iga sõitja on kohustatud registreerima
oma sõiduõiguse.
• Sõiduõigus tuleb registreerida samuti sõitjatel, kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus Harju maakonna
avalikel bussiliinidel olenemata registreeritud elukohast.
• Harju maakonna avalike bussiliinide vahel on võimalik ümber istuda registreeritud sõiduõiguse korral ühe piletiga.
EHITUS- JA
KOMMUNAALOSAKOND

Sõiduplaanide kohta saab
infot: www.peatus.ee.
Piletimüügi keskkond:
www.pilet.ee.
Lisainfo: info@ytkpohja.ee.
AS SEBE infotelefon 606
7969 ja e-post info@sebe.ee.

Kasutusloa andmine avatud menetluses Viimsi vallas Haabneeme
alevikus renoveeritud LED-tänavavalgustusele.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile on läbi www.ehr.ee
menetluskeskkonna esitatud OÜ Keskkonnaprojekt poolt projekteeritud ja AS Connecto Eesti poolt 2018. ja 2019. aastatel ehitusloa nr
1812271/17106 alusel ehitatud LED-valgustitega tänavavalgustuse süsteemi (401 valgustuspunkti ja 8,7 km kaabeldust) kasutusloa taotlus.
Tööde mahtu kuulus teemaadel ja teeäärsetel kinnistutel olemasolevate tänavavalgustuse õhuliinide ja mastide demonteerimine ning uute
maakaabelliinide ja mastidega asendamine, tänavavalgustuse uute
lülitus-jaotusseadmete ehitamine, piirkonna tänavavalgustuse uue
valgustipõhise juhtimissüsteemi paigaldamine ja töösse juurutamine.
LED-tänavavalgustus ehitati järgmistele Haabneeme aleviku teedele ja kinnistutele: Rohuneeme tee valgustus (11251 Viimsi-Rohuneeme kinnistu 89001:024:0005), Sõpruse tee valgustus (Sõpruse tee L1
kinnistu 89001:010:3380 ja Sõpruse tee 4 kinnistu 89001:010:2897),
Ravi tee valgustus (Ravi tee kinnistu 89001:010:3191), Kaluri tee valgustus (Kaluri tee kinnistu 89001:010:3688 ja Kaluri tee lõik 1 kinnistu
89001:009:0038), Kaluri 2 sisetee valgustus (Kaluri tee 2 kinnistu
89001:010:7770), Kaluri 4 sisetee valgustus (Kaluri tee 4 kinnistu
89001:010:7780), Kaluri 6 sisetee valgustus (Kaluri tee 6 kinnistu
89001:010:7850), Kaluri 8 sisetee valgustus (Kaluri tee 8 kinnistu
89001:010:6830), Mereranna tee valgustus (Mereranna tee kinnistu
89001:010:3473 ja Mereranna tee L1 kinnistu 89001:009:0054, Mereranna tee 2a, 2, 4, 6 kinnistud), Kaluri tee ja Heldri tee vahelise
jalgtee valgustus (Mereranna tee kinnistu 89001:010:7780), Kuunari, Murdlaine ja Merelaine tee valgustus (Heki tee kinnistu
89001:010:3687), Mereranna 2a sisetee valgustus (Mereranna tee 2a
kinnistu 89001:010:4580), Randvere 13 sisetee valgustus (Randvere
tee 13 kinnistu ümbrus ja sisehoov 89001:010:8480), Randvere
15 sisetee valgustus (Randvere tee 15 ümbrus ja sisehoov
89001:010:6820), Mereranna 2 sisetee (Mereranna tee 2 kinnistu
89001:010:6660), Mereranna 4 sisetee (Mereranna tee 4 kinnistu
89001:010:6670), Mereranna 6 sisetee (Mereranna tee 6 kinnistu
89001:010:6680), Heki tee jalgtee valgustus (Heki tee kinnistu
89001:010:3687; Randvere tee 13 kinnistu 89001:010:8480; Randvere tee 15 kinnistu 89001:010:6820; Mereranna tee 2 kinnistu
89001:010:6660; Mereranna tee 4 kinnistu 89001:010:6670; Mereranna tee 6 kinnistu 89001:010:6680; Kesk tee kinnistu 89001:009:0036
ja Kesk tee 1 kinnistu 89001:010:6700), Heldri tee sõidu- ja kõnnitee valgustus (Heldri tee L1 kinnistu 89001:010:3748), Kesk põik
1,2,3 ja 4 ümbruses olev valgustus (Kesk põik 1 // 2 // 3 // 4 kinnistu
89001:010:0520), Kolhoosi tee valgustus (Kolhoosi tee kinnistu
89001:010:3587), Kase tee ja Kase põik valgustus (Kase põik kinnistu
89001:010:3735), Männi põik ja Männi tee valgustus (Männi tee L1 kinnistu 89001:001:0262 ja Männi tee kinnistu 89001:009:0056), Sõstra
tee valgustus (Sõstra tee kinnistu 89001:010:3749), Kuuse tee valgustus (Kuuse tee kinnistu 89001:009:0042), Väljaku tee valgustus (Väljaku tee kinnistu 89001:009:0044), Haava tee valgustus (Haava tee
kinnistu 89001:009:0048), Lepa tee valgustus (Lepa tee L1 kinnistu
89001:009:0052 ja Lepa tee kinnistu 89001:009:0053), Toominga tee
valgustus (Toominga tee L1 kinnistu 89001:009:0047 ja Toominga tee
kinnistu 89001:009:0046), Kesk tee valgustus ja Lepa tee parkla valgustus (Kesk tee L2 kinnistu 89001:009:0049), Rannakuuse tee valgustus (Rannakuuse tee kinnistu 89001:009:0043) ning Vahtra tee
valgustus (Vahtra tee kinnistu 89001:009:0045)
Ehitatud tänavavalgustuse uus süsteem parandab oluliselt Haabneeme piirkonna teede liiklusohutust, elukeskkonda, suurendab turvalisust ning tagab olulise energiasäästu. Kasutusloa väljastamine ei
ole vastuolus õigusaktide ja isikute õigustega ning kasutusloa väljastamiseks esineb oluline avalik huvi.
Vastavalt ehitusseadustiku § 50 lg 1 on kasutusluba vajalik ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga rajatise kasutamiseks.
Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond koostöös järelevalveosakonnaga korraldab kasutusloa menetluse huvitatud isikute
kaasamiseks avatud menetlusena ehitusseadustiku § 54 alusel. Huvitatud isikutel on võimalus kasutusloa eelnõu kohta väljendada oma
arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. Kui kasutusloa eelnõu kohta on kooskõlastamise või arvamuste andmise käigus esitatud märkusi, võtab pädev asutus need asjakohaselt arvesse
või põhjendab arvestamata jätmist kasutusloa haldusaktis. Huvitatud
isikute esitatud arvamustele kohaliku omavalitsuse poolt eraldi ei vastata. Kasutusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse.
Kui huvitatud isik ei ole kümne päeva jooksul kasutusloa taotluse
eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi kasutusloa eelnõu kohta arvamust avaldada
Kasutusloa eelnõu avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel www.viimsivald.ee. Eelnõu, projekt ja maa-ala plaan
on tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik, kab 125.
EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND
JÄRELEVALVEOSAKOND
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Annika
Vaikla:

“Kui tahad, et
sind poliitikasse
kutsutakse,
paista vabatahtliku tööga
silma”

INTERVJUU Annika kallab kannust vett klaasi

ja rõõmustab: “Läksime Viimsi vallavalitsuses
kraaniveele üle. Varem jõime pudelivett. Viimsi
vesi on väga hea.” Sõrmes on tal oma lapse
valmistatud traadist sõrmus.

Silja Oja

Viimsi Teataja
kaasautor

V

iimsi abivallavanem Annika Vaikla võtab mind
särava naeratusega vastu oma kabinetis Viimsi vallamajas, juhatades samal ajal
välja eelmise koosoleku seltskonna. Aega on meil täpselt tund, sest
pärast intervjuud on tal juba järgmine kohtumine.
Lapsi on Annikal kolm, või kolm
ja pool, nagu ta ise ütleb. Nimelt
elab ka Annika varalahkunud õe
laps tihti tema juures, kui Soomest
isa juurest Eestisse külla tuleb.
Suure-Jaanist pärit Annika esimeseks tööks oli stjuardessiamet
ühel maailma luksuslikumal kruiisilaeval. Ümber maailma reisimine
oli äge ja elu oli ilus, aga kuna kõrgkool oli Eestis lõpetamata jäänud,
otsustas Annika kodumaale naasta. Eestis läks ta pärast kooli lõpetamist tööle Pindi Kinnisvarasse
ja jätkas oma karjääri kinnisvaraarendaja Q-Vara personalijuhina.
Siis tulid lapsed, kelle kõrvalt hakkas Annika eraettevõtjaks, opereerides muuhulgas koos abikaasaga
ka üht hostelit Soomes. Samuti on
ta teinud palju vabatahtlikutööd,
näiteks tegutsenud Pärnamäe külavanemana ja olnud triatlonite,
millest nüüdseks on kasvanud välja Ironmani võistlus, korraldaja. Samuti on ta korraldanud Eesti eelkooliealiste laste tantsupidusid.
Abivallavanemana vastutab
Annika Viimsi valla sotsiaalsfääri,

tervishoiu, kultuuri ja rahvatervise eest.
Kuidas Sinust poliitik sai?
Poliitikasse tulin vahetult enne
2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisi. Olen alati tahtnud teha
asju, mis muudavad maailma paremaks. Mulle meeldib panustada
külaellu ja kogukondlikku eluviisi,
edendada spordi- ja rahvatervise
valdkonda ning pärimuskultuuri.
Inimese elukvaliteet ju sõltub sellest.
Õigupoolest kutsusid kõik erakonnad mind oma ridadesse juba
eelmiste KOV valimiste aegu, aga
siis ma polnud veel valmis, keeldusin ettepanekutest. Teema jäi
aga kripeldama.
Ühel hetkel tekkis mu elus periood, mil pidin terviserikke tõttu kõigist suurematest väljakutsetest ja vabatahtlikutööst loobuma.
Kui terveks sain, tundsin, et mu
elus on tühimik – ma ei muutnud
enam maailma, teenisin ainult sissetulekut perele, aga suurem eesmärk puudus.
Kui sotsid minuga 2016. aasta lõpus taas rääkima tulid, võtsin kutse vastu. Minust sai sotside
Viimsi osakonna juhataja ja Rannarahva muuseumi nõukogu esimees. Lõpuks ometi tundsin, et
elul on jälle värvi! Ja siis jäin kohe
lapseootele. Otsustasin, et kui mulle kõik korraga anti, siis võtan kõik
ka vastu – üks päev korraga.
Uue inimesena poliitikas, suur
kõht ees, ehitasin üles terve Viimsi sotsiaaldemokraatide kampaania ja tegelesin väikeettevõtlusega. Kodus oli mul samal ajal 2 last

ja uut ettevõtet käivitav mees. 2017
oli selline huvitav aasta... Mäletan,
et mõnikord mõtlesin õhtuti, mille eest küll perele süüa osta. Väikeettevõtja sissetulek ei pruugi regulaarne olla ja kõik sõltub sinust
endast. Kuigi hirmul on suured silmad, sujus tegelikkuses kõik libedamalt, kui arvasin. Usun, et kui
töötad ja elad õige eesmärgi nimel,
siis oled väga toetatud ka kõigekõrgema poolt.
Miks just Sind poliitikasse kutsuti? Kuidas Sind märgati?
Mu tegevus vabatahtlikuna paistis
välja – töö külavanemana, triatlonite ja laste tantsupidude korraldamine. Kui tahad, et sind poliitikasse kutsutakse, siis paista silma!
Kui teed õiget asja, tuleb ka inimeste toetus.
Kogusin valimistel 113 häält, aga
kõik need hääled olid väga väärtuslikud, nad andsid mulle enesekindlust. Pealegi kogusin rohkem hääli,
kui nii mõnigi mees, kes hetkel volikogus on.
Koalitsiooniläbirääkimised olid
mulle kui uustulnukale väga põnevad, kõik need helistamised ja
kohtumised. Kõik ju püüavad enne valimistulemuste selgumist eelkokkuleppeid teha. Meie põhivalimislubadusteks oli huvihariduse
toetamine ja koolitoidu kvaliteetsemaks muutmine. Samuti spordi- ja vabaajataristute arendamine
ning era- ja munitsipaallasteaedade laste võrdne kohtlemine kohatasu osas lapsevanematele.
Mind isiklikult on alati sotsiaalvaldkond kõnetanud – lastekaitse,
eakate ja erivajadustega inimeste

toetamine on mulle südamelähedased valdkonnad.
Kuidas nende lubaduste pidamisega läinud on? Millise saavutuse üle uhkust tunned?
Kui viimasele kahele aastale vallas
tagasi vaatan, siis pean oma tähtsaimaks projektiks uue raamatukogu rajamist. Raamatud on mu elus
alati tähtsal kohal olnud. Mäletan
end lapsena aina raamatuid lugemas, ma isegi unistasin sellest, et
saaksin kunagi raamatukogus töötada. Nüüd saan aga osaleda oma
unistuste raamatukogu loomises.
Tahan anda oma raamatuarmastust Viimsi lastele edasi.
Viimsi uus raamatukogu, mis
avatakse tänavu hilissügisel, tuleb
maailmatasemel. See saab olema
kaasaegne kultuuri- ja kogukonnakeskus, kus on igakülgsed vaba
aja veetmise võimalused. Raamatukogu juhataja on oma ala tipp
Eestis, kes on ka rahvusraamatukogu juhtinud.
Suurt rõhku paneme lastele ja
noortele, neile tuleb seal eraldi korrus. Lisaks seab end samades ruumides sisse Viimsi noortekeskus,
kuhu laps saab pärast kooli minna,
et koolitöid teha, piljardit mängida
või üritustel osaleda. Eesmärk on,
et tekiks alternatiiv pikapäevarühmale. Et lapsed ei läheks tänavale
või poodi hängima, vaid neil oleks
turvaline ja juhendatud keskkond,
kus aega veeta.
Raamatukokku tulevad ka õmblusmasinad ja bändituba, kus saab
ise muusikat teha.
See saab olema täiesti ainulaadse kontseptsiooniga asi.

Annika Vaikla
peab oma
tähtsaimaks
projektiks uue
raamatukogu
avamist, kuid
paneb igapäevatöös
rõhku ka lastele, noortele
ja eakatele.
Foto: Rain
Resmeldt
Uusen

Viimsilaste Facebooki grupis on
uue raamatukogu suunas ka nurinat kosta – et liiga kallis.
Mina leian, et 2700 m2 eest 27 000 €
kuus maksta ei ole palju. See on
väga suur pind ja loob viimsilastele palju uusi kvaliteetseid ja väärikaid vaba aja veetmise võimalusi.
See on väärtuste küsimus, milline
on see keskkond, kus me ise elame ja oma lapsi kasvatame. Kõik
see, mis meid ümbritseb, kujundab meid – keskkond oma võimalustega ja inimestega.
Eks alati leidub neid, kes millegagi rahul ei ole. Näiteks ei meeldi mõnele, et Viimsi Marketi maja

Usun, et kui töötad ja elad
õige eesmärgi nimel, siis oled
väga toetatud ka kõigekõrgema
poolt.
omanik on vene rahvusest. On inimesi, kes isegi ei suhtle enam minuga, kuna “rentisin venelaselt raamatukogu ruumid”. Mõelda vaid...
Meil on soomlastelt, kes ka raamatukogu rajamisel nõuga abiks on,
palju õppida. Mina oleksin küll
Soomes hostelit pidades väga kurb
olnud, kui soomlased mu hostelit seetõttu boikoteerinud oleks, et
eestlane olen.
Miks Sa just sotsidega liitusid?
Mulle meeldib mõtteviis, et iga
inimene on tähtis. Iga kogukond,
ka Viimsi, on täpselt nii tugev, kui
hästi tunneb ennast ta nõrgim lüli.
Tugev kogukond on see, kus tugevam aitab nõrgemat. Me ei ole tul-
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nud siia ilma võrdse pagasiga ja ei
saagi eeldada, et kõik saavad võrdselt hästi hakkama. Me oleme tulnud eri ülesannetega – kui sulle on
antud rohkem, siis peadki rohkem
ära andma.
Ja võtame näiteks seksuaalvähemuste teema. Ma ei saa aru inimestest, kes neid arvustavad. Mina ütlen alati: püüa teist inimest mõista,
pane ennast tema kingadesse, suhtu empaatiliselt.
Üldiselt mulle tundub, et peaaegu kõik suuremad erakonnad on
võtnud omaks sotsiaaldemokraatlikke väärtusi. Ja ka minul “klikkab”
teiste erakondadega, näiteks Isamaaga, sest kellele poleks kallid
oma riik ja kodu. Samuti reformiga, sest ettevõtlikkus on vägagi minu teema. Näiteks kutsun teid kõiki 21. juunil Lubja ja Pärnamäe küla
ühisele jaanitulele, kus pean koos
sõbranna ja lastega lastekohvikut
„Rõõmus laps“!
Kuidas Sinust just selline inimene
kujunes? Kust Su empaatiavõime
pärit on?
Mul oli imeilus sugulane, missivõistluste võitja, kes suri noorelt
alkoholismi tõttu. Kõik sai alguse
sellest, et ta hakkas igavusest tripsutama. Nägin väga lähedalt, kuidas väiksest alkoholitarbimisest
kujunes haigus, millest väljasaamiseks on vaja lähedaste ja kogukonna tuge ning muidugi tugevat tahet.
Väga raske on sellist asja mõista,
eriti, kui tead tausta, kus inimene
on kasvanud ja kus ei ole alkohol
kunagi au sees olnud. Minu elufilosoofia on, et püüame üksteist mõista, mitte hukka mõista.
Milline on Viimsi kogukond?
Mina olen siia Viljandimaalt Suure-Jaanist sisse rännanud, aga seal
ei tundud ma end kunagi hästi. Mu
potentsiaal avaldus alles Viimsis,
sest siin elavad nii toredad ja toetavad inimesed. Ma ei ole sugugi
nõus, et Viimsi inimesed on uhked
ja ülbed, minu meelest on siin väga
ühtehoidvad ja tegusad inimesed.
Mis on Su suurem ambitsioon
elus?
Näen ennast riigikogu liikmena, aga praegu on mul veel arenguruumi. Tahan õppida sotsiaalvaldkonda põhjalikumalt tundma.
Sain tänavu isegi Tallinna Ülikooli
magistrantuuri pingereas teise tulemusega sisse, aga ühtlasi sain ka
aru, et ei jõua töö ja laste kõrvalt 4
päeva nädalas koolis käia, seega
panin selle plaani praegu ootele.
Mida tahad Viimsis veel ära teha?
Siinsed väljakutsed erinevad teiste
valdade omadest. Siin ei ole vaesus
nii suur probleem. Meie lastekaitse ei tegele vaesuses elavate lastega, vaid vanematega, kes lahuta-

Annika Vaikla
peab toimivat
perekonda
õnnestumiste
alustalaks,
sest perekonnas osatakse
väärtustada
üksteise tausta ja ambitsioone. Foto:
erakogust

vad. On olukordi, kus emal ja isal
on kummalgi palgatud oma advokaat ja lapsele on määratud riigi poolt oma advokaat. Valla lastekaitsja, kes lapse huvidel silma peal
hoiab, peab olema väga heade juriidiliste teadmistega.
Viimsi seeniorid on ääretult tegusad ja pigem keskmisest Eesti pensionärist jõukamad. Soovin luua Viimsisse vajaduspõhise,
personaalse lähenemisega sotsiaalhoolekandesüsteemi, pakkuda eakatele rohkem tegevust ja
suhtlusvõimalusi. Kindlasti tahan
arendada ka koduhooldusteenuseid. Julgustan kõiki neid, kes on
vastavas eas, aga ei ole veel leidnud
teed Viimsi Pensionäride Ühendusse või päevakeskustesse – minge julgelt! Leiate eest palju toredaid, säravaid ning hoolivaid inimesi. Uskuge, teie mured on pärast seda poole väiksemad, rõõmud
suuremad ja tervis parem.
Kuna Viimsis on üsna ühtlane
demograafiline struktuur – keskealised lastega pered –, peame hakkama end ette valmistama elanikkonna vananemiseks. See sõltub
muidugi rahvastikurändest, aga elu
on näidanud, et kes siia elama tulnud, see jääb.
Soovin viia omavahel kokku eakaid ja lapsi, et anda neile võimalus suhelda. Miks ei võiks käia meie
gümnasistid vabatahtlikena pansionaadis eakatega suhtlemas, neile raamatuid ette lugemas?
Erivajadustega inimestele peaksid olema teenused paremini kättesaadavad. Kuigi see on riigi teema,
saab ka vald omalt poolt palju ära
teha. Erivajadustega inimesi peaks
paremini ühiskonda integreerima.
Kiidan siinkohal Randvere kooli,
kes seda lastega hästi teeb. Aga see
integratsioon puudutab ka tööhõivet. Soovin, et meil oleks Viimsis
rohkem toetatud töökohti erivajadustega inimestele.
Mida seal lisaks perearstiteenusele pakkuma hakatakse?
Tervisekeskustesse koonduvad lisaks perearstidele ja -õdedele ka
füsioteraapia, ämmaemandusabi ja
koduõendusteenused. Sõltuvalt vajadustest võib seal töötada ka teisi
spetsialiste. Olen näiteks mõelnud,
et sotsiaaltöötajad ei peaks istuma
vallamajas, vaid olema rahvale lähemal, võtma inimesi vastu hoopis
uues perearstikeskuses.
Kuna paljud inimesed kannatavad kas püsivate või ajutiste psüühikahäirete all või vajavad lihtsalt
aeg-ajalt psühholoogilist nõustamist, toetan koostööd avaliku sektori, eraettevõtete ja MTÜ-dega, et
neid teenuseid siia tuua.
Samuti tuleb panustada psühholoogiliste probleemide ennetustegevusse. Inimesele on tähtis,
et vastav abi oleks vallas mõistliku

hinnaga kättesaadav. Samuti oleks
vaja spetsialisti, kes hakkaks nõustama toitumishäirete all kannatavaid inimesi.
Ma tean, kui raske on sellise
murega üksi hakkama saada, olen
noorena ise aastaid buliimia all
kannatanud. Sain oma haigusest
üle, kui kohtusin oma elukaaslasega. Nüüdseks olen juba üle 20 aasta terve olnud. Elan nüüd keskkonnas, kus mind ei väärtustata vaid
välimuse järgi. See oli kogemus,
mis andis mulle mõistmise ja empaatia.
Kuhu praegu Viimsis toitumishäirega pöörduma peaks?
Alustama peaks ikkagi oma perearstist. Ja kui oled noor, siis räägi
kindlasti ka oma vanematega, sest
nad ei märka, ei saa aru, kui neil
endil vastav kogemus puudub. Minu tuttava anoreksia avastas näiteks kehalise kasvatuse õpetaja! Vanemad ei saanud midagi aru. Kõik
saab alguse probleemi teadvustamisest, enesele tunnistamisest.
Kindlasti peab otsima abi, üksi on
raske võidelda.
Meil on plaanis alustada lapsevanemate kooli projektiga, kus selliseid teemasid nagu toitumishäired, narkosõltuvus või alkoholism
saaks arutada, ennast harida ja abi
otsida.
Kust alkoholiprobleemiga inimene praegu Viimsis abi saab?
Oma AA gruppi meil siin veel kahjuks ei ole, aga Viimsi vallamajas
on nõustamistuba olemas. Soovitan alustada sealt.
Kes vallas rahvatervise teemadega täpsemalt tegeleb? Kellele
võib oma muresid, ideid ja koostööettepanekuid saata?
Meil on juba paar kuud vastloodud
rahvatervise spetsialisti ametis Kaie
Mamontov, kellele võib kirjutada
e-posti aadressil kaie.mamontov@
viimsivv.ee.
Milliste küsimustega otse Sinu
poole võib pöörduda?
Mina ootan uusi ideid, ettepanekuid, kuidas meie sotsiaalvaldkond võiks paremini toimida. Kindlasti ootame MTÜ-de
ja teiste vabaühenduste kaas- ja
koostööd, kuidas mõnda sektorit
paremini korraldada. Näiteks tugiisikute teema on hästi aktuaalne
ja selles valdkonnas oleme avatud
eriti koostööle, et leida häid inimesi
toeks erivajadustega lastele. Kirjutada või Viimsi vahel nööbist kinni
võtta võite ka muude ettepanekute, mõtete ja ka konstruktiivse kriitikaga, kui leiate, et midagi annaks
vallaelus paremini korraldada. Saame koos mõelda, kuidas asju paremaks muuta.
Toon näiteks jalgrattaparklate
loomise teema, kus meil on heaks
abiks Indrek Martin, Pille Petersoo
ja Teet Simson. Nii äge, kui on inimesi, kes puudust märgates tahavad vabatahtlikult panustada sellesse, et oma koduõuel midagi ära
tehtaks!
Soovin väga, et inimesed ei ventileeriks end viimsilaste Facebooki grupis, millel ma pidevalt silma
peal hoida ei jõua, vaid kirjutaks
otse valda. Ainult nii saame asjad
paremuse suunas liikuma! Nii et
andke aga otse teada, mis on hästi, mida võiks paremini teha või kus
tahaksite ise kaasa lüüa!

ohutus

Ennetame sissemurdmisi kodudesse
Et enda ja oma kodu turvalisust suurendada, teen nii:
Lukustan välisukse ka kodus olles. Põhiosas pannakse eluruumidest vargused
toime vaba sissepääsu teel – lahtiste akende ja lukustamata uste kaudu.
Luban oma koju vaid usaldusväärseid inimesi. Nõuan seda ka oma lastelt. Parim kaitse tundmatu külalise eest on uksesilm ja tugev uksekett.
Kui kodust lahkun või magama lähen, sulen aknad ja lukustan uksed. Vargad
kasutavad ära olukordi, kui kodude uksed või aknad on lahti ununenud või kus
puudub valvesignalisatsioon. Nii ukse või akna lõhkumine kui ka signalisatsiooni
käivitumine äratavad tähelepanu, mida kurjategija ei soovi.
Märgistan esemed, mis on mulle väärtuslikud, ja teen neist fotod. Märgistatud
esemeid on raskem edasi müüa ning seetõttu võtavad vargad neid harvemini kaasa.
Vajaduse korral paigaldan valveseadmed või kasutan turvafirma teenuseid.
Paigalda hoovi peale liikumisanduriga valgustid, mis äratavad eriti pimedatel aastaaegadel tähelepanu. Signalisatsioon on tõhus vahend sissetungija tõrjumiseks.
Üheskoos loome turvatunnet. Tunnen oma naabreid ja kaalun koos nendega
naabrivalvepiirkonna loomist. Naabrite informeerimine äraolekuajast aitab kaasa
varguste ennetamisele.
Annan teada hädaabinumbril 112 kahtlase käitumisega inimestest oma koduümbruses. Kohene informeerimine aitab kiiremini varguse toimepanijat tabada.
Veendun enne oma vara juurest lahkumist, et see on turvalises kohas, näiteks
jalgrattad ja muruniiduk kuuris, auto võtmevaba pult vutlaris jne. Hoia garaaž ja
kuur alati lukus, eriti siis, kui need on elumajaga ühendatud. Lukusta ka tööriistad,
redelid jms, et neid ei saaks kasutada majja sissemurdmiseks.
Jagan targalt infot selle kohta, et viibin kodust eemal. Kuna varaste lemmikud
on kodud, kust pererahvas on ära sõitnud või läinud reisile, ei maksa sotsiaalmeedias avalikult oma puhkusepilte või oma plaane jagada. Pikema kodunt äraoleku
puhul tuleks teavitada naabreid ja paluda neil aeg-ajalt postkasti tühjendada.
Kindlustan oma vara. Kindlustusleping ei aita kahju ära hoida, küll aga on sellest palju abi kahju korral.
Vaatan: hoianomavara.eu!

aednik soovitab

Must mänd
Kompaktse kitsaspüramiidse võraga Green Tower ehk pinus nigra on aeglasekasvuline poogitud sort.
Kõrgus 10–15-aastasena 2 meetrit, laius 0,6–0,8 meetrit. Täiskasvanuna ligi
5–6 meetrit kõrge ja 1,8 meetrit lai, kuid kasvamine võtab väga palju aega.
Okkad tugevad, tumerohelised kuni hallikasrohelised. Okaste pikkus kuni 15 cm,
okkad kahekaupa kimbus. Sobib täispäikseline ja hea drenaažiga kasvukoht. Ei
talu varju, seisvat vett ning savist pinnast. Mullastiku suhtes vähenõudlik. Talub
edukalt tuulist kasvukohta ning saastunud linnaõhku.
Väga efektne soolopuu linnaeda. Sobib üksikult või väikese grupina aeda,
haljasalale, okaspuude kompositsiooni.
Kogemus on näidanud, et kõrgemakasvulisi (püramiidseid) sorte on tark talvel
varjutuskangaga varjutada.

Allar Lehtsalu

Viimsi valla haljastuse vanemspetsialist

• Puitbrikett ja turbabrikett
• Pelletid premium 8mm ja 6mm
• Kütteklotsid, lepp ja kask 40L võrkkottides
• Kivisüsi 25kg kotis ja big- bag kotis

Ühe aluse tellimisel Tallinas ja lähiümbruses
transport tasuta.
Paki kaupa saab osta meie laost.
LEILI BRIKETT OÜ, Pähklimäe 4, Maardu
tel. 56 924 924, 6379411
www.leilibrikett.ee
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Alar Mik –

vallaametnik, kes
ei istu soojas toas
laua taga, vaid
jookseb vajadusel,
labidas käes, ringi
INTERVJUU Viimsi valla ehitus- ja kommunaal-

osakonna juhataja Alar Mik töötas enne
Viimsi vallavalitsusse tööletulemist 9 aastat
Rannarahva muuseumis, kus ta käis läbi kõik
ametipostid teadurist tegevjuhi kt-ni ja hiljem
nõukogu liikmeni.

Silja Oja

Viimsi Teataja
kaasautor

H

ariduselt on Alar TTÜ
IT Kolledži lõpetanud
arvutiinsener, kelle kireks on Viimsi ajalugu
– tema juured ulatuvad siin 12 põlve tagasi 17. sajandi algusesse. Alar
on toimetanud raamatuid, löönud
kaasa mitmetes filmiprojektides
ja muu hulgas pälvinud ka Viimsi
Teataja aasta autori tiitli.
Alar, kust Su koduloohuvi pärit on?
See tekkis mul juba 13-aastasena, kui kuulasin onu jutte vanavanaisast, kes oli olnud külas kohalik piiritusekuningas ja hiljem üks
Viimsi valla asutajatest ning volikogu liige. Need salapiiritusega seotud lood olid väga põnevad, aga ega
neid palju ei räägitud, siiamaani ei
taheta rääkida, sest see oli tegevus,
mille eest omal ajal vangi võis sattuda. Lisaks mäletan koolis räägitud legende ja jutustusi Viimsi ajaloost, mida koguti ja siis ette kanti.
Lood koopast, salakäikudest, Viimsi mõisnikust ja kullaröövidest olid
nii põnevad. Kõik see tekitas minus suure koduloohuvi, mille tõttu kutsuti mind 2002. aastal kohalikku muuseumi tööle.
Kui salapiirituse vedu hiljem
muuseumis töötades uurisin, siis
mõistsin, et kuigi see oli illegaalne
äri, ei teinud siinsed kalurid seda
mitte rikastumise, vaid äraelamise eesmärgil. Kaluriamet ei toonud piisavalt sisse, aga mu vanaisa

tahtis vana rehemaja asemele uut
maja ehitada. Nii hakkakski ta Soome lahes liikuvatelt laevadelt oma
paadiga piiritust maale tooma ja
siin edasi müüma. Lõpuks sai vanavanaisa maja ehitamiseks vajaliku raha kokku ja ehitas uue elumaja, kus mina siiani elan – Vinnuniidi
talu. See on algselt 1880ndatel mõisa metsa salaja rajatud kaluritalu,
mille mõisnik ühel hetkel avastas,
aga õnneks ei hakanud ta minu vanavanavanaisa Juhanit ja ta venda
välja ajama, vaid rentis selle lõpuks
minu esivanematele.
Kuigi mu vanavanaisa Gustav
Laur suri 1945. aastal, elas ta kohaliku rahva südames ikka edasi.
Veel 1990ndatel võis kuulda jutte,
kuidas talu nime järgi hüüdnime
saanud Vinnundi Kustas ikka hea
mees oli olnud, inimesi aidanud,
vajadusel hobuseid või raha laenanud, alati kõiki abistanud. Minu
jaoks on ta siiamaani eeskuju. Olen
ka ise palju vabatahtlikuna erinevates seltsides ja MTÜ-des osalenud
ja nüüd panustan abipolitseinikuna Viimsi turvalisusesse. Tahan, et
mu koduvallal hästi läheks.
Olen uurinud oma suguvõsa
ajalugu 12 põlve tagasi kuni 1610.
aasta paiku sündinud esiisa Pelleni
välja. Tema talust (Iszpacker või ka
Iversback – rootsi k Ivari mägi) on
näiteks tekkinud Tammneeme küla. Pelle nimi on tänapäevani säilinud läbi kohanime Pällu. Käisin
mitu aastat külavahel ja panin inimeste mälestusi kirja. Viimsi ajaloo uurimine sidus mind üha enam
kodukohaga, muuseumis töötatud
aeg süvendas teadmisi poolsaare
ajaloost. Viimsi vald on mulle läbi

ja lõhki kodu, pean end tõeliseks
Viimsi patrioodiks.
Kõik mu esiisad on olnud kalurid ja nende naised kala suitsutajad ja müüjad. Osad talud müüsid
värsket kala, meie talu tegeles suitsukala müügiga. Kaluritöö oli amet,
mis anti isalt pojale edasi. Nõukogude ajal muutus palju, Kirovi kalurikolhoos andis võimalusi mitmetes valdkondades töötamiseks.
Nii sai minu isast tisler, ühest onust
elektrik ja teine onu jätkas kaluriametiga.
Kui käin vallas ringi, siis iga objekt kõnetab mind. Näiteks praegu rekonstrueeritakse Reinu teed.
On teada, kui see lasketiiru viiv tee
NL-i armee poolt rajati, siis tehti
see osaliselt palkidest. Teatud lõikudel tulidki palgid välja.
Rannarahva muuseumi hoone ehk vana koolimaja asub Nurme tee ääres, sest minu vaaronust
Viimsi vallavanem Aleksander
Piilberg lõpetas 1924. aastal pikad vaidlused kooli asukoha osas
ja asukohaks jäi Pringi heinamaa.
Mõned ajaloolised teemad on
aktuaalsed ka tänapäeval. Näiteks
käis 1930ndatel suur debatt Viimsi kultuuri- ehk rahvamaja asukoha
üle – see pidi tulema ühe variandina valla sissesõidu juurde, aga sõja
tõttu jäi see plaan ära ning nõukogude ajal rajati sinna platsile kauplus – praegu asubki selles kohas
Ranna tee ääres Konsumi pood. Kino kavandati juba Kirovi kalurikolhoosi ajal, aga see jäi toona valmimata. Aastaid hiljem tuli kino siiski.
Kui Viimsis ringi vaadata, siis ei
jää peale Laidoneri mõisa just

palju ajaloolisi mälestisi silma.
Mis neist saanud on?
Siin on tegelikult alles nii 50–60 ajaloolist talu – nad on lihtsalt teiste
majade vahel peidus. Ajalugu on
Viimsis kõikjal.
Paljud kohalikud näiteks ei tea,
et Haabneme lihapood on vana Haabneme mõisa hoone, mille
juurde kuulusid karjamaad, veski
ja sepikoda. Sellest ka Mõisaranna
tee nimetus. Viimsis vallas on roh-

Alar Mik teeb
oma tööd alati
pühendunult
ja naeratusega. Fotod:
Rain Resmeldt
Uusen

Vanavanaisa
Gustav Laur
koos abikaasa
Aliinega, kelle
süles on tütar
Linda. Fotod:
erakogu

Vanaema
Linda Mik ja
vanaisa Albert
Mik 1970ndate
aastate alguses lehmi
karjatamas.

kelt rannakaitse- ja militaarrajatisi
erinevatest aegadest. On erinevaid
ajaloolisi hooneid – Hans Kuigi talu
Kaluri tee ääres või vanad Lubja mõisa hooned Lubja tee ääres. On ka
väga palju pärandkultuuriobjekte.
Viimsi vanim ja kõrgeim koht –
Lubjamägi (51,4 m) – kerkis veest
umbes 11 500 aastat tagasi. Selle
mäe sees asub koobas, mille kohta
on levinud palju erinevaid legende
ja millel on seetõttu mitu erinevat
nime – röövlikoobas, hundikoobas
ja kuradikoobas.
Röövlikoobas seepärast, et kunagi asus Lubja mäe otsas, seal,
kus praegu on tuletorn, loss, mis
kuulus Viimsi mõisnikule. Legendi järgi lasi mõisnik oma meestel
Aegna salmest läbi sõitnud laevu
röövida. Röövsaagiks langenud varandus tassiti aga koopasse varjule. See oli kunagi kaunite võlvidega
koobas, aga need võlvid lasid koolipoisid 1940ndatel “nalja pärast”
lõhkeainega õhku.
Hundikoopa nimi seostub aga
19. sajandi rahvapärimusega, mil
hundid Eestis suureks probleemiks
olid. Hundid olevat selles koopas
elanud ja Lubja mäe all Krillimäe
piirkonnas olid huntide püüdmiseks augud. Ükskord olla üks vintis peaga kohalik pilllimees Pirita kõrtsist tulles ühte neist sisse
kukkunud, otse lõksus olnud hundi juurde. Nii kaua, kui paarimees
abi järele jooksis, olla ta, kuni käed
kanged, hundile muusikat mänginud, et too ei ründaks. Abi saabudes hunt tapeti ja kõrtsis tehti temast praad.
Kuradikoopa nimega aga hirmutati lapsi, et nad sinna ei läheks.
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koristuseks valmis. Kiidusõnu ja
-kirju oli oluliselt rohkem kui murekirju ja selle üle oli tõeliselt hea
meel.

Milline oli elu Viimsis nõukogude ajal?
Nõukogude ajal oli siin ilus ja hea
elu. Seda tänu Kirovi näidiskalurikolhoosi legendaarsele esimehele
Oskar Kuulile, kes oli geniaalne ärimees. Arvan, et kui ta oleks läänes
elanud, oleks ta miljonär olnud! Tema juhtimisel hakkas kolhoos tänu
kala töötlemisele ja müümisele kiiresti kasumit teenima, aga et üks
kolhoos kasumit teenida ei tohtinud, pööras ta kogu kasumi kiiresti kuluks – ehitas haigla, kooli, lasteaia ja tegi seda kõike talle omase
suurejoonelisusega, koolis oli oma
talveaed ning lasteaias bassein. Oskar võttis tööle ka neid, keda mujal ei võetud, näiteks Saksa poolel
võidelnuid. Lõpuks olid osad Kirovi kalurikolhoosi plaanid nii läänelikud, et neile tõmmati kuuldavasti kõrgemalt pidurit. Aga elul oli ka
teine külg – elati piiritsoonis, merel käia ei saanud, terve poolsaar
oli täis erinevaid sõjaväe- ja piirivalverajatisi.
Kuidas Sinust kui kirglikust koduloohuvilisest vallaametnik sai?
Mind kutsus muuseumist valda tööle toonane abivallavanem.
Eks mind peeti sõprade ja tuttavate poolt algul hulluks, kui teatasin,
et lähen kultuurivaldkonnast Viimsi valda kommunaalmajandusega
tegelema. Et vallaametnikud on ju
need, kes saavad ainult sõimata ja
seda eriti kommunaalametis. Aga
mina tundsin, et muuseumis olin
oma eesmärgi saavutanud ja vaja
on edasi minna. Muuseumis möödus üliäge periood mu elust koos
ülilahedate kolleegidega, keda ma
kunagi ei unusta.
Taristu ja teede teema on mulle
alati huvi pakkunud. Juba külaseltsi esindajana tegin vallale rohkelt
ettepanekuid erinevate teenuste parendamiseks või probleemide lahendamiseks. Minu kirjadest
on praegu mu kabinetis riiulil terve kaust alles. Nüüd avanes mul
võimalus ise neid ideid ellu viima hakata. Seega võtsin kommunaalameti juhataja tööpakkumise
rõõmuga vastu.
Nüüd olin ise see, kellele inimesed murekirju kirjutama hakkasid.
Esimese kuu jooksul saabus mu
postkasti üle 60 kaebekirja! Need
olid mured, millega keegi polnud
varem tegelenud, aastast aastasse lohisenud probleemid. Hakkasin asjadega tegelema ja inimestega suhtlema. Mõned asjad seisid
raha taga, aga päris palju väiksemaid asju sain ametnikuna kohe
ära lahendada.

Mida esimese asjana kohe ära
tegid?
Kui valda tööle tulin, töötas kommunaalametis ainult 3 inimest.
Aga vallas elas juba siis 15 tuhat
inimest. Võtsin kiiresti praktikandid tööle ning asusime probleeme kaardistama ja lahendama. Tol
aastal tabas Viimsit samuti suur
lumesadu ja vald ei suutnud teid
puhastada, inimesed ei pääsenud kodudest linna tööle. Laekus
kaebusi, inimesed tulid vallamajja kohale ning seisid mul ukse taga järjekorras, et juhtida tähelepanu hooldamata teelõikudele. Oli
päevi, kui mul polnud aega ei lõunal ega WC-s käia, võtsin aga järjest kaebustega inimesi vastu. Kui
kultuurisektoris oli kõik olnud alati hästi positiivne, kõik aina kiitsid ja tänasid toredate sündmuste
eest, siis nüüd pidin hoopis teistsuguste meeleoludega hakkama saama ja kriitikat vastu võtma. Kuna
probleem on see, mis mind käivitab, asusin tegutsema.
Seadsin eesmärgiks, et kaebusi
enam ei tuleks. Hakkasin probleemidega süvitsi tegelema ja tihti tuli ka ise, labidas käes, objektil asju
lahendada.
Kahe kuuga välja töötatud struktuurimuudatus sai alles 2–3 aastaga
ellu viidud. Noore ametnikuna ma
ei teadnud, et kõik asjad ei käi kiiresti. Lõpetasin ära mitmed kallid
hankelepingud, sest teatud tööde
puhul on sisseostmine kallim kui
isetegemine. Raha jäi ülegi, selle eest ostsime kommunaalmetile
bussid. Nüüd niidame ise ja veame
ise prügi ära. Praegu, pärast aasta
alguses toimunud ehitus- ja kommunaalameti ühendamist osakonnaks, töötab meie tiimis 20 inimest.
Kui varem oli vald n-ö tellija
laua taga ja kuskil oli keegi anonüümne täitja, siis nüüd käib iga
bussijuht ja labidamees vallamajas kohal, me kohtume ja arutame
asju silmast silma – nad on osa valla elanikke teenindavast meeskonnast. Meie valdkonnas on ca 100
inimest, kes aastaringselt iga päev
valla heaks tööd teevad. Mõnikord
ajan nad oma nõudmistega hulluks
– küll tahan paremat niidukvaliteeti, küll esteetilisust tee-ehitustööde juures, sageli ulmekiirust asjade menetlusel. Tahan, et kvaliteet
oleks parim. Kunagi ei tohi loorberitele puhkama jääda, alati saab paremini.
Kui jälle tuleks talvel suur lumi –
kas nüüd on vald selleks valmis?
Jah, näiteks eelmisel talvel oli meil
kogu aeg 20 ühikut tehnikat lume-

Hoolimata
kümnetest
projektidest
korraga,
mida Alar
Mik haldab,
valitseb tema
töölaual
alati kord ja
puhtus.

Kas ja kuidas IT taust Sulle praeguses töös kasuks tuleb?
Kindlasti aitab see kaasa. IT on erinevate teenuste osutamisega tihedalt seotud. Meil on Viimsis võetud Eestis esimesena kasutusele
hauaplatside lepingute täisdigitaalne taotlemise ja sõlmimise võimalus. Samuti saab meil digitaalselt
taotleda lubasid teede sulgemiseks,
kaeve- ja veotöödeks ning reklaamiks. Mulle IT-inimesena see väga meeldib!
Plaanis on välja arendada kogu
kommunaaltaristu haldamise infosüsteem, et kõike saaks taotleda
ja salvestada ning kuvada geoinfona ühes keskkonnas ja mingit käsitööd andmete ühest kohast teise
sisestamisel enam teha poleks vaja. See on olnud mu suur unistus
juba mitu aastat – luua kaasaegne töövahend ametnikule ja keskkond elanikule, kust iga inimene
saab vaadata, milline on tema külas või koduümbruses seis valgustatud teedega, teekatte liikidega,
sademeveesüsteemidega, mis ajaks
on miski tegevus kavandatud, võimalus elektrooniliselt ja mugavalt
esitada taotlusi jne.

Tahan, et kvaliteet oleks
parim. Kunagi ei tohi loorberitele puhkama jääda, alati saab
paremini.
Lisaks osalen suure huviga erinevatel MKM-i meeskonna töökoosolekutel, mis on seotud ehitusteenuste kaasajastamisega. Selles
valdkonnas on oodata suuri muudatusi.
Kuidas projekte rahastad?
Mulle meeldib projekte juhtida ja
täiendavat rahastust taotleda. See

Viimsilasena
tõuseb Alar
tihti töölaua
tagant püsti
ja läheb
vaatab ise
üle, mis ja kus
toimub.

on võimalus valdkonda arendada
ja igat võimalust tuleb maksimaalselt kasutada. Olen palju Eestis ringi sõitnud ja vahel teeb kadedaks,
kui palju on mõnes kohas EL-i rahadega ilusaid asju ära tehtud.
Tuleb olla aktiivne. Oleme
meeskonnaga EL-i fondidest oma
5–6 miljonit eurot valda toonud.
Nendest rahadest on ehitatud 1
miljoni euro eest kogu Haabneeme
aleviku LED-valgustus ja töösse läheb LED II projekt samas rahalises
mahus. 2,3 miljoni euro eest oleme
Viimsi valda rajanud kergliiklusteid. Lisaks veel erinevad saarte,
keskkonna ja tarkvaraga seotud
projektid. Töös on LIFE sademeveeprojekt. Hetkel on sees kolm
taotlust kogumahuga ligi 700 000
eurot.
Unistan rahastuse saamisest
ühele suurele mänguväljakute
projektile. Ma tahaks ehitada valda Taani eeskujul õuesõppe mänguväljakud, mis viiks lapsed toast
arvuti tagant õue. Ja need mänguväljakud ei tuleks plastikust, vaid
looduslikest materjalidest, seal
saaks olema kivid, köied, muda,
palgid ja veesilmad – kõik see, mis
lastele meeldib.
Kuidas kriitika ja negatiivse tagasisidega oma töös hakkama
saad?
Ma ei võta kriitikat isiklikult, sest
paratamatult on alati keegi, kellele
miski ei meeldi. Ma olen kõike kogenud – mulle on lubatud puuriida
taga peksa anda, mind on hoiatatud pimedatel tänavatel kõndimise eest jne. Mõni ähvardus ajab isegi muigama. Kui telefonis mu peale
karjutakse, panen toru ära ja helistan hiljem tagasi – seejärel on hoopis viisakam toon. Viimasel ajal on
selliseid juhtumeid õnneks vähe,
aga alguses oli pahandamist palju,
sest inimestele ei selgitatud otsuste põhjuseid. Lihtne on öelda “ei”
ilma selgitamata või lahendust otsimata. Palju keerulisem on otsust
põhjendada ja näha vaeva alterna-

tiivse lahenduse leidmisega. Mina julgen alati vajadusel “ei” öelda, aga tean, et seda “ei”-d on vaja
põhjendada.
Näiteks äsja Aiandi tee äärde
rajatud punase kattega kergliiklustee on tekitanud vastakaid arvamusi – mõnele väga meeldib, teisele ei
meeldi üldse. Olin ka ise selle punase tooni suhtes algul skeptiline, aga kui nägin, kui paljudele see
meeldib, siis muutsin oma konservatiivset arvamust. Olen paljudele
selgitanud, kuidas mujal maailmas
on sellised punased kergteelõigud
tavapärased. Hea on näha, et tavaline asi nagu kõnnitee paljusid kõnetab ja ka Viimsi fototurismi elavdab.
Mis on olnud Su suurim väljakutse Viimsi vallas töötades?
Kõige raskem töö oli Heki tee rekonstrueerimine ja haljastuse mahavõtmine, et jalgteid rajada. Ühelt
poolt oodati seda tööd juba aastaid, aga kui tööd algasid, oli palju vastuseisu ja ei mõistetud, miks
puid maha võetakse ja miks nii palju üles kaevatakse. Tööd olid väga
mahukad ja objekt oli ülikeeruline.
Maa sees oli palju ootamatut. Hiljem panime ka suure rõhu teeäärsele haljastusele ja kui teed lõpuks
valmis said, siis hakkas tulema tänu. Mõni inimene tuli isegi isiklikult mu kabinetti kohale ja vabandas oma varasemate sõnade pärast.
Lõpuks jäi kõlama positiivsus, inimesed on rahul ja kiidavad.
Sageli on nii, et kui ei tehta, siis
ollakse pahased, aga kui tegema
hakkame, siis ei olda rahul. Meie
töö ongi võimalikult palju tegevusi selgitada. Kui asi valmis saab, siis
ollakse alati tänulikud. See muster
kordub objektilt objektile. Ja ma
mõistan seda – kui keskkond muutub, siis ikka muretsetakse, mis saama hakkab.
Aga mõni huvitavam juhtum, mis
meelde on jäänud?
Tuleb meelde üks aastatetagune
kõne, kui teatati Haabneemes kortermajade vahel ringi kepslevast
ohtlikust lehmast. Algul ma ei uskunud, aga kui tuli ka teine kõne,
läksin seda lehma otsima. Ei leidnudki.
Mõnikord teeb nalja see, kuidas inimesed pelgavad oma naabriga suhelda. Näiteks üks juhtum
oli selline, kus isik teatas, et tema
krundil on kraavid täis ja sademeveetoru, mis naabri kinnistul asub,
on vist umbes. Naabriga ta rääkida
ei tahtnud. Õhtul koju sõites läksin kohale, hüppasin, kindad käes,
kraavi, võtsin sealt ühe oksa välja
ja oligi korras. Vesi jooksis ära ja asi
sai lahendatud.
Valla töö on ühelt poolt koormav ja raske, aga samas on meie
osakonnal üle 20 erineva tegevussuuna, mille tegevused on kõik
eriilmelised. Ei ole midagi nii, et istud soojas toas ja naudid ametniku
lihtsat tööd. See on müüt. On olukordi, kus on tulnud reageerida öösel kell 4, või tööpäevi, mis lõpevad
hilisõhtul. Mõnel päeval käib minu
postkastist läbi ligi 200 e-kirja, millele kohe ei jõua vastata. On palju
pinget ja stressi. Inimestel on väga kõrged ootused ja me püüame
nendele vastata. Oleme seni andnud endast parima ja jätkame seda. Sellegipoolest võin öelda, et
kõik need aastad on olnud tõeline
nauding ka siis, kui on olnud raske.
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2019 juubelilaulu- ja tantsupeo tuletulemine Viimsi vallas
SÜNDMUS Viimsi vallal on taas au võõrustada

XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” tule teekonda selle päris lõpuosas, vahetult enne suure peo
algust, 2. ja 3. juulil Prangli saarel ja Naissaarel.

1.

juunist 4. juulini toimuv
XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” tuletulemine 2019 on avamäng
juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ning väge
igasse Eestimaa nurka.
2019. aastal saab tuletulemise
traditsioon 50-aastaseks – esimest
korda toimus üle-eestiline tuletulemine 1969. aastal seoses laulupeo
sajanda juubeliga.
Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest “Minu arm”
lähtudes on 2019. aasta tuletulemisel tule hoidjad ja edasikandjad
taas maakonnad, nii nagu ka 1969.
aastal. Tule tulemine on alati väga emotsiooniderohke ja võimsaid
elamusi pakkuv suursündmus.
Sel korral maakonnast maakonda liikudes tekib väga paljudel inimestel võimalus tuletulemisest
isikliku pühendumise kaudu osa
saada.
Loodame väga, et laulu- ja tantsupeo tuleteekonna korraldamine
on maakondadele meeldiv võimalus oma identiteedi tutvustamiseks

ning on heaks võimaluseks kodupaiga kultuuriloo (taas)avastamiseks, et nii eilseid kui ka tänaseid
kultuuriloolisi suurkujusid meeles
pidada ja märgata.
Tule teekond sai
1. juunil alguse Tartust, kus XXVII laulu- ja XX tantsupeo
“Minu arm” kunstilised toimkonnad
keskpäeval laulu- ja
tantsupeo tule ERM-i
pargis süütasid. Järgnevad 33 päeva on
aga tuli maakondade hoida, liikudes läbi terve Eesti.
Tule teekond lõpeb 4. juuli õhtul Tallinnas, Kalevi staadionil, kus
kell 19 algab XX tantsupeo esimene etendus.
Iga maakond annab peotule piduliku rituaaliga järgmisele üle kahe maakonna piiril hommikul kell
10. Maakonnas viibib peotuli kuni
kolm ööpäeva. Tuletulemise korraldab Eesti Laulu- ja Tantsupeo
Sihtasutus koostöös kõigi Eesti maakondadega.

2019 juubelilaulu- ka
tantsupeo tuletulemine
Viimsi vallas

Laulu- ja tantsupeo tuletulemise üritused toimusid Viimsi vallas
ka täpselt viis aastat tagasi – 3. juulil 2014. aastal XXVI laulu- ja XIX
tantsupeo “Aja puudutus. Puudutuse aeg” tuli võeti vastu Jõelähtme
vallalt Iru külaplatsil, seejärel tehti
peatused Pärnamäe kalmistul, siis
Viimsi esmamainimise 750. aastapäeva kivi juures Pärnamäe külas ning seejärel koguneti Viimsi
vabaõhumuuseumisse meeleolukale
rannarahvasimmanile.
Järgmisel hommikul, 4. juulil Eesti
sõjamuuseumi juures Viimsi mõisa pargis andis Viimsi vald ja Harju maakond tule üle Tallinna linnale. Samal päeval algas laulu- ja
tantsupidu.
Viimsi vallal on au võõrustada
ka XXVII laulu- ja XX tantsupeo
“Minu arm” tule teekonda selle
päris lõpuosas, vahetult enne suure peo algust, 2. ja 3. juulil Prangli
saarel ja Naissaarel.
Tuletulemine 2019 Viimsis on
tegelikult juba alanud – 8. juunil
Viimsi mõisa pargis toimunud

Viimsi 100 Peo tõrvik süüdati üldlaulu- ja tantsupeo tulekiirest.
Viimsi vallavanem Laine Randjärv
tõi tulekiire Viimsi peole Rapla
maakonnast, Kehtnast, kus laulupeo tuli sel ajal teel oli.
Tuli toodi Viimsi peo rongkäigu algusse Põhjakonna trepi juurde. Rongkäigus hoidsid tuld Agne Kurrikoff-Herman, Viimsi kooli
tantsurühmade XX tantsupeo liigijuht, ning Andrus Kalvet, Viimsi
kooli ja EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse kooride dirigent ja muusikaõpetaja.

Sel korral maakonnast maakonda
liikudes tekib väga
paljudel inimestel
võimalus tuletulemisest isikliku pühendumise kaudu osa
saada.
Viimsi 100 Peo laulu- ja tantsupäeva rongkäigus ja kontserdil osales Viimsi valla ning samuti külaliskollektiivide 1200 lauljat, tantsijat
ja pillimängijat, kokku 46 kollektiivi.

Tuletulemise sündmused
Viimsi vallas
Teisipäeval, 2. juulil
Kell 15.30 annab Kaberneeme sadamas Jõelähtme vald laulupeo tule üle Viimsi vallale ja
edasi liigub tuli mööda merd.
Kell 17 toimub tuletulemise sündmus Kelnase
sadamas, Prangli saarel. Esinevad Tiinamai
Keskpaik, Ele Pedassaar ja Viimsi ViiKerKoor.
Kell 19 maabub tuli Naissaare Lõunasadamas.
Tõnu Kaljuste eestvõtmisel toimub ühislaulmine ja rannas süüdatakse lõke.
Kell 20 toimub Omari küünis Nargenfestivali kontsert “Laulupeo pärlid”, kus esinevad
Rasmus Puur ja Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester.
Seejärel liigub laulupeo tuli Naissaare
kirikusse, kus toimub õhtupalvus ja tuli jääb
ööseks kirikusse.
Kolmapäeval, 3. juulil
Kell 10 alustab Naissaare sadamast laulu- ja
tantsupeo tuli merereisi Tallinna Lennusadamasse. Naissaarelt Tallinnasse tuleb peotuld
saatma paatide paraad eesotsas Tallinna
jahtklubi alustega.
Kell 12 maabub tuli Lennusadamas ning liigub
sealt edasi Tallinna vanalinna.
Kell 13 Tallinnas Raekoja platsil annab Viimsi
vallavanem Laine Randjärv tule üle Tallinna
linnale, keda esindab abilinnapea Vadim
Belobrovtsev. Juubelilaulu- ja tantsupeo
alguseni jäävad siis juba loetud tunnid.
Viimsi vallast on 6.–7. juulil toimuval Eesti
150. juubeli XXVII laulu- ja XX tantsupeol
“Minu arm“ osalemas üle 600 laulja, tantsija
ja pillimängija.
Elagu 100-aastane Viimsi vald ja 150-aastane laulu ja tantsupidu!

Saada oma sündmuse info: marje.plaan@viimsivv.ee
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Viimsi valla suve kultuurikalender
Jumalateenistused
23. juunil kell 11 jumalateenistus armulauaga EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus.
23. juunil kell 14.30 jumalateenistus armulauaga EELK Randvere kirikus.
23. juunil kell 12 jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus.
29. juunil kell 21 päevalõpupalvus EELK Prangli kirikus.
30. juunil kell 11 jumalateenistus
armulauaga EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus.
30. juunil kell 14.30 kiriku aastapäeva jumalateenistus – jutlustab
superintendent emeeritus Olav
Pärnamets, EELK Randvere kirikus.
30. juunil kell 11 Prangli surnuaiapüha EELK Prangli kirikus ja
kalmistul.
30. juunil kell 11 suvekonverents
Keila Baptisti koguduses.
7. juulil kell 12 jumalateenistus
leivamurdmisega Viimsi Vabakirikus.
7. juulil kell 14.30 jumalateenistus armulauaga EELK Randvere
kirikus.
14. juulil kell 12 jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus.
14. juulil kell 14.30 jumalateenistus EELK Randvere kirikus.
14. juulil jumalateenistus ja surnuaiapüha EELK Naissaare Püha
Maarja kabelis ja kalmistul.
18. juulil jumalateenistus EELK
Naissaare Püha Maarja kabelis.
21. juulil kell 12 jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus.
21. juulil kell 14.30 jumalateenistus armulauaga EELK Randvere kirikus.
28. juulil kell 12 jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus.
28. juulil kell 14.30 jumalateenistus EELK Randvere kirikus.

Kontserdid ja
teatrietendused
21. juunil kell 18 kontsert: segakoor Viimsi ja sõbrad Norrast
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

27. juunil kell 20 Marko Matvere
& Väikeste Lõõtspillide Ühing
30 juubelituur Viimsi vabaõhumuuseumis.
27. juunil kell 20 orelisuvi:
Przemyslav Kapitula (Poola) EELK
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
30. juunil kell 15.30 kontsert “Ole
tervitet, Maarja” sarjast “Mu süda,
ärka üles” EELK Randvere kirikus.
2. juulil kell 17 XXVII laulu- ja
XX tantsupeo “Minu arm” tule
tulemine. Kontsert: Tiinamai
Keskpaik, Ele Pedassaar ja ViiKerKoor Prangli sadamas.
2. juulil kell 19 XXVII laulu- ja
XX tantsupeo “Minu arm” tule
tulemine. Ühislaulmine: Laine
Randjärv, Tõnu Kaljuste, Rasmus
Puur jt Naissaare lõunasadamas.
2. juulil kell 20 XXVII laulu- ja
XX tantsupeo “Minu arm” tule
tulemine. Kontsert: Laulupeo pärlid. VHK keelpilliorkester, Rasmus
Puur Omari küünis.
2. juulil kell 21 XXVII laulu- ja
XX tantsupeo “Minu arm” tule
tulemine. Tule õnnistamine. Patrik
Göransson Naissaare kirikus.
2. juulil kell 17 XXVII laulu- ja
XX tantsupeo “Minu arm” tule
tulemine. Kontsert: Tiinamai
Keskpaik (lõõtspill), Ele Pedassaar
(viiul) ning ViiKerKoor. Prangli
saarel, Kelnase sadamas.
3. juulil kell 10–12 XXVII laulu- ja
XX tantsupeo “Minu arm” tule
tulemine. Tule saatmine Naissaare
sadamast Tallinna Lennusadamasse. Paatide paraaad Tallinna
lahel. Naissaare sadamas, Tallinna
lahel, Tallinna Lennusadamas.
10.–14. juulil kell 19.30 Nargenfestival 2019. Dominy Clements
“Laser ja läätsed”. Naissaarel, Omari
küünis.
12. juulil kell 19 suveteater “Eestirand. Lootuse kursil” Prangli saarel,
sadamakuuris.
13. juulil kell 14.30 suveteater
“Eestirand. Lootuse kursil” Prangli
saarel, sadamakuuris.
18. juulil kell 20 orelisuvi: Giulia
Biagetti (Itaalia) EELK Viimsi Püha
Jaakobi kirikus.

19. juulil kell 19 suveteater “Eestirand. Lootuse kursil” Prangli saarel,
sadamakuuris.
20. juulil kell 14.30 suveteater
“Eestirand. Lootuse kursil” Prangli
saarel, sadamakuuris.
20.–21. juulil kell 12 Rannarahva
festivali ja Viimsi kohvikutepäeva
raames vanade bändide kokkutulek 4 Viimsi vabaõhumuuseumis.
22. juulil kell 20 Indrek Taalma
suveeri “Onu Heinari lood” Rannarahva muuseumi õuel.
25. juulil kell 20 orelisuvi: Iilja
Völlmy Kudrjavtsev (Venemaa –
Šveits), kaastegev Alexandra
Chekmak – flööt (Venemaa) EELK
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
25.–28. ja 31. juulil kell 19.30
Nargenfestival 2019. Anders
Thomas Jensen “Aadama õunad”
Naissaarel, Omari küünis.
30.–31. juulil kell 18 lasteetendus
“Pettsoni ja Finduse rebasejaht”
Rannarahva muuseumi õuel.

Lastele ja noortele
Kuni 21. juunil kell 10–16 Bumble
teaduskool Viimsi huvikeskuses.
Kuni 21. juunil kell 10–16 Hea
Tuju Lastelaager Viimsi huvikeskuses.
Kuni 21. juunil kell 10–16 Kunstija loovuslaager Viimsi huvikeskuses.
8.–10. juulil kell 10–17 Iluvõimlemislaager Viimsi huvikeskuses.
8.–11. juulil Looduslaager Prangli
saarte muuseumis.
15.–18. juulil Looduslaager
Prangli saarte muuseumis.

Eakatele
27. juunil kell 9 Viimsi eakatele
bussireis 80+. Registreerimine tel
5340 5287, Volli Kallion. Väljumine Haabneeme busside lõpp-peatusest, 9.15 väljumine Randvere
Aedlinna bussipeatusest. Kiiu –
Juminda.
25. juulil kell 9 Viimsi eakatele
bussireis 80+. Registreerimine tel
5340 5287, Volli Kallion. Väljumine

Haabneeme busside lõpp-peatusest, 9.15 väljumine Randvere
Aedlinna bussipeatusest. Loksa –
Purekkari neem – Viinistu.

Meelelahutus ja
muusika
21. juunil kell 18 Lubja ja Pärnamäe ühine jaanituli Lubja külaplatsil.
21. juunil kell 20 Leppneeme küla
jaanituli. Esineb ansambel Kukerpillid Leppneeme sadamas.
21. juunil kell 21 VJ Sass Nixon
Black Rose Pubis.
22. juunil kell 18 Tammneeme
küla jaanipäev, esineb ansambel
LIMIT, Tammneeme küla ajaloolisel sadamaalal.
22. juunil kell 19 Kelvingi küla
jaanituli Kelvingi külaplatsil.
22. juunil kell 21 VJ Sass Nixon
Black Rose Pubis.
23. juunil kell 18 Viimsi jaanituli.
Ansambel Regatt ja Pisikeste
pillide punt Viimsi vabaõhumuuseumis.
23. juunil Püünsi küla jaanituli
Püünsi külaplatsil.
23. juunil kell 22 Prangli jaanituli.
Ansambel Meremees Prangli
saarel, Ülesaare kiigeplatsil.
24. juunil kell 12–22.30 jaanipäev Tallinn Viimsi SPA 18+ saunakeskuses.
26. juunil kell 18 tantsuõhtu koos
Mati Kärmikuga Tallinn Viimsi
SPA restoranis.
28. juunil kell 21 VJ Lenny Lavida
Black Rose Pubis.
29. juunil kell 21 VJ Margus Kaukes Black Rose Pubis.
5. juulil kell 22 Prangli sadamakuur 5 ja ansambel Regatt Prangli
saarel, sadamakuuris.
13. juulil kell 22 Kalurite päeva
pidu. Marju Länik Prangli rahvamajas.

Näitused
Kuni september Viimsi Kunstikooli näitus Viimsi huvikeskuses.
Kuni 28. juuni “Eesti väikesaared

sõnas ja pildis” Prangli raamatukogus.
8. juulil “Viimsi raamatukogu
kodud läbi ajaloo” raamatukogus.

Sport
28. juunil kell 19 B esiliiga mäng
jalgpallis Viimsi JK – Põhja-Tallinn
JK Volta Viimsi staadionil.
6. juulil kell 19 B esiliiga mäng
jalgpallis Viimsi JK – Võru FC Helios Viimsi staadionil.
26. juulil kell 19 B esiliiga mäng
jalgpallis Viimsi JK – Põhja-Tallinn
JK Volta Viimsi staadionil.
9. augustil kell 20 II liiga Lõuna/
Lääne piirkond jalgpallis Viimsi JK
– JK Tallinna Kalev III Viimsi staadionil.
16. augustil kell 19 B esiliiga
mäng jalgpallis Viimsi JK – Nõmme Kalju FC U21 Viimsi staadionil.
17. augustil Prangli spordipäev.
Õhtul tantsupidu. Hendrik Sal-Saller ja Smilers Prangli rahvamajas.

Varia
21. juunil kell 12–16 lõpuaktus
9. klass E, F, G, H, S ja 9. klass A, B,
C, D Viimsi koolis.
29. juunil kell 11 “Prangli muuseum 10” Prangli saarte muuseumis.
12.–14. juulil Kalurite päev Prangli saarel.
20. juulil Viimsi kohvikutepäev
2019 Viimsi poolsaarel.
20.–21. juulil Rannarahva festival
Viimsi vabaõhumuuseumis.
25. juulil kell 12 raamatukogu üritus “Mulli- ja teadusshow”, mullimeister Kati Oak Prangli rahvamajas.
27. juulil Prangli kohvikutepäev
ja õhtul tantsupidu. Remainders
Prangli rahvamajas.
10. augustil Metsakasti külapäev
Metsakasti külaplatsil, Jäätma tee
ja Angervaksa tee ristis.
Hoia end Viimsis toimuvate
sündmustega kursis! Vaata
viimsiteataja.ee/kalender.
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Igal Viimsi lemmikloomal on oma lugu
NUNNUMEETER Siin on väike

Zulu tegevustel saab silma peal hoida tema isiklikul Instagrami kontol (@
MIZZ_ZULU).
Elisabeth Rooväli

valik Viimsi valla korraldatud
lemmikute fotokonkursist,
kes said enim hääli. Kõikide
osalenutega võid aga tutvuda
viimsiteataja.ee lehel.

Zulu on meil meeletu kaisuloom, tahab metsikult hellust saada ja on meie
armas silmatera.
Meie meelistegevusteks on rattaga
sõitmine ja ujumine (kuigi veel päris
hästi ise ei oska ja kasutame spetsiaalset päästevesti). Ta võib kilomeetrite
viisi ratta kõrval joosta või kõndida ja
kui pärast koju jõuame, nõuab ta ikkagi, et läheksime mere äärde sulistama
või mängiks palli. Väga meeldib Zulule
veel meie maja taga metsasihtidel rändamas käia.

Franky on 6-aastane chow chow tõugu koer, kes koos oma pererahvaga
elab Haabneemes. Ta armastab rahu
ja tasakaalukust ning on hästi iseseisev.
Franky mäletab väga hästi kõiki käsklusi, mis talle on õpetatud, kuid täidab
vaid neid, mida ise vajalikuks peab.
Franky keel on tõule omaselt sinine ja inimesed vahel küsivad, kas ta on
mustikaid söönud.
On talv või suvi, Franky kasukas on
alati mõnusalt pehme ja kohev.
Oma karvkatet hoiab ta hoolega,
porilombist käib igal juhul kaarega
mööda. Pererahva äraolekul tapeeti ei
tiri ega mööblit ei lõhu, pigem eelistab
seniks põõnata. Ta peab lugu heast toidust ja oskab seda vääriliselt hinnata.
Frankyle meeldib, kui temaga iga
päev vähemalt paar kilomeetrit jalutatakse. Tema lemmikkohaks on Karulaugu terviserada, kus suvel saab
mõnusalt suurte puude all teha puhkepause. Kui on rohkem aega, meeldib
Frankyle ka kaugemaid paiku avasta-

da nii Viimsi poolsaarel kui ka mujal
Eestis.
Ta armastab seltskonda, kuid talle
ei meeldi esmakohtumised, kus teine
osapool on liiga pealetükkiv, olgu selleks siis inimene või neljajalgne. Talle peab andma aega tutvumiseks. Urisema ta ei hakka, vaid libiseb pigem
eest ära.
Franky lemmikaastaaeg on vaieldamatult talv. Uskuge või mitte – kui väljas on -20, istub ta lumes ja naeratab! Suvi talle nii meelepärane ei ole. Kui päike
lagipähe paistab, läheb ta kiiresti ennast
külmale kivipõrandale jahutama.
Franky on selline väärikas mõmmik, ta on äärmiselt truu oma perele
ning soovib, et teda austataks ja vastab ise samaga. Ta on meie perele parim sõber.
Kristel Toode

Kass Sima jõudis meie perre Kassiabi
kaudu. Otsustasime lastega pakkuda kodu ja armastust ühele kodutule
hingele. Sima on äärmiselt hella hingega ja lähedust otsiv kiisu. Ta on kiindunud võrdselt kõikidesse pereliikmetesse ja sellest kõneleb antud pilt väga
ilmekalt.

Meie pere teine neljajalgne liige
on Jack Russelli terjer Ilze – “aktiivsus
kuubis” võib tema kohta öelda. Ta pole mitte ainult ilus, vaid ka kiire ja osav.
Ilze on kaheaastane koerapreili, tubli
agility-sportlane.
Ilze lemmik jalutuspaigaks on
Randveres asuv RMK mets, kus tavaliselt käime jalutamas koos Ilze sõpradega.
Kui trennist ja jalutamisest väsinud,
veedab Ilze aega just Sima kaisus. Ilzet
ja Simat vaadates omandab ütlus “nagu kass ja koer“ hoopis teise tähenduse.
Aimi Käsik

Alfie sündis 26.07.2018 Pärnus viiepojalisse kiisupesakonda. Kuna olin
kaua kaalunud kassipoja adopteerimist, kuid polnud kindel, kas olen

valmis, läksin esmalt kassipoegi vaatama.
Alfie oli kogu pesakonnast kõige
suurem ja aktiivsem ning asus kohe
oma vendade peal jõu- ja ilunumbreid
näitama. Ühtlasi oli ta ka väga uudishimulik, lähenes julgelt ja võitis koheselt
mu südame.
Alfie vastab “Ma olen ju koer, eks?”
isiksusetüübile. Ta naudib väga inimeste seltskonda ja kohaneb kiiresti uues keskkonnas – need omadused
on Scottish Fold (šoti lontkõrv) tõule
omased. Tema lemmikmänguks on asjade äratoomine ning tavaliselt avastan juba hommikul enda kõrvalt väikse
mänguasja, mille pean talle kindlasti
viskama, sest vastasel juhul saab ta pahaseks.
Alfie on väga jutukas kassipoeg – ta
reageerib oma nimele väikse prääksuga ja jutustab pikalt ja laialt oma päevaseiklustest, kui ma pärast tööpäeva
koju jõuan. Nii nagu me kõik, pole ka
Alfie täiuslik. Vahepeal võib ta mängides hammustada ning talle meeldib
mu sülearvutikaant kinni panna just
siis, kui tähtis töö pooleli on, sest ta tahab ju tähelepanu.
Ma ole veendunud, et lemmiklooma tuleb valida mitte välimuse, vaid
iseloomu järgi ja üksteise mõistmine
(samamoodi nagu inimsuheteski) on
pika ja õnneliku kooselu alustalaks. Alfie on alates esimesest päevast olnud
mulle kui pereliige ja sobivamat lemmikut ei ole olemas. Annabel Kasar

Viimsi kool pälvis ülemaailmselt tuntud
ökomärgise “Roheline lipp”
TUNNUSTUS Alates 2018. aasta sügisest ühendab Viimsi kooli peret programm

Roheline kool. See on rahvusvaheline programm (Eco Schools global), milles
osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 riigiste.
Kersti Ojassalu

Viimsi kooli geograafiaõpetaja,
projektijuht

P

rogrammi juhib Foundation for Environmental
Education (FEE) – valitsusväline heategevusele
orienteeritud mittetulundusühing,
mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada elu jätkusuutlikku arengut.
Eestis juhib programmi Eesti
Looduskaitse Selts (ELKS), kes on
sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja
Nõustamiskeskusega Hared Rohelise Kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks.
Järgmisest õppeaastast asub tegevust juhtima Tartu Loodusmaja.

Miks ühinesime Rohelise
kooli programmiga?

Roheline kool on maailma suurim ja tuntuim keskkonnahariduslik programm, milles osaledes
saab kool osa teiste kogemusest,
moodustub võrgustik, on võimalik
osaleda erinevates, sh rahvusvahelistes projektides, üritustel, kampaaniates, kasutada teiste poolt
loodud materjale ja ideid.
Loodame, et tänu programmile
saavad õpilased, õpetajad ja vane-

mad oma käitumises ja tarbimisharjumustes senisest keskkonnateadlikumaks. See on eriti oluline
seepärast, et tänased lapsed otsustavad tulevikus, kuidas Maa loodusvarasid kasutatakse.
Lisaks ühendab see programm
tervikuks koolis toimuvad keskkonnahariduslikud tegevused,
sest Viimsi koolis on väga palju
programmiga haakuvaid ettevõtmisi: TORE, KIVA, tervisenõukogu ja õpilasesinduse tegemised,
UNESCO ühendkoolide võrgustiku projektid, õppekavakohased väljasõidud KIK-i projektide raames,
õuesõppetunnid, mille organisaatoriteks on aineõpetajad ja klassijuhatajad.

Mida programmis osalejad
teevad?

Programmipõhine keskkonnaalane tegevus algas (esimene samm)
keskkonna töörühma loomisest,
mis on Rohelise kooli programmi
edasiviiv jõud. See on meeskond,
kus löövad kaasa nii õpilased, õpetajad, juhtkonnaliikmed, lapsevanemad kui ka koolivälised liikmed.
Töörühma üheks ülesandeks oli
keskkonnaülevaatuse läbiviimine,
saamaks teada, missugune on hetkel kooli keskkonnaalane tegevus.
Keskkonnaküsitlused viidi läbi nii

õpilaste, lapsevanemate, õpetajate
ja kooli töötajate hulgas.
Keskkonnaülevaatuse küsimustikke analüüsides selgitati välja
sihtrühmade keskkonnakäitumine
ja märgatud probleemid. Kaardistatud probleemidele hakati otsima
lahendusi koos kooli juhtkonnaga.
Kuna Rohelise kooli programm
on kogu kooli tegevust hõlmav, tuleb kõik tegevused seostada kooli
õppekavaga ehk igal koolil tuleb
valida vähemalt kolm teemat, mida käsitleda.
Rohelise kooli programm pakub
käsitlemiseks järgmised teemad:
elurikkus ja loodus, energia, meri
ja rannik, prügi, kooliõu, transport,
kliimamuutused, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, jäätmed,
vesi.

Koostöös õpilasesindusega töötati välja ka kooli
keskkonna põhimõtted:
Suhtume loodusesse lugupidavalt.
Kasutame ressursse säästlikult: ruumist lahkudes kustutame tuled, ei raiska vett, taaskasutame paberit, mõtestame oma tegevust ja
planeerime hoolikalt vajaminevaid materjale.
Eelistame kooliüritustel taaskasutatavaid
või biolagunevaid nõusid plastiknõudele.
Kogume pandipakendeid, et need pakendiringlusesse anda ehk sorteerime prügi.
Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma
koolihoovi ning kodukoha võimalusi.
Osaleme keskkonnakampaaniates ja -projektides.
Organiseerime keskkonnaalaseid üritusi.
Tunneme kodukoha loodust.
Õpime ja täiendame pidevalt oma keskkonnaalaseid teadmisi.

Sel õpeaastal käsitlesime
järgmisi teemasid:

Elurikkus ja loodus. Selle teemaga
tegelesid peamiselt algkooliõpilased projekti “Suur tammejaht” raames, aga teemaga oli seotud ka põhikool.
Meri ja rannik. Teemaga tegeleb
põhikool UNESCO ühendkoolide
erinevate projektide raames (Läänemere projekt).
Globaalne kodakondsus. See teemavaldknd oli peamiselt põhi-

Viimsi
koolile antud
sertifikaat.

koolile suunatud, eesmärgiga anda teadmisi õiglasest ja jätkusuutlikust maailmast ning kujundada
seda toetavad väärtushinnangud.
Tervis ja heaolu. Teema hõlmas
kogu koolile suunatud tegevusi ja
seda valdkonda koordineeris tervisenõukogu, mille tegevuste eesmärgiks on kaasata nii õpilasi kui
ka õpetajaid terviseteemalistesse ettevõtmistesse ja aidata muuta koolikeskkond tervislikumaks.
Lisaks nendele valitud teemadele käsitleti koolis ka teisi programmi teemasid. Näiteks teema “Prügi”
ja “Jäätmed”, “Energia” jne.
Kõigi meie kooli tegevustega,
mis haakuvad Rohelise kooli programmiga, saab tutvuda temaatilisel kodulehel viimsirohelinekool.
wordpress.com.
Ülemaailmselt tuntud ökomärgis “Roheline lipp” antakse välja
haridusasutustele, kes on välja
kujundanud keskkonnahariduse
strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu
tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud
keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad.
5. juunil toimus programmiga
liitunud koolide tunnustamisüritus
rahvusraamatukogus. Viimsi kooli keskkonnaalast tööd tunnustati ülemaailmselt tuntud ökomärgisega “Roheline lipp”. Rohelise kooli
töörühma liikmed: Laura Sofie
Tohver ja Kersti Ojassalu.

Viimsi Jaanid
Viimsi Teataja jaanipäeva erileheküljed

Viimsi
pidutseb!

Jaanituli
süüdatakse
vabaõhumuuseumis kell
kaheksa õhtul.
Fotod: Kertu
Vahemets

Viimsi vabaõhumuuseum kutsub
kõiki jaanilaupäeval pidusse
PIDU 23. juunil kell 18 avab Viimsi vabaõhu-

mängib lastega nii võistlus- kui ka
naljamänge. Loomulikult ei puudu
trikitamine, seebimullide tegemine
ja õhupalliloomad.

muuseum oma väravad suureks rahvapeoks.
Külalisi oodatakse kogu perega.
Tiia Paist

Jaanitule õhtujuht

J

uba vanad eestlased tulid jaaniõhtul kokku, ehtisid kiigeplatsid kaskedega ning süütasid aasta kõige olulisema
lõkke. Kased, mis jaaniõhtuks metsast toodi, nimetatigi lausa jaanikaskedeks. Neid viisid noormehed
ka varahommikul väljavalitu akna
alla, andes sel kombel armastatule
märku, et too on kellelegi silma jäänud. Romantikat jätkus veelgi: nii
sõnajalaõie otsimist kui ka saunas
viheldes ihu külge kleepunud kaselehega armastuse võitmist. Muidugi tulid kokku pillimehed lähedalt
ja kaugelt. Nii jätkus pidu kiikudes,
tantsides ja lauldes lausa hommikuni. Teatavasti on jaaniöö just aasta kõige lühem öö.

Õhtujuht tuleb Virumaalt

Jaaniõhtut juhib Virumaalt pärit

Kehakinnitust pakuvad
Viimsi omad kohalikud
toitlustajad

naine, kes on hingelt rahvamuusik.
Laulab vajadusel peast umbes 300
rahvalikku laulu ja õppinud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias nii mõnedki rahvamängud ja kombed.
“Ise end muidugi kõige targemaks
ei pea, aga selle toreda jaaniõhtu
teeme uhkelt ära,” naerab ta. Plaanis on teha kombekohaseid mänge,
aga ka midagi uut ja põnevat. Näiteks püüame vedada Viimsist leitud kõige pikemat köit, mille pikkus
pole veel täna teada. Ja kuna paras
aeg on teha kasevihtasid, võtame
ka selles töös omavahel mõõtu.

Esinejaid lähedalt ja
naabervallast

Mõnusat vaatamist ja kuulamist
pakuvad nii kohalikud meile tuttavad taidluskollektiivid kui ka kaugelt kohale tulnud tegijad. Üles astub rahvatantsurühm Valla-alune
ja huvikeskuse noortekapell. Ühislaulmist ja kokkutantsimist korraldab Pisikeste Pillide Punt. Õhtu peaesinejaks on ansambel Regatt.

Sel aastal on pannud Viimsi kohalikud toitlustajad pead kokku ja katnud oma jõududega kogu toiduala.
On head traditsioonilist kehakinnitust, aga ka uusi huvitavaid suupisteid. Toidualal toimetavad Burger
Kitchen, Lyon, Paat, Harmoonikum. Hea joogi eest kannab hoolt
Nautimus.

Soe soovitus õhtujuhi ja
muuseumi pererahva poolt

Tantsu ja laulu
jagub terveks
õhtuks.

Jaaniõhtut
juhib Tiia Paist
Virumaalt.
Foto: Jaana Siik

Kingu talu õuel klouniplika
Kärts ning PIIP ja TUUT

Lastele on sel aastal lausa oma
õueala Kingu talu õuel. Külla tulevad Piip ja Tuut lavastusega “Loomad”.
Kuni kella 21.30-ni toimetab lastega üks krutskeid täis klouniplika
Kärts Võlumaa Lasteteatrist, kes

Tulles võta kaasa mõni tore tekk
või pleed, sest öö hakul kipub rannal ikka veidi jahe olema. Soojas on
mõnusam. Ja kes teab, äkki poeb
just sel ööl Sulle armastus hõlma
alla. Et siis oleks temalegi ruumi.
Lisaks tekile võta kaasa suur kogus head tuju, vaba aega ja parimad sõbrad. Meie pakume head
seltskonda ja lahedat äraolemist.
Kohtume jaanilaupäeval Viimsi
vabaõhumuuseumis!
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Viimsist leiab jaanipeo
igale maitsele

Tammneeme jaanipidu
22. juunil kell 1–23

JAANID VIIMSIS Sel aastal on

jaanipäev sättinud ennast
esmaspäevale, seega saab
lõket teha, grillida ja head
seltskonda nautida juba
reede õhtust alates. Ka Viimsi
vallas on erinevatel õhtutel
mitmed peod ja tegevused.
Et valikut lihtsamaks teha,
anname väikese ülevaate
võimalikest variantidest.

Jane Saks

Viimsi Teataja kaastöötaja
Lubjamäe
ootab külalisi
reedel alates
seitsmest
õhtul. Fotod:
erakogust

Lubja ja Pärnamäe
küla jaanipidu
21. juunil kell 19
Lubja ja Pärnamäe külad korraldavad ka sel aastal jaanipeo
koos. See on kujunenud juba
traditsiooniks. Külarahvas saab
hästi läbi, koostegemisest sünnib hea sünergia ja kuna Pärnamäel oma platsi pole, oligi selge, et pidu tuleb teha ikka koos!
Pidu toimub punase tuletorni
juures 21.06 algusega kell 19 ja
lõpeb kell 01.00.
Oodatud on peole muidugi kõik. Tegevusi on nii lastele
kui ka täiskasvanutele: batuudid (tasuta), kiiking (tasuta),
Viimsi Sport korraldab erinevaid võistlusi ja mänge (lubjakoti vise, köievedu, limbo
jne). Pidulisi toitlustab Burger
Kitchen Tänavagurmee ja turvalisuse tagab G4S.
Meeleolu- ja tantsumuusika
eest hoolitseb ansambel Haljas
ning lõke süüdatakse kell 20.30.
Peolt ei puudu ka külavanemad
Raimo Tann ja Siiri Visnapuu.

Randvere jaanipidu
21. juunil kell 19
Pidu toimub Randvere külakeskuse juures Kibuvitsa tee 1. Esineb superstaar Uudo Sepp. Hiljem mängib tantsuks ansambel
Alaska. Toimuvad jaanipäeva-

Kelvingi
jaanituli
saab alguse
laupäeval
kella seitsmest õhtul.

le kohased võistlused ja mängud. Avatud on puhvet. Lastele batuut..

Leppneeme jaanipidu
21. juunil kell 20
Esineb ansambel Kukerpillid.
Sooja toitu ja jooki pakub Haldja Catering. Avatud on lasteala.
Ennenägematu linavedu (köieveo asemel).

Kelvingi jaanituli
22. juunil kell 19
Kelvingi küla jaanituli toimub
Kelvingi külaplatsil 22.06 ja tegevused lastele algavad juba
kell 17.30. Lastele on plaanitud
erinevad mängud ja võistlused
ning huvilised saavad sõita ka

Suur jaanilõke süüdatakse
maalilise vaatega merekaldal
kell 20.00. Pidu juhib Tiia Paist.
Tantsu, laulu ja tegevusi jagub

Külavanem Ants-Hembo
Lindemann osaleb peol ka ise
nii külalisena kui ka õhtujuhina.

poniga. Ametlik pidu algab kell
19 ning see kestab südaööni.
Peole on oodatud nii oma
küla inimesed kui ka sõbrad
väljastpoolt. Plaanis on erinevad võistlused ja mängud nagu kotijooks, köievedu ja teised traditsioonilised tegevused.
Muusikat teeb Compact, kuhu kuuluvad Olev Mäe ja Roomet Feigenbaum. Bänd mängib
muusikat, mis sobib igale maitsele, ja lood on enamasti eesti
keeles. Muusikutel on kaasas ka
teistmoodi pille nagu Hawaii kitarr ja dobro, mida publikule
tutvustatakse. Olev Mägi lubas, et pillide tutvustus on nii
meeleolukas kui ka pisut hariv.
Bänd alustab umbes kell 20.

Tammneeme jaanipidu toimub
Tammneeme ajaloolisel sadamaalal 22.06 algusega kell 18 ja
lõpeb enne südaööd.
Peole on oodatud nii suured
kui ka väikesed Tammneeme
küla elanikud ja samuti külalised, kellel on kaasas hea tuju ja
rõõmsameelsed sõbrad, et kõigil oleks tore pidu nautida. Külavanem Raivo Kaare tuletab
meelde, et pidulised riietuksid
vastavalt ilmale, sest pole olemas
halba ilma, vaid vale riietus.
Õhtujuhi Fred Rusanov juhtimisel tuleb meeldejääv ja
meeleolukas pidu, kuna plaanis on aktiivne seltskonnategevus. Nimelt on kavas erinevad
mängud suurtele ja väikestele,
pidulisi toitlustab catering, ahvatlevad auhinnad, hea muusika ansamblilt LIMIT ja kell 20
süüdatakse ka jaanituli.
See on pidu, mida külavanem
Raivo Kaare soovitab: “Kõigil
saab lõbus olema!” Muidugi
osaleb ta peol ka ise!

Püünsi jaanituli
23. juunil
Püünsis pannakse jaanituli 23.
juunil põlema traditsiooniliselt
mereäärsel Püünsi külaplatsil.
Tegemist ei ole peoga, vaid kohalikule kogukonnale suunatud
võimalusega lõkke ääres ühiselt
aega veeta. Plaanitud eeskava
puudub ning söök ja jook tuleb igal jaanipäevalisel ise kaasa võtta.

Viimsi jaanituli Viimsi
vabaõhumuuseumis
23. juunil kell 18
Viimsi vabaõhumuuseum kutsub kõiki külalisi peole just jaanilaupäeval ehk 23.06. Pidu algab kell 18 ja lõpeb südaööl.
Nagu rannarahvale kombeks
on sel õhtul söögiks ja joogiks
ainult parimad palad. Sel aastal
pakuvad seda Burger Kitchen
Tänavagurmee, Cafe Lyon, Paat

Viimsi

lastealal
Piip ja Tuut

jaanituli
jaani

VIIMSI VABAÕHUMUUSEUMIS

23.06

Regatt

Pisikeste
pillide punt

Õhtut juhib Tiia Paist
Pidu kestab kell 18.00-00.00

Tulngtseima!
ta

Sooduspiletid müügil 20. juunini Piletilevis.

Rohuneeme jaanituli
23. juuni kell 20
Rohuneeme rannas, Jaanikiige platsil, Suur-Ringtee ääres.
Mängud lastele ja suurtele. DJ
Sulo Särkinen..

Prangli jaanituli
23. juunil kell 22
Vabaõhumuuseum.

ja Harmoonikum. Suurel külapeol esinevad ja tantsitavad
rahvast rahvatantsijad ja -muusikud. Lavale astub Pisikeste
Pillide Punt ja Regatt.
Tegevusi on ka lastele ja
noortele. Nimelt avatud on lasteala. Külla tuleb kloun Kärst,
ning pärast lõkke süütamist
naerutavad lapsi Piip ja Tuut
oma etendusega “Loomad”.
Lasteala jääb avatuks kuni kella 21.30-ni.

Prangli saarel toimub pidu
23.06 Ülesaare laululaval. Peo
algus on koos tule süütamisega kell 22.00. Täpselt samal ajal
alustab ka bänd Meremees ning
pidu kestab seni, kuni on pidulisi – kas või hommikuni välja.
Head ja paremat pakub pidulistele Prangli Valgemaja OÜ.
Oodatud kõik, kes laevapileti
saavad (tuuleliinid.ee). Rahvamaja juhataja Carmen Ott võtab
ka ise peost osa ning soovitab
kohale tulla jalgsi. Turvalisuse
eest vastutab Viking Security.
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Ametlikud teated
VIIMSI VALLAVOLIKOGU POOLT
18.06.2019 VASTU VÕETUD OTSUSED:
nr 40 Vaideotsus Rein Seppeli vaides Viimsi
Vallavolikogu 26.03.2019 otsusele nr 21
nr 41 Viimsi valla 2018. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruande kinnitamine
nr 42 Vaideotsus Vesta Terminal OÜ vaides
Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusele nr 18
nr 43 Loa andmine Viimsi vallavalitsusele
rahaliselt hinnatavate kohustuste võtmiseks
Randvere tee transpordimaa lõigu omandamisel
nr 44 Metsakasti külas Muuga tee, Nahka 2 ja
Raudtee III vahelise ala (kinnistutel Uus-Kaevu
ja Nahka 3 – II etapp) detailplaneeringu kehtestamine
nr 45 Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega
nr 25 “Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalsete
lepingute heakskiitmine” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
nr 46 Prangli saarel Lääneotsa külas kinnistute
Seelikuranna, Mölgiliiva, Prangliranna, VanaMölgi, Uus-Mölgi, Mölgilaane, Mere-Mölgi,
Mölgimetsa, Väike-Mölgi, Taga-Mölgi, Mölgi,
Ees-Mölgitoa, Mölgitoa, Taga-Mölgitoa ja Mölgisoo detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine
nr 47 Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin
külas kinnistu Liiva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
nr 48 Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega
nr 92 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu” algatatud detailplaneeringu menetluse lõpuleviimise tähtaja pikendamine
nr 49 Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2013 korraldusega nr 742 “Detailplaneeringu algatamine
ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega
piirnev mereala” ja Viimsi Vallavalitsuse
26.06.2015 korraldusega nr 1153 “Pringi küla,
kinnistu Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine
ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine ning Viimsi Vallavalitsuse
21.06.2013 korralduse nr 742 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi küla,
kinnistu Laigari ja sellega piirnev mereala”
osaline muutmine“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
nr 50 Viimsi Vallavolikogu 09.09.2008 otsusega
nr 75 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee 27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I, Kivineeme II, Neeme,
Lännemäe tee 22/Mäe, Mäe 2 ja Mäe 1” algatatud detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
nr 51 Lubja külas kinnistute Kallaku ja Serva
detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 40
otsusega jäeti Rein Seppeli vaie Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsuse nr 21 “Kaluri tee 26a
// Kesk tee 29 // Vahtra tee 13 // Haabneeme
rannaala kinnistu osaline kasutusse andmine
Fan Surfiklubi MTÜ-le surfikooli rajamiseks”
kehtetuks tunnistamise või muutmise nõudes
rahuldamata.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 41
otsusega kinnitati Viimsi valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 42
otsusega jäeti rahuldamata Vesta Terminal OÜ
vaie Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsuse
nr 18 “Koorma tn 2a ja Virna tn 3 kinnistute
detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine”
kehtetuks tunnistamise nõudes.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 43
otsusega anti nõusolek Eesti Vabariigile kuuluva
majandus- ja kommunikatsiooniministee-

riumi valitsemisalas oleva Randvere tee lõigu
(Rohuneeme tee kuni Lubja tee) tasuta omandamiseks Viimsi vallale (katastriüksus nimetusega “11250 Viimsi-Randvere tee“ tee nr 11250,
registriosa nr 3618850, katastritunnus 89001:
001:0371, sihtotstarbega 100% transpordimaa
koosseisust maakorralduslikult eraldatav lõik
või lõigud) seadusest tulenevate ülesannete
täitmiseks vajaliku maana.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 44
otsusega kehtestati Viimsi vallas Metsakasti
külas Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III vahelise ala, kinnistutel Uus-Kaevu ja Nahka 3 –
II etapp, detailplaneering (Linnaruumi OÜ töö
nr 14/10), millega tehakse ettepanek Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti
küla üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” muutmiseks osas, millega on kehtestatud, et üksikelamukrundi vähim lubatud
suurus rohevõrgustiku puhveralal on 3300 m².
Planeeringuala kinnistute katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa, “Äigrumäe küla,
Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu” kohane maakasutuse juhtotstarve väikeelamumaa. DP-ga moodustatakse
39316 m² suurusele planeeringualale, mis
asub Metsakasti külas, põhja-lõuna suunaliselt endise aiandusühistu Maardu II ja raudtee
vahelisel maa-alal ning ida-lääne suunaliselt
Katkuniidu tee ja kaitsemetsa vahel, 25 krunti,
millest 21 üksikelamukrunti, suurustega vahemikus 1206–1490 m², 3 tee- ja tänavamaa
krunti ning 1 üldmaa krunt – haljasala maa.
Üksikelamukruntidele määratakse ehitusõigus
1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks, üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva
maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m,
abihoonel 5,0 m. Krundi suurim lubatud ehitusalune pind sõltuvalt krundi suurusest jääb
vahemikku 240–300 m². Vastavalt Tallinna notar P. Pärna notaribüroos 21.08.2017 sõlmitud
võlaõiguslikule lepingule (reg. valla notariaallepingute registris 22.08.2017 nr 2-10.2/584)
kohustub DP koostamisest huvitatud isik omal
kulul välja ehitama ja vallale tasuta üle andma
DP kohased avalikult kasutatavad teed
(sh tänavavalgustuse, sademevee ärajuhtimiseks vajalikud rajatised ning tee juurde kuuluva projektikohase haljastuse), samuti avalikult
kasutatava reljeefse terviseraja koos võimaliku
kelgumäega.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 45
otsusega tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 8.04.2008 otsusega nr 25 “Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme alevik, Uuetoa III kinnistu ning kinnistute omandamiseks
sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine“ kehtestatud detailplaneering Jänese tee 2
kinnistu (katastritunnus 89001:001:0475) osas.
DP-s on ärihoone jaoks planeeritud krundi
(Jänese tee 2) suurim lubatud ehituskõrgus
5 m ja täiskorruste arv 1, kuid on ilmnenud
vajadus pisut suurema, 2-korruselise ärihoone
järele. Lähipiirkonnas on valdavalt 2-korruselised hooned. Arvestades asukohta ja krundi
piklikku kuju, kus suurem lubatud kõrgus võimaldaks projekteerida paremate proportsioonidega hoone, ning eesmärki saada parim
arhitektuurne ja toimiv lahendus, on 2-korruselise hoone ehitamine õigustatud. Lisaks
tekitab niisugune lahendus visuaalse barjääri
elamute ja Jänese tee 2 kõrval paikneva HundiNurme kinnistul asuva suure parkla vahel. DP
võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast DP osalist kehtetuks tunnistamist.
Käesoleva otsuse vastuvõtmisel lähtub vallavolikogu eeltoodud kaalutlustest, kinnistu
omaniku esindaja avaldusest (reg.nr 10-10/
2421) ja asjaolust, et DP kehtestati üle 5 aasta
tagasi ning on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine. DP osaliselt kehtetuks
tunnistamine võimaldab väljastada projekteerimistingimused ning ehitusloa hoone ehitamiseks, mis vastab krundi kasutamise sihtotstarbele. Vallavolikogu on antud asjas seisukohal, et kuivõrd DP-ga määratud funktsiooni
ei muudeta ja DP põhieesmärk on Jänese tee
2 kinnistule ärihoone ehitamine ning tagatud
on kinnistule sobivam ruumiline lahendus, ei
kahjustata DP Jänese tee 2 kinnistu osas keh-

tetuks tunnistamisega teiste isikute seaduslikke õigusi.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 46
otsusega algatati detailplaneering ja kinnitati
lähteseisukohad Viimsi vallas Prangli saarel
Lääneotsa külas kinnistutel Seelikuranna,
Mölgiliiva, Prangliranna, Vana-Mölgi, UusMölgi, Mölgilaane, Mere-Mölgi, Mölgimetsa,
Väike-Mölgi, Taga-Mölgi, Mölgi, Ees-Mölgitoa,
Mölgitoa, Taga-Mölgitoa ja Mölgisoo Prangli
saare üldplaneeringu kohase maakasutuse
juhtotstarbe muutmiseks ärimaast hooajalise
kasutusega elamumaaks, looduslikuks maaks
ning tee- ja tänavamaaks ning detailplaneeringuga krundijaotuse määramiseks, mis on
tänaseks maakorralduslike toimingute kaudu
teostatud, kuid mis samal ajal on vastuolus
kehtiva Vanani II maaüksuse DP-ga. Täiendavalt on DP ülesandeks määrata igale moodustatud suvilakrundile ehitusõigus 1 hooajalise
elamu (suvila) ja 1 abihoone ehitamiseks, ranna
ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja planeerimisseaduse § 126 lg 1 p-des 1-12, 16, 17 ja
20 määratud ülesannete lahendamiseks, sealhulgas juurdepääsu, liikluskorralduse, tehnovõrkude paiknemise ja keskkonnanõuete ning
haljastuse põhimõttelise lahenduse määramiseks. Ühtlasi otsustati algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegiline hindamine, arvestades keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelhinnangut ning Keskkonnaameti
seisukohta.
Planeeritava ala ligikaudne suurus on 5,2 ha
ja see asub Prangli saare lõunarannikul Lääneotsa külas. Planeeringuala paikneb perspektiivses suvituspiirkonnas sh piirneb idast Mölgi e Prangli saare Lõunasadamaga, mida
käsitletakse perspektiivse reisisadamana. Planeeringuala piirneb idast juurdepääsu teega,
mis ühendab planeeringuala Mölgi sadama
ning saare keskosa läbiva Kelnase teega. Planeeritav ala jääb Prangli hoiualale ja paikneb
osaliselt ehituskeeluvööndis. Vajalikud uuringud: topo-geodeetilised uuringud, kõrghaljastuse dendroloogiline hinnang.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 47
otsusega võeti vastu Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas kinnistu Liiva detailplaneering (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ,
töö nr 1117) ja enne detailplaneeringu avaliku
väljapaneku korraldamist taotleda Keskkonnaametilt ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ja ehitusõiguse määramine
üksikelamule, abihoonele ja paadikuurile.
Planeeritav ala hõlmab Naissaare läänerannikul asuvat Liiva kinnistut (suurus 10-411 m²,
katastritunnus 89001:001:0041). DP vastab
Naissaare üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on elamute ja suvemajade maa. Vastavalt
Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjale on Väikeheinamaa külas ranna ehituskeeluvööndi
laiuseks 50 m põhikaardile kantud rannaastangu servast. Paadikuuri ehitamiseks lähemale (hoonestusala kaugus 20 m rannajoonest)
on vajalik ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 48
otsusega pikendati Viimsi Vallavolikogu
10.10.2006 otsusega nr 92 “Detailplaneeringu
algatamine ja lähteülesande kinnitamine:
Lubja küla, maaüksustel Kallaku, Serva ja
Pärtlepõllu” algatatud detailplaneeringu (kinnistutel Kallaku ja Serva) menetluse lõpuleviimise tähtaega kuni 30.06.2020, lähtudes
haldusmenetluse seaduse § 41.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 49
otsusega pikendati Viimsi Vallavalitsuse
21.06.2013 korraldusega nr 742 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine
ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine: Pringi küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mereala” ja Viimsi Vallavalitsuse 26.06.2015 korraldusega nr 1153
“Pringi küla, kinnistu Rohuneeme tee 61a
detailplaneeringu algatamine, lähteülesande
kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine ning Viimsi

Vallavalitsuse 21.06.2013 korralduse nr 742
“Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine: Pringi
küla, kinnistu Laigari ja sellega piirnev mereala” osaline muutmine“ algatatud detailplaneeringu menetluse lõpuleviimise tähtaega
kuni 30.06.2021, lähtudes haldusmenetluse
seaduse § 41.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 50
otsusega pikendati Viimsi Vallavolikogu
09.09.2008 otsusega nr 75 “Detailplaneeringu
algatamine ja lähteülesande kinnitamine:
Leppneeme küla maaüksused Lännemäe tee
27/Lännemäe, Lännemäe tee 24/Kivineeme I,
Kivineeme II, Neeme, Lännemäe tee 22/Mäe,
Mäe 2 ja Mäe 1“ algatatud detailplaneeringu
menetluse lõpuleviimise tähtaega kuni
30.06.2020, lähtudes haldusmenetluse seaduse § 41.
Viimsi Vallavolikogu 18.06.2019 nr 51
otsusega võeti vastu ja esitatakse avalikule
väljapanekule Viimsi vallas Lubja külas kinnistute Kallaku (89001:010:3025) ja Serva
(89001:010:0497) detailplaneering (Arhitektuuribüroo Haldo Oravas OÜ töö nr 01.11.16,
PJ kpv. 05.2019.a), millega tehakse ettepanek
ca 1,2 ha suurusel planeeringualal Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast (põllumajandusmaast) väikeelamute
maaks ja osaliselt ärimaaks, maa-ala jagamiseks ja 4 üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi (suurused vahemikus 1500 m²
– 2228 m²), 1 ärimaa kasutamise sihtotstarbega krundi ning 3 tee- ja tänavamaa krundi
moodustamiseks ning üksikelamukruntide
ehitusõiguse määramiseks 1 kahekorruselise
üksikelamu (H = 8,5 m) ja 1 abihoone (H =
5,5 m) ehitamiseks. Üksikelamukruntide suurim lubatud ehitisealune pind jääb vahemikku
300–445 m². Ärimaa krundile on lubatud ehitada 2 kahekorruselist ärihoonet, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 599 m², ärihoonete
suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna
keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, abihooned ärikrundil ei ole lubatud. DP kohaste teede ehitamiseks ja planeeringualal asuva kraavi ümberehitamiseks, teede aluse maa vallale
tasuta võõrandamiseks ja valla kasuks isikliku
kasutusõiguse seadmiseks DP-ga ette nähtud
torustatud kraavi omamiseks ning vajadusel
tehnorajatisele ligipääsu tagamiseks hooldustööde teostamise eesmärgil on Tallinna notar
Liivi Laos büroos 13.06.2019 sõlmitud võlaõiguslik leping (reg. valla notariaallepingute registris 13.06.2019 nr 2-10.2/576).
Kallaku ja Serva detailplaneering on avalikul väljapanekul 29.07–28.08.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni Viimsi vallamajas (Nelgi
tee 1). Samuti on avalikule väljapanekule esitatava DP-ga võimalik tutvuda valla veebilehel:https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul
VIIMSI VALLAVOLIKOGU POOLT
18.06.2019 VASTU VÕETUD MÄÄRUSED:
nr 7 Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve
nr 8 Viimsi valla finantsjuhtimise kord
nr 9 Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise
ning avalikustamise kord
nr 10 Viimsi valla põhimäärus
nr 11 Viimsi vallavara valitsemise kord
nr 12 Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määruse nr 7 “Viimsi Vallavalitsuse liikmetele ja vallavanemale makstava tasu suurus ja maksmise
kord muutmine
Viimsi valla tänavavalgustuse arengukava
2019–2029 I lugemine. Arengukava ootab elanike ettepanekuid kuni 17. juulini 2019 e-posti
aadressil arengukava@viimsivv.ee.
Detailplaneeringuid puudutavate otsustega
on võimalik lähemalt tutvuda valla veebilehel
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.
NB! Volikogu 18.06.2019 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.
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Ja rattureid
aina tuleb ja
tuleb.

Rattasõitja
meelespea

1

Alati kanna kiivrit! NB!
Kiiver kaitseb vaid siis,
kui see on paraja suurusega ning õigesti kinnitatud.

2

Ära kasuta sõitmise ajal
kõrvaklappe. Muusikakuulamine vähendab tähelepanu ning muudab
liikluses osalemise ohtlikumaks. Sõiduteed ja raudteed ära mitte kunagi ületa
kõrvaklapid peas.

Jalgratas
on suvel
parim liiklusvahend

3

Mobiiltelefoniga rääkimiseks või sõnumi saatmiseks peata ratas ning
veendu, et sa ei takista teisi liiklejaid!

4

Alati arvesta teel sõites ka teiste liiklejatega
ning hoia jalgratta- ja jalgtee paremasse serva.

5

SPORTLIK JA HARIV PÜHAPÄEV rattal tõi viimsikad kokku. 9. juunil 9. korda aset leidnud

Viimsi Rattaretkest võttis osa rekordiliselt 186 osalejat.
Anne-Mari Visnapuu
Viimsi Teataja
toimetaja

N

ii mõnigi tegi retkel
käesoleva aasta esimese jalgrattasõidu. Mis
aga oleks vahvam, kui
rattasõit pakub lisaks sporditegemisele ka uusi teadmisi? 30-kilomeetrine vahemaa tehti põnevaks
ja harivaks, peatudes mitmetes paikades, et rääkida nende olemusest
ja ajaloost.
Rattaretk kestis kokku kuus tundi ning selle käigus jõuti külastada
üheksat erinevat kohta. Start ja finiš asusid Lubja külaplatsil, mis on
tuntud sealse iga-aastase suure jaanilõkke tegemise poolest.

186 tublit
retkelist.
Fotod: AnneMari Visnapuu

Paigad, kus loodus on
lummav

Imelises Miiduranna külas, kus on
säilinud vana rannaküla aura ja
lummavad mereäärsed teed, saab
nautida imelist merevaated ühelt
haruldaselt lõunakaldalt. Retkega tehti peatus restoran NOA juures, kus küla olemusest ja ajaloost
rääkis Miiduranna külavanem Eero
Hammer. Järgmisesse peatuspaika edasi suundudes läbiti ka Miiduranna Lahe tee, mis Eero jaoks
sealse avaneva vaatega on üks ilusamaid teid külas.
Peatuspunkt, kus taaskord looduse väge tunda võis, oli Soosepa
raba, mille vanust on hinnatud pea
2000 aastale. Rappa sisse küll suure osalejate arvu tõttu ei mindud,
kuid rabast endast ning sealsetest
taimedest ja loomadest rääkis bioloogiaõpetaja Heli Illipe-Sootak.
Heli oli rabast eelnevalt korjanud
sealseid pesitsevaid taimi, et näidata neid nii suurtele kui ka väikestele
loodushuvilistele. Põnevaid lugusid oli Helil rääkida veel metsloo-

Vahelduseks
ka üks
võistlus.

madest, keda rabas nähtud, ning
jälgedest, mis loomad endast maha jätnud.
Vaikust, linnulaulu ja puulehti,
mis tuul kohisema oli pannud, sai
nautida Rohuneeme terviserada läbides. Maastik oli kohati väga käänuline, kuid rahuliku tempo tõttu
keegi hätta ei jäänud.

Uus ja huvitav spordiala

Haabneeme rannas peatuti volleplatsi juures, sest tutvuma hakati rannatennisega, mis oli paljude

jaoks uus spordiala. Rannatennis
OÜ liikmed Eilike Lõssov ja Kristi
Lember rääkisid ala põhireeglitest
ning mängukorrast, näitasid vajaminevat varustust ning mängisid
paar punkti ette. Seejärel said kõik
huvilised küsimusi küsida ning ise
ka mängida proovida.

Ainulaadne trepp ja
muuseumid

Peatus, mille käigus pildistati ilusat merd ja taevast ning nauditi vaadet, oli kõigile juba tuntuks

saanud Põhjakonna trepi ülaosas.
Viimsi valla kultuuri- ja sporditöö
peaspetsialist Ott Kask rääkis trepiga seotud käima pandud projektidest ning peatsetest uutest võimalustest.
Rannarahva muuseumi juhataja
Janek Šafranovski rääkis retkelistele vabaõhumuuseumi minevikuga
seotud sündmustest ning muuseumi algusaastatest. Tutvuti muuseumi erinevate ehitusjärkudega. Näiteks saadi teda, et Kingu talu maja
on ehitatud vanast laeva kajutist.
Janek Šafranovski jagas huvitavaid ajaloolisi lugusid ka 1919.
aastal asutatud Eesti Vabastamise
Sõja Muuseumist, mis taastati
2001. aastal Eesti Sõjamuuseumi
– kindral Laidoneri muuseumi nime all.

Metsauurimine ja lõuna
metsas

RMK külastuskeskuse õuel asuv renoveeritud mõisaaegne karjalaut,
kus asub püsinäitus “Metsas on
väge” võimaldas retkelistel katsudes, vaadates, uurides ja nuputades oma metsavägi leida. Võimalik
oli mängida erinevaid mänge ning
kuulata õpetlike videoid.
RMK keskus kutsub sind suvel
seiklema! 01.06–30.09.2019 toimub
H2O külastusmäng “Kuidas uurida
loodust?” Mängus osalemiseks on
vajalik H2O külastusmängu vihiku
olemasolu. Vihik ja mängu ülesanded on saadaval mängus osalevates keskustes, sealhulgas ka RMK
Viimsi külastuskeskuses.

Rattaretk kestis kuus tundi
ning selle käigus jõuti külastada üheksat erinevat kohta.
Eelviimane peatuspaik Tädu
lõkkeplats oli oodatud peatuspunkt,
sest sõidetud oli juba pea 5 tundi
ning nälg näpistas. Lõkkeplatsil
pakkus sooja einet, mida retkelised ohtralt kiitsid, Kaks Krooni OÜ.

Kui vaja teed ületada,
siis on seda kõige ohutum teha jalakäijatele mõeldud sõidutee ületamise kohtades. Ülekäigurajale suundudes veendu enne ohutuses ning teed ületa ratas
käekõrval. Nii annad autojuhtidele rohkem aega end
märgata. Ära kunagi kihuta
üle tee veendumata tegevuse ohutuses, nii sead ohtu enda ja kaasliiklejad.

6

Raudteed ületa vaid selleks ettenähtud kohas.
Tule rattalt maha, sest raudtee ülekäik on mõeldud ületamiseks jalgsi. Nähes või
kuuldes lähenevat raudteesõidukit tuleb sellele
teed anda. Kui oled veendunud ohutuses, tuleb ületada raudtee viivituseta.

7

Ratta juurest lahkudes
kasuta alati rattalukku!
Turvaline rattalukk ulatub
posti külge kinnitades läbi tagumise ratta ja jalgratta raami.

8

Liiklusseaduse järgi
peavad jalgrattal olema
töökorras pidurid, signaalkell, vähemalt ühe ratta
mõlemal küljel kollane helkur ning pimedas sõites või
halva nähtavuse korral ees
valge ning taga punane tuli. Enne sõitmahakkamist
kontrolli üle tuled, rehvid ja
pidurid.

9

Jalgrattateel jälgi alati
jalgrattafoori, mis reguleerib sinu liiklemist. Foori
tuledel on jalgratta kujutis
või jalakäija ja jalgratta kujutis või fooriga kohakuti on
lisateatetahvel jalgratta kujutisega.

10

Alla 10-aastane laps
tohib sõita üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel või
õuealal. 10–15-aastastel
jalgratturitel, kes sõidavad
sõiduteel, peab kaasas olema jalgratturi juhiluba.
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Pool kiigerahast saadi turniiriga kokku
HEATEGEVUS Martin Reimi jalgpallikool kogub

raha kiige jaoks, mis kingitakse Rannapere
pansionaadile.
Erle Meresmaa

Martin Reimi jalgpallikooli kogukonnajuht

M

artin Reimi jalgpallikoolil on traditsiooniks saanud iga-aastaselt korraldada
lapsevanemate turniiri, mille raames kohtutakse jalgpalliväljakul,
kus pannakse end proovile, mõistetakse paremini jalgpalli olemust ja,
mis peamine – lapsed saavad platsi
ääres karjuda ja õpetada vanemaid
nii, nagu tavaliselt teevad seda lapsevanemad.
Nii mõnigi vanem läheb pärast
koju tundega, et mängida polnudki nii lihtne, kui platsi ääres vaadates tundub. Tegu on alati ühe toreda, meeldejääva ja emotsionaalse
üritusega.
Seekord otsustati asi veidi suuremalt ette võtta. Oma üritusega
koliti Viimsi kooli staadionile ja otsustati üheskoos peale lõbutsemise ka midagi head teha.
Kui Martin Reimi jalgpallikooli missiooniks on toetada lapsi ja
noori igakülgselt sporditegemisel,
siis tegelikkuses ollakse lõppkokkuvõttes tänuvõlglased oma vanemate ja vanavanemate ees. Seoses
sellega tekkiski mõte, et just sellise ürituse raames tahetakse pakkuda midagi vanavanematele kui
alustaladele.

Üheskoos taheti kinkida
rõõmu

Sealt said ideed alguse. Kohtuti Rannapere pansionaadi juhataja Merike Melsasega. Jalgpallikooli
ainuke soov oli see, et asi või va-

hend, millega aidata, peaks tooma
sära silma ja andma võimaluse lihtsalt olla ja nautida. Leida üles see
pisike laps või noor iseendas, kes
tõenäoliselt unustuste hõlma hakkab vajuma.
Üheskoos taheti kinkida rõõmu.
Kui oldi oma nõudmised ette kandnud ning sellele järgnevad küsimused, et kuidas head teha, esitatud,
oli vastus võrdlemisi kiire. “Just täna hommikul tuli üks meie pansionaadi elanikest ja rääkis, kuidas
nad nii tahaksid, et neil oleks kiik.
Neile meeldiks lihtsalt istuda ning
mõtiskleda ja vanu aegu meenutada. Just see on see, mida neil vaja
oleks ja mida nad iseendale hetkel
lubada ei saa,” ütles Merike Melsas. Mis saaks tegutsemisele olla
veel suuremaks motivatsiooniks,
kui südamest tulnud soov. Jalgpallikool andis Merikesele lubaduse, et
teevad kõik, mis suudavad, ja kiik
peab hoovi saama. Niisiis hakatigi
tegutsema.
Ürituse päevaks oli plaan valmis
– lapsevanemad mängivad jalgpalli, lastele on korraldatud jalgpalli
kümnevõistlus ja kogu selle möllu
sees kogutakse raha, et teha head.
Osalejad valmistasid kaasa sööke
ning valmis oli tehtud õnneloos,
kuhu andsid panuse paljud Viimsi valla asutused.
Toimus ka heategevusmüük kasutatud jalgpallivarustusele. Riided leidsid kiirelt uued omanikud
ja kaasa toodud söögid kadusid lettidelt. Kogu saadud tulu läks otsejoones kiigefondi.
Näha seda rõõmu inimeste silmis, kui leiti soodsa hinnaga uus kilejope lapsele või võideti õnneloosiga magusaid auhindu, oli kogu

Martin Reim ja Merike Melsas.
Foto: erakogu

Martin Reimi
jalgpallikooli
perekond.
Foto: Päivi
Palts

Kiikumine
vabastab meeled ja aitab
aega sisustada. Foto:
Adobe Stock

seda pingutust väärt. Kokku koguti
Rannapere pansionaadile tuhat eurot, mis on ligi pool vajaminevast.

Jalgpallikool andis lubaduse,
et teevad kõik, mis suudavad,
ja kiik peab hoovi saama.
Publikurekord Karulaugu
staadionil

Muidugi ei unustatud vahepeal ka
jalgpalli mängida. Kodumängud
Viimsi staadionil muutuvad üha

populaarsemaks, mida on ainult
rõõm näha. Uueks publikurekordiks sai kohtumisel Tabasaluga 19.
mail vormistatud 256 pealtvaatajat.
Seda suudab jalgpallikool vaid
koos aktiivselt kaasaelava publikuga. Eelmise aasta keskmine publiku arv oli 60 inimest mängu kohta,
mis on lihtsalt imeline. Ja mis seal
salata, vaikselt hakkab tunduma,
et publiku arvu ja mängutulemuste vahel on siiski olemas ka seos.
Viimsi JK esindusmeeskond, kes
mängib Esiliiga B-s, on tabelis neljandal kohal. Heitlus punktide ni-

mel on seal niivõrd suur, et teine
kuni viies koht on vaid punktiliste
vahedega.
See aga omakorda tähendab seda, et kui on õnne ja teistel ebaõnne, siis võib ühe mänguga viiendalt kohalt ka teiseks tõusta. Seis
on pingeline ja põnev.
Jalgpallikooli noored ehk Viimsi JK duubelmeeskond (mängib II
liigat Lõuna/Lääne piirkonnas) on
samuti näidanud väga tublit tulemust. Olles esimest aastat meeste
liigas ja omadest keskmist vanust
16 aastat on nad saanud väga hästi hakkama ja kindlasti on ka kindlustamas kohta II liigas. Üheskoos
loodetakse, et kõik läheb edasi vähemalt nii hästi või veel paremini.
Alates sellest hooajast antakse välja ka kuu parima mängija
tiitleid, kellele kingitakse mõnus
kõhutäis kooli toetajate poolt. Aprilli parim mängija oli Ken-Marten
Tammeveski ning maikuu staarideks olid Martin Aasmäe ja noortest Oskar Jõgi.
Martin Reimi jalgpallikool on
ääretult tänulik kõigile, kes on uskunud ja usuvad siiani nende ettevõtmistesse ja plaanidesse. Üheskoos suudetakse rohkem ning
jalgpall on ehe näide sellest, kuidas peab töötama koos, et saavutada rohkem ning võita.
Alati on neid, kes on tublimad,
aga lõppkokkuvõttes ilma taustajõuta ei saa ka nemad tippu.
Aitäh, et tulete staadionile omadele kaasa elama! Aitäh, et aitate
tribüüne punaseks värvida!

Rattaralli ja maastikumäng pakkusid lastele võistlushimu
LIIKLUSOHUTUS 2. juunil Väike

sustanud rattasõitu sugugi. Läbida
tuli 1–2 ringi ümber mänguväljaku
muruplatsi, sealhulgas võtta tõuse
ning lõpuks laskuda mäe pealt finišisse. Iga finišeeruja oli välja teeninud Viimsi100 medali, mida võis
näha lastel auga kaelas rippumas
kuni lastepäeva lõpuni.

Päike lasteaia hoovis ja Soosepa mänguväljakul toimunud
Pärnamäe küla lastepäev tõi
kokku pea 200 last. Vaatamata
sellele, et soojendavat päikest
ja vaibuvat tuult võis tunda
alles päeva lõppedes, ei
heidutanud ilm kohalolijaid
sugugi, huvilisi saabus Pärnamäele ka kaugematest naaberküladest.

Liiklusohutuse õppimiseks ei
ole kunagi liiga vara

Anne-Mari
Visnapuu
Viimsi Teataja
toimetaja

Päeva alustati vahvate
tegevustega

Kogu ürituse vältel oli avatud meisterdamise töötuba, kus sai juhendaja abiga valmistada endale unikaalse rinnamärgi või tuulevurri.
Mõned usinamad jõudsid päeva
jooksul valmistada lausa mitmeid
meisterdisi. 6-aastane Christopher
tundis, et temal on ka kohustus õele üks ilus vurr valmistada põhjusel, et õde ise veel meisterdada ei
oska.

Kellel aga vahepeal töötoast küllalt sai, oli võimalus teha üks omapärane näomaaling või vaadata
Lasteteater Trummi, kelle etendus
“Marss Kuule” pani paljud naeru
kihistama.
Ürituse üheks lemmikuks osutus Meelika, kes tegi laste soovil neile huvitavaid õhupalliloomi. “Minu lemmik igal aastal on

õhupalliloomade tädi,” rõõmustas
8-aastane Mart, lastes samal ajal
valmistada endale juba teist õhupallilooma.

Rattaralli Soosepa
mänguväljakul

See oli teisisõnu ka päeva tipphetk,
mida lapsed pingsalt ootasid. Mügarlik ja ebatasane maastik ei liht-

Ratas käekõrvale ja
joostes nõlva
vallutama!
Foto: AnneMari Visnapuu

Juba väga noorelt hakatakse üksi
sõitma jalgrattaga või muu liiklusvahendiga külatänavatel ning kergliiklusteedel. Et sõitmine ohtlikuks
ei kujuneks, peaksid selged olema
põhilised liiklusreeglid ja -märgid.
Lastepäeval oli kohal Janno Pilt
Laste liikluslinnast, kes korraldas
põhjaliku pooletunnise liiklusõppe
väikestele liiklejatele. Liiklusõppe
teooriast osavõtjad said võimaluse
proovida sõita ka elektriautodega,
mille Janno oli liikluslinnast üritusele kaasa võtnud.

Soosepa rabarada täis
üllatusi

Kogu ürituse vältel sai oma orienteerumisoskusi ja jalgade kiirust
proovile panna Soosepa rabas toimunud maastikumängul. Mäng

viis 2–4-liikmelised võistkonnad
Soosepa raba 1,5 kilomeetri pikkusele matkarajale. Võistkonnad, kes
olid rajal piisavalt tähelepanelikud,
leides kõik pusletükid ning osates
vastata peale raja läbimist ka küsimustele, said premeeritud šokolaadimedalitega Kalevi kommivabriku
poolt ning osalesid ka loosis.

Et sõitmine ohtlikuks
ei kujuneks, peaksid
selged olema põhilised liiklusreeglid ja
-märgid.
Auhinnad olid pingutust väärt,
sest välja loositi Atlantis H2O Aquaparki ja Viimsi kino kinkekaarte,
Viimsi noortekeskuse joogipudeleid, Popsocketsi aksessuaare nutiseadmele ning Viimsi Spordi buffe.
Lastepäeva õnnestumise eest
soovib Pärnamäe külaselts tänada
lasteaeda Väike Päike, Viimsi noortekeskust, Viimsi Sporti ning lauakatmise eest Haabneeme kohvikut
ning Saaret.
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Valla parimad õppijad said tunnustatud
medalistide vastuvõtul restoranis NOA
MEDALISTID Sel aastal lõpetas 13 Viimsi noort

gümnaasiumitee medaliga, nendest 6 kuld- ning
7 hõbemedaliga. Viimsi vallavalitsus ei jäta tublisid
õppijaid märkamata. 13. juunil tervitas NOA
restoranis medaliste vallavanem Laine Randjärv
ning Viimsi valla haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Ermo Mäeots.
Anne-Mari
Visnapuu
Viimsi Teataja
toimetaja

K

ooliaasta on ametlikult
lõppenud ning edasine
elutee viib lõpuklasside
õpilased armsaks saanud koolimajast alatiseks välja. Ülikooli sisseastumiseksamid on vaid
kiviviske kaugusel, kui mitte juba
sooritatud.
Peas mõlguvad mitmed variandid ja võimalused edasi õppima asumisest ning eriala valikutest. Neljapäeval, 13. juunil tulid
medalistid kokku, et võtta korraks
aeg maha, saada tunnustatud ning
nautida toredat seltskonda.

Kaasamõtlevad noored

Vastuvõtul tänati pidulikult säravaid noori, väärtustamaks haridust
ja õppimist. Medalistidele anti üle
hariduspreemia Viimsi vallavalitsuse poolt. Kuldmedaliste premeeriti 1000 ning hõbemedaliste
750 euroga.
Rahaline preemia jagatud, istuti laua äärde ning tehti üksteisega
tutvust. Jutustati läbitud teekonnast medalini, mille käigus selgus,
et gümnaasiumisse sisse astudes ei
mõlkunud kellelgi peas mõte kool
niivõrd auväärselt lõpetada. Arutati tulevikuplaane ning uuriti üksteise erialaeelistusi.
Vallavanem ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja olid avatud
ka noorte ettepanekutele ja arvamustele vallas toimuva üle. Rand-

Medalistid
NOA restoranis vastuvõtul. Foto:
Anne-Mari
Visnapuu

järv ja Mäeots kutsusid noori üles
ka tulevikus julgemalt sõna võtma
eriarvamuste, ettepanekute ning ka
nõusolekute osas.
Vastuvõtul tõstatasid noored jututeema taaskasutusest ning selle
teadlikkuse tõstmisest, bussiliinide
graafikutest, prügi maha viskamisest ning kergliiklusteedest.

Järjepidevus on tunnustust
väärt

Gümnaasiumi sisseastumiskatsed
edukalt läbinuna tunnevad õpilased motivatsiooni õppima asumiseks juba enne koolitundide algust.
Gümnaasiumitee alguses seavad
gümnasistid endale sihi, milleks
üht- või teistviisi on head hinded

ning korrapärane tundides kohalkäimine.
Mida gümnaasiumiaeg edasi,
seda väljakutsuvamaks muutub
keskmise hinde kõrgel hoidmine ja
kõikides õppeainetes täielik pingutamine. Kujunema hakkavad meelepärased ja mitte nii meelepärased ained.
Õpilased, kes saavad hakkama nii meelepäraste kui ka vähem
meelepäraste õppeainetega, innustavad ka kaasõpilasi. Kui ainetest,
mis õppijale meeldivad, saadakse kergemalt läbi, siis ained, milles
end kindlalt ei tunta, vajavad pingutust ning absoluutset järjepidevust.
Tähelepanuvõime arendamine on mälu treenimise eelduseks.
Mida rohkem suudetakse koondada oma tähelepanu õpitavale ainele, seda kiiremini ja kergemini jääb
see meelde. Ebahuvitavale ainele
on tähelepanu raskem koondada,
sest see vajab tahtejõudu. Tahtejõudu aga saab tugevdada näiteks
juba alustatud tööde ja ettevõtmiste lõpuleviimisega, isegi siis, kui see
sulle ei meeldi, ning just seda on
medalistid meile tõestanud.

Julgus, rõõmsameelsus, uudishimu, pühendumine
KOGEMUS Mida aga

medalistid ise oma teekonnast medalini arvavad ning millise õpetuslausega saadaksid nad
sügisel gümnaasiumiteele uued gümnasistid?

Andriin Tori /
kuldmedalist
“Kohalolu tundides –
just see on gümnaasiumi edukalt lõpetamise saladus.”

M

inu teekond medalini
oli õige rännaku vääriline. Suurema osa teekonnast paistis päike, kuid mõnikord tuli rinda pista ka
tormituulte ja vihmahoogudega. Kuid nagu taimed nii
üritasin ka mina hankida endale pähesadavast veest vajalikud elemendid, sest just
nii on võimalik kasvamine
ja arenemine. Seetõttu soovitan ka sügisel gümnaasiumisse astuvatel noortel mitte karta raskemaid aegu,
vaid võtta neist enda jaoks
parim. Kindlasti tuleks hoida oma eesmärgid kõrgel ja
mitte kaotada usku endas-

se ning oma unistustesse.
Siinkohal avaldan ka gümnaasiumi edukalt lõpetamise saladuse, mida saab võtta
kokku vaid ühe sõnaga – kohalolu. Kohalolu tundides
nii füüsiliselt kui ka vaimselt
garanteerib head tulemused
koolis ja ka meie limiteeritud
ressursi – aja – otstarbeka ja
mõistliku kasutamise.

Siim Troost /
kuldmedalist
“Tee tööd, viska nalja
ja kõik läheb hästi.”

M

inu teekond medalini oli kohati proovilepanev, kuid tehtav. Lõpetasin põhikooli Tallinna
Reaalkoolis ja läksin Audentese Spordigümnaasiumisse,
et õpinguid ja treeninguid
(tennis) paremini sobitada.
Põhikooli lõpu poole tekkis plaan Ameerika ülikooli õppursportlasena õppima
minna ja Audentes tundus
minu jaoks parim valik olevat. Seda valikut ma ei kahetse, sest klappisin klassikaaslastega hästi ning treenida
sain paindlikuma süsteemi

tõttu efektiivsemalt. Koolis
läks ka hästi, olin põhikoolist hea põhja saanud ning
mingi hetk võtsin medalisaamise ka eesmärgiks. Eks ikka
oli vahel raske pärast mitut
treeningut või pikka võistlust
välismaal kooliasju vaadata,
aga mis tegemata jäi, sai nädalavahetusel järgi vaadatud. Õpetajad olid ka alati
väga vastutulelikud.

Sander Raieste /
kuldmedalist
“Kui oled oma võimete
piirini pingutanud,
tuleks ka endaga rahul
olla.”

M

inu teekond medalini
oli väga omamoodi.
Gümnaasiumis veetsin ma
tegelikult kokku neli aastat.
Gümnaasiumitee algas mul
Audentese Spordigümnaasiumis, kus lõpetasin 10.
klassi. Järgmised kolm aastat
jätkus minu koolitee Audentese E-gümnaasiumis, kuhu
läksin, kuna sporditegemine
viis mu Hispaaniasse elama.
Medaliga lõpetamine polnud mul tegelikult kunagi

eesmärgiks, vaid see juhtus
pigem iseenesest. Eesmärk
oli hoopis gümnaasiumi lõpetamine viisakate hinnetega ja sellepärast ma arvangi,
et head õpitulemused tulid loomulikult ja ma ei pannud endale kunagi pingeid
peale. Siiski on medaliga lõpetamine minu jaoks väga
tore üllatus, kuna ma ei uskunud, et iseseisvalt e-gümnaasiumis õppides suudaksin ma õpitulemusi nii heal
tasemel hoida.

Ramona Mägi /
kuldmedalist
“Tee tööd ja näe
vaeva – armastus võibolla ei tule, aga medal
küll. (Magamist ei tohi
tegelikult ka ära unustada.)”

M

inu teekond medalini
oli üsna loomulik, iseeneslik. Ma ei seadnud seda
elu eesmärgiks ega mõelnud igal ööl enne uinumist,
et medal peab ikka ära tulema. Pigem oli see järelmõte
mõnel eriti pikal hommikutundidesse veninud õhtul,

kui analüüsisin juba neljandat Tuglase novelli või meisterdasin kärbitud tetraeedrit,
ise üleni liimine. Tüütu küll,
magada tahaks ju ka, aga lohutasin end mõttega, et tegelikult on see kõik mingist
otsast kasulik ja arendav. Kui
mitte muudmoodi, siis vähemalt tööharjumuse osas. Tahe ja motivatsioon medali
poole püüelda ei peaks tulema lihtsalt sportlikust huvist,
vaid pigem soovist kujundada endast võimalikult mitmekülgne, laiade teadmistega ja maailmale avatud
inimene. Usun, et see eesmärk teeb kogu teekonna
gümnasistile kergemaks ja
ka väärtuslikumaks.

Peeter Aleksander
Paju / kuldmedalist
“Pinguta maksimaalselt igal hetkel.”

M

inu teekond medalini
algas esimeses klassis,
kui mõtlesin, et tahan lõpetada parimana. Hiljem selgus, et üheksandas klassis
medaleid ei jagata, mistõttu seadsin sihi saada kuld-

medal gümnaasiumi lõpus.
Parim soovitus, mida annan
medali saamiseks, on pingutada maksimaalselt igal hetkel. Kõigist õppeainetest on
võimalik õppida midagi ning
neid teadmisi saab siduda
teiste ainetega. Seoste loomise oskus on keskhariduse aluseks. Minu jaoks raskeimaks ja enim pingutust
nõudvamaks proovikiviks
sai vene keel. Tagasi vaadates oleksin pidanud üheteistkümnendas klassis rohkem
pingutama ja seda mitte nii
kergekäeliselt võtma.
Usun, et iga õpilane võib
saada medali või saavutada
seda, mille sihiks seab, kui
on valmis pingutama ka hetkedel, mil olukord on raske.

Henri Erke Kaup /
kuldmedalist
“Ole usin ja töökas,
kuid samas ka julge ja
uudishimulik.”

M

inu teekond medalini oli täis tõuse ja
mõõne ning palju üllatusi,
kuid lõppude lõpuks osutus heaks stardipakuks, mil-
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lelt end tõugata järgnevasse
ellu. Alguses ma ei sihtinud
medalit, pigem tahtsin anda endast parima ning ennast arendada, sest mina
endast medalisti küll ei oodanud – ma arvan, et selle
mõttega on tuttav nii mõnigi gümnaasiumisse astuja.
Alguses tundus ikka hirmuäratav. Üleminekueksamid,
kurikuulus uurimistöö, gümnaasiumi lõpueksamid ning
ülikooli sisseastumine. Leiduski omajagu raskeid momente, mis panid proovile
nii arukust kui ka tahtejõudu. Peab tõdema, et protsessi käigus olid takistused palju leebemad kui esmamulje
lubas ning kõik kohustuslikud ülesanded ja rohkemgi
veel sai tehtud naerusuil ja
mõnuga. Nende tulemusena jõudsingi medalini.

Marianne Liisa Ojang /
hõbemedalist
“Panusta õppimisse
maksimaalselt,
kuid ära unusta
gümnaasiumiaega
ka nautida.”

M

inu teekond medalini oli mittetahtlik.
Gümnaasiumisse astudes
ei võtnud ma oma eesmärgiks iga hinna eest medaliga lõpetada, kuna teadsin,
et ees ootavad niigi töised
ja stressirohked aastad. Pigem tahtsin lihtsalt õppida
huviäratavaid aineid, luua
uusi tutvusi, gümnaasiumiaega nautida ning ka oma
hobidega tegeleda. Loomulikult andsin kõikides ainetes oma parima ja üritasin
gümnaasiumi jooksul oma
hinded korras hoida, sest
nii oli lihtsam kooliasjadega järje peal püsida. Medaliga lõpetada on küll väga uhke tunne, kuid see on kõigest
väike boonus kõige muu toreda ja õpetliku kõrval, mis
ma keskkooliajast sain.

Ma tegin kõike nii hästi kui
oskasin ning ei lasknud takistustel ennast segada –
viibisin nii füüsiliselt kui ka
vaimselt tundides, kuulasin
ja vajadusel natukene pingutasin. Muidugi, üle pole
ka mõtet õppida, sest kool
peaks olema meeldiv koht,
mitte stressitekitaja. Kümnendasse klassi minnes
tundub gümnaasium pikk
ja raske. Tegelikult mööduvad need kolm aastat väga kiiresti ja tegusalt. Mulle
jäävad terveks eluks meelde
meie klassi ühised ettevõtmised ja kõik see positiivsus, mis nendega kaasnes.
Soovitan ka kõikidel uutel
gümnasistidel kindlasti osa
võtta koolis toimuvatest toredatest üritustest ning nautida neid kolme aastat täiel
rinnal.

Teet Simson /
hõbemedalist
“Ära kuhja liialt kohustusi, läbipõlemine pole
raske.”

M

inu teekond medalini oli käänuline, kuid
teostatav. Minu nõrkusteks
olid üldiselt vene keel ja ka
eesti keel. Alguses olin õnnelik, et sain Gustav Adolfi Gümnaasiumi üldse sisse,
aga ajapikku nägin, et ka minul on väike medali võimalus. Seega planeerisin täpselt, mis aines pingutama
peaks, et koondhinne oleks
väga hea. Kuna õpetajad on
ka inimesed, siis peamine
nipp oli nendega mitte tülli
minna halva hinde pärast ja
heatahtlikult küsida, kuidas
hinnet tõsta saaks. Võib-olla oli üks tähtsat rolli mängiv
faktor ka see, et üle kolmandiku klassist lõpetas medaliga ja selletõttu pingutasin ka
mina rohkem. Nüüd on igatahes gümnaasiumiga ühelpool, kaasa arvatud muusikakooliga, ning võin uhkelt
jätkata oma teekonda ülikoolis, kus saan keskenduda sellele, mis sobib mulle
just isiklikult.

M

inu teekond medalini
oli üsna valutu. Gümnaasiumi vältel ma ei mõelnud eriti medali saamisele, kuni selle aasta kevadeni
ma isegi ei teadnud täpselt
medalite nõudmisi. Medali
saamiseks piisas mulle enamiku ainete puhul lihtsalt
igas tunnis käimisest. Ainult
paar õppeainet olid sellised,
kus mul oli vaja tõsiselt vaeva näha õppimisega. Kõige raskemaks osutus minu
jaoks gümnaasiumis piisavalt pika teksti kirjutamine.
Iga kirjandi, arutluse ja muu
kirjutise puhul pidin ma alati lugema kokku sõnade arvu ning tihtipeale paar lauset
juurde lisama. Põhimõtteliselt võib siiski öelda, et ma
lihtsalt puudusin võimalikult
vähe ja tegin ära kõik tunnija kodutööd. Gümnaasium
ei ole käkitegu, kuid see ei
ole ka midagi liiga rasket.

Jaroslava Romanova /
hõbemedalist
“Elus tuleks seada
endale kindel siht.”

inu teekond medalini
oli omapärane. Medalistiks saamine polnud absoluutselt mu eesmärgiks, võib
öelda, et nii lihtsalt juhtus.

Janar Velleste /
hõbemedalist
“Käi tunnis kohal ning
tee ära tunni- ja kodutööd.”

M

inu teekond medalini
oli üsna sündmusterohke. Istudes esimese septembri aktusel kolm aastat
tagasi ei osanud ma ette näha kõike seda vaeva, aga samas ka seiklusi, mida tulevik
ette puistab. Ei osanud ette
näha lõputuid tunde koolimajas talvevaheajal, üritades leida veel viimseidki
teibijuppe, millega koolimaja viimane tühi sein täis
ehtida. Oodata ei osanud
öist õpilasfirma lõpparuande kirjutamist, mil tähtaeg oli kolme minuti pärast.
Oodata ei osanud ka kõiki
neid imelisi klassikaaslasi,
kes iga koolipäeva veidi talutavamaks tegid. Kõik erinevate unistuste ja ambitsioonidega, aga kõik, veel
viimast korda, ühiselt bioloogia topelttunnis, unistades vabadusest. Kõik need
loendamatud tantsuproovid, korraldatud üritused ja
hindamatud inimesed vormisid häbelikust poisist, kellel tahvli ees kogu aeg käed
värisesid, enesekindla mehe, kes on valmis uutele väljakutsetele vastu tormama.

M

inu teekond medalini
oli minu jaoks tähtis.
Mis on edu saavutamiseks
vajalik? Eesmärk, eeskuju
ning koht, kus puhata ja jõudu koguda. Mul on kindlasti
vedanud, sest kõik need eeldused on olemas olnud varajasest lapsepõlvest saati.
Ma kasvasin üles väga soodsatel tingimustel, olles alati ümbritsetud armastuse,
stabiilsuse ning rahulikkusega, mille eest olen südamest tänulik enda emale ja
isale. Elus tuleks seada endale kindel siht. Minul on
olnud selleks sihiks edu saavutamine ja tunnustuse teenimine ning ma mõistan, et
hea haridus mängib selles
tähtsat rolli. Tähtis on ka end
ümbritseda inimestega, kes
sind motiveerivad ning kellele üles vaadata. Minu eeskujuks on olnud ja alati jääb
minu vanem õde Maria-Luisa. Ta elab Inglismaal, kus ta
tegutseb advokaadina, ja ma
olen alati vaimustuses, kuuldes nii temast endast kui ka
tema edusammudest.

Meeli-Mari Napp /
hõbemedalist
“Ela päev korraga.”

M

“Oluline on see, mis
kogemuste pagasiga
sa gümnaasiumi
lõpetad – kuidas sa
oma tulevasele elule
vastu lähed.”

Robin Marten Leppik /
hõbemedalist

Perepäev koos
Viimsi valla
suurperedega

Lõvi Leo lastega. Foto: Tiit Mõtus
TOIMUS Perepäeva eesmärgiks on saada kokku
oma suurperedega, kuulata
nende rõõme ja murekohti
ning veeta üheskoos tore
päev värskes õhus.

Juba kolmandat kevadet järjest kutsub Viimsi vallavalitsus
emadepäeva paiku oma valla
suurperesid Viimsi vabaõhumuuseumisse perepäeva tähistama.
Sarnaselt varasemate aastatega oli ka sel korral ilmataat meie vastu lahke ja 19.
mail paistis rannarahva jaoks
armsa vabaõhumuuseumi kohal mõnus päike.
Suurperesid, kus kasvab neli või enam last, on Viimsis vallas 36 – see number on pigem
kasvutrendis, sest igal aastal
saab nii mõnigi pere suurpere staatuse.

Lõbusad, harivad
tegevused
Kertu Saul /
hõbemedalist
“Ära ennast ohverda,
kuid anna endast
parim.”

M

inu teekond medalini oli täis katsumusi.
Kogu gümnaasiumiaja vältel oli mul nõrk tervis ja see
hoidis mind oluliselt tagasi. Vahel ma tõesti tundsin,
et kool sööb mu elusalt ära,
aga see tunne ei kestnud igavesti. Kõigele vaatamata ületasin ma oma raskused, sain
kõik vajaliku suurepäraselt
tehtud ja saavutasin esikoha mitmel õpilasvõistlusel.
Teadmishimu ja kohusetunne hoidsid minu motivatsiooni üleval, aga mitte
mingil juhul ei ole akadeemiline edukus väärt oma tervise ohverdamist – tuleb jätta
ka aega endale. Medali saamine oli pigem rõõmus üllatus. Ma ei pürginud selle
poole, vaid see lihtsalt juhtus iseenesest õpingute käigus. Medal ei tohiks olla eesmärk, vaid lihtsalt preemia.
Õppida tuleks eelkõige enda jaoks, et oma uudishimu rahuldada, mitte heade
hinnete või teiste heakskiidu nimel.

Perepäeva raames toodi külalisteni maagilise teaduselamuse etendus, mis sisaldas nii
maagilisi keemia- kui ka füüsikakatsete demonstratsioone.
Kohapeal tehti udupommi, tuletornaadot, banaanist haamrit ja elevandile hambapastat.
Külalistele seletati, mis on vaakum, ja koos uuriti, kui külm on
vedel lämmastik ning mis juhtub, kui selle sisse pista roos.

Üritusel oli ka Lõvi Leo, kes
koos noorsoopolitseinikuga
tutvustas huvilistele täisvarustuses politseiautot ja jagas
lastele komme ning helkureid. Välkuvate vilkuritega politseiauto sai palju tähelepanu
ka kruiisilaevadelt saabunud
turistidelt, kes naljatledes
leidsid, et politseiauto kohalolek tekitas kohe “erilise” turvatunde.

OKO üllatus suurperedele

Tegevusi jätkus mitmeks tunniks nii suurtele kui ka väiksematele. Meisterdamise töötoas
sai teha unenäopüüdjaid ja
vahvaid võtmehoidjaid. Lustakaid mänge viis läbi vahva Pipi ja kõik soovijad said omale
vinged näomaalingud.
Vahva üllatuse soovis Viimsi valla suurperedele teha meie
oma peresõbralik restoran
OKO, kes müüs kampaania
korras oma restoranis kraanivett ning pöördus vallavalitsuse poole sooviga leida kogutud
summale hea eesmärgi.
Üheskoos mõeldes leidsime toreda lahenduse – restoran kutsus kõik üritusest
osavõtnud pered külla ning
kinkekaardi alusel pakub neile kolm suurt pitsat ning limonaadi.
Täname kõiki, kes aitasid
ürituse õnnestumisele kaasa,
ja peresid, kes osalesid!
VT

areng

SPIN-programm tähistas
juubelihooaja lõppu suure
suveturniiriga
Alates eelmise aasta sügisest on Viimsi noortel olnud
võimalus osaleda spordipõhises arenguprogrammis
SPIN, mis on tegutsenud alates 2015. aastast üle Eesti.
Programm kasutab jalgpalli vahendina, et õpetada
noortele erinevaid eluks vajalikke oskusi nagu suhtlemine,
enesedistsipliin, emotsioonidega toimetulek, teineteisega
arvestamine, konfliktide ennetamine ja eesmärkide seadmine. Viimsis tegutseb kaks gruppi, vastavalt 9–11-aastastele ja 12–14-aastastele poistele ning tüdrukutele.
15. juunil lõpetati pidulikult SPIN-programmi viies hooaeg. Lilleküla väliväljakutel toimunud turniiril osales enam
kui 200 noort Tallinnast, Tartust, Rakverest, Narvast, Kohtla-Järvelt ja esmakordselt ka Viimsist.
Teist hooaega alustab programm Viimsis juba augustis. Programmi rahastab Viimsi vallavalitsus. Lisainfot leiab
veebiaadressilt www.spinprogramm.ee.
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Juhtimisõiguseta sõites seatakse
ohtu nii enda kui ka teiste elud
PROBLEEM Viimasel ajal on problemaatiliseks

teemaks olnud noorte seas ilma lubadeta mootorsõidukiga sõitmine – olgu see siis mopeed,
mopeedauto või auto, igal juhul on see illegaalne.
Siinkohal tekivad küsimused, kuidas noorukitel
tekib üldse võimalus ilma lubadeta sõitma minna
ning kas nad teadvustavad endale, millised
võimalikud tagajärjed sellel on?
Grete Maria Ivanov
Hüpernoole toimetaja

I

lma lubadeta sõit ei ole aktsepteeritav mitte üheski olukorras. Enda elu ohtuseadmisega seatakse ohtu ka teised
inimesed, kes liiklevad ümberringi.
Lisaks teiste inimeste ohtuseadmisele võib juhtimisõiguseta sõit
olla karistatav kuni saja trahviühikuga, kus üks trahviühik on kaheksa eurot ehk võimalus on saada kuni 800 eurot trahvi, karistuseks võib
olla ka arestimine.
Reaalsus on see, et noored mõtlevad, et minuga kindlasti midagi
ei juhtu, ma ju oskan autoga sõita,
olen käinud sõidutundides ning
vanematega sõitmist harjutanud.
Tegelikult ei teata kunagi, kui võib
juhtuda õnnetus – on see siis tingitud tähelepanematusest, liiklusreeglite eiramisest või kellegi teise
tingitud valest käitumisest.
Kui juhtub õnnetus, mis on tingitud kellegi teise veast ning õnnetuse tagajärjel on keegi viga saanud, siis politsei saabudes saab igal
juhul karistada ka see, kes sõitis ilma juhtimisõiguseta.

Õnnetus hüüab tulles

Olukorra teeb veel eriti kriitiliseks
ning ohtlikuks asjaolu, et väga tih-

ti võtavad noored oma vanematelt
auto ning sõidavad ilma lubadeta just hommikuti kooli, sellel ajal,
kui ka algkooliõpilased kas jala või
bussiga kooli on minemas, ohustades nii ka kõige pisemaid, kes alles
õpivad liikluses toime tulema. Siin
ei ole küsimus enam selles, kas juhtub õnnetus, vaid millal see juhtub.
On juba ka toimunud päris mitmeid õnnetusi, kus on saanud surma ning vigastada mitmed noored,
kes alles alustavad oma elu, seetõttu, et roolis on olnud hooletu ning
ilma juhtimisõiguseta juht. Sellised
momendid peaksid panema noored mõtlema ja õigesti tegutsema,
kuid endiselt on liiga palju neid,
kes sõidavad ilma juhtimisõiguseta, pannes enda ja teiste elud väga
suure riski ette.
Uurisime juhtimisõigusega
Viimsi noortelt, miks nemad load
tegid ja mida arvavad nemad noortest, kes ilma lubadeta sõidavad.

Kulude kokkuhoid võib
kalliks maksma minna

Enamik noori mainis, et tegid load
sellel põhjusel, et saaksid oma aega
paremini planeerida ning ei peaks
sõltuma ühistranspordist. Samuti tunnistas üks noormees, et tema tegi load põhjusel, et ta oskaks
hinnata liikluses ohtlike olukordi
õigesti ning teaks, kuidas erinevates olukordades käituda. Ta lisas, et

Autoga võib
lõbusõidule
minna, aga
kainelt, juhtimisõigusega ja
alati liikluseeskirjadest ning
turvalisusest
kinni pidades.
Foto: Adobe
Stock

tema jaoks on oluline, et ei peaks
rooli taga pidevat hirmu tundma
politsei või võimaliku avarii ees,
kuna on endas kindel.
Ühtlasi on Viimsi noortel põhjust lube teha just seetõttu, et Viimsi on Tallinna kesklinnast siiski päris kaugel ja linnasõit võtab bussiga
oluliselt kauem aega kui autoga.
Noorte arvamus juhtimisõigusega sõitvatest noortest kõlab ühtemoodi. Kõik on ühel nõul, et see
on noortest isekas ning väga ohtlik tegevus, seatakse ohtu nii enda
kui ka teiste elud ning ühtlasi on

Load on
olulised, et
autoga sõita.
Foto: Grete
Maria Ivanov

see märk hoolimatusest. Üks neiu
nentis: “Mina võin ju nende [juhtimisõiguseta noorte] pärast surma
saada, isegi kui ma olen seaduskuulekas ning väga hea autojuht,
see on minu jaoks ebaõiglane.” Samuti mainiti, et väga paljud noored
on just mugavuses kinni, uskudes,
et autokoolis pole vaja pingutada
ning muretseda eksamite pärast.
Samuti ei soovita raha sõiduoskusesse investeerida, kuna lubade ja
eksamite tegemine on väga kulukas
– kõik kokku võib maksma minna
üle tuhande euro.

Autokoolis õpetatakse ohtusid ette nägema
INTERVJUU Küsisime Viimsi

noorsoopolitseinikult Eret Elen
Viidakalt mõned küsimused.

Kuidas on see võimalik, et noor
saab autosse istuda ilma juhtimisõiguseta ja liiklusesse minna?
Noor võib auto saada läbi erinevate võimaluste. On tõsi, et vahel vanemad lubavad ise kõrval istudes
lapse rooli. Tihtilugu võetakse autovõtmed vanemate teadmata ning
minnakse lõbusõidule salaja.
Ja tegelikult pole alaealistel seaduse järgi keelatud endale sõiduk
soetada ja ka oma nimele kirjutada. Tihtipeale ostetakse esimese
suvetööga teenitud palga eest endale soodne ja remonti vajav, aga
üsna võimas sõiduvahend ja esimesel võimalusel hakatakse seda
siis sõpradega katsetama.
Mida tuleks teha sellises olukorras, kui tead kedagi, kes ilma juhtimisõiguseta sõidab ning igapäevaselt end ja teisi ohtu seab?

Kindlasti tuleks juhtimisõiguseta
juhist teavitada kas kohalikku piirkonna- või noorsoopolitseinikku
või helistada hädaabinumbrile 112.
Seejärel on politseil võimalik juhiga
ühendust võtta ning selgitada, miks
ta valesti käitus.
Kui aktuaalne see teema Teie kui
politseiniku jaoks on?
Teema on väga aktuaalne. Meie
jaoks ei ole oluline, kas lubadeta
juht on alaealine või täisealine. Tegemist on inimesega, kes teadlikult

Noorsoopolitseinik
Erelt Elen
Viidakas.
Foto: Eesti
Politsei

on vastu võtnud otsuse riskida nii
enda kui ka teiste eludega.

lubadeta juhte patrullpolitseinikud
tavapärase töö käigus.

Mida öelda nendele noortele, kes
arvavad, et nad ju oskavad autoga sõita, käivad sõidutundides
ja harjutavad vanematega sõitu,
et “minuga küll midagi ei juhtu”?
Paraku arvatakse, et “minuga ei
juhtu”, ja hinnatakse oma võimeid
üle. Õnnetusi võib kõigil juhtuda,
ka lubadega ja kogemustega autojuhtidel. Erinevus on minu hinnangul selles, et autokoolis õpetatakse
nii ohtusid ette nägema kui ka nendele adekvaatselt reageerima.

Millised juhtumid meenuvad
Viimsist või siit kandist seoses
alaealise või ilma juhtimisõiguseta noore mootorsõiduki juhtimisega?
Hiljuti tabasime lubadeta alaealise sõidukijuhi, kelle autos oli lubatud viie asemel seitse inimest, mis
tähendab, et oht viga saada oli tunduvalt suurem, kuna sõiduautos on
üldiselt turvavarustus tagatud viiele inimesele.
Kurioosseks teeb juhtumi tõik,
et noore lubadeta juhi kõrval istus
täisealine juhiloaga inimene. Kui
tegu olnuks täisealise inimesega,
kes juhiloata roolist tabatakse, võinuks teda selle teo eest liiklusseaduse § 201 lõige 1 alusel karistada kuni 800-eurose rahatrahviga või arestiga. Lisaks liiklusseaduse § 238
alusel rahatrahv kuni 400 eurot.
Kuna eelpool kirjeldatud juhtumi korral oli rikkujaks alaealine,

Kui tihti Te tabate ilma juhtimisõiguseta noorukeid?
Selliseid juhtumeid tuleb ette murettekitavalt palju. Eelkõige tabavad

Tihtilugu võetakse autovõtmed
vanemate teadmata ning
minnakse lõbusõidule salaja.

siis tema puhul peame karistamisele lähenema pisut teisiti, lähtudes taastavast õigusest.
Mida tahaksite öelda nendele lapsevanematele, kes lasevad oma
lastel sõita ilma juhtimisõiguseta?
Kõik, kes on elus mõne tõsise sündmuse üle elanud, on mõelnud, et
nendega õnnetusi ei juhtu. Ja kuigi öeldakse, et load ei sõida, näitab kogemus, et õnnetusele, mis
juhtub lubadega sõidukijuhi süül,
vaadatakse ühiskonnas erinevalt
kui avariile, mis juhtub lubadeta
sõidukijuhi süül.
Lapsevanemad vastutavad oma
laste eest ja üheskoos vastutatakse
noorte tegude ja nende tagajärgede
eest. Lapsevanem, kes võimaldab
oma järeltulijale sõiduki, vastutab
seaduse järgi selle eest karistust
kandes. Lisandub ka moraalne vastutus. Usun, et keegi ei soovi saada uudist, et tema laps ise või keegi
teine tema käe läbi on raskelt viga
saanud või hukkunud.
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Merilin
Radvilavičius

Jorgen
Tiigisoon

14 noort eeskuju Viimsile
SAAVUTUSED Viimsi valla

noorte tunnustamise ja toetuse
määramise komisjon kogunes
3. juunil ja tegi ettepanekud
noorte tunnustamiseks. Vallavalitsus kinnitas komisjoni ettepanekud 11. juunil ja noored said
vallapoolse toetuse.

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 27.10.
2015 määrusele nr 18 “Viimsi valla
noorte toetamise ja tunnustamise tingimused ja kord“ on toetuse andmise eesmärk tunnustada ja innustada
Viimsi noori vanuses 7–26, keda võib
pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud
ühiskonna arengusse või saavutanud
oma tegevuses kõrge taseme.
Komisjonile laekunud taotlustest
otsustati pärast nendega tutvumist
tunnustada ja toetada 13 noort ja ühte gruppi.
Komisjon: Annika Orgus (noortekeskus), Mai Riin Salumaa (noortevolikogu), Peeter Aleksander Paju (õpilasesindus), Ermo Mäeots ja Kadi Bruus
(Viimsi vallavalitsus).

Tähe-Lee Liiv

Tähe-Lee Liiv on 2018. aasta finalist
rahvusvahelisel Chopini pianistide
konkursil, 1. preemia rahvusvahelisel
pianistide konkursil Itaalias, 1. preemia Mart Saare muusika interpreteerimise eest, 2. preemia Chioggia rahvusvahelisel muusikafestivalil, 2. preemia
pianistide konkursil “Virtuosi per musica”. Tähe-Lee Liiv jätkab õpinguid
Itaalias ja Soomes.

Eksperiment

Alates 2018. aastast tegutseb Eksperimendis 4 truppi. Laureaadi tiitlid ja
eripreemiad saavutati maakondlikel
ja vabariiklikel festivalidel kõikides
vanusegruppides 2019. aastal. Lisaks
näitlejate ja juhendaja eripreemiad.
Tegevuses osaleb 50 noort. Lisaks iganädalastele proovidele on laagrid, kus
valmistutakse festivalideks. Näiteringis osalejad on olnud väga edukad ka
etluskonkurssidel.

Mia Martina Sarapuu

Mia Martina Sarapuu on väga hea õppeedukusega, töökas ja sihikindel
õpilane nii Haabneeme koolis kui ka

Viimsi muusikakoolis. Silmapaistvad
saavutused saksofonikonkurssidel.
Tegutseb orkestris ja jazzbandis ning
osaleb saksofonikvartetis. Ta osaleb
ka Harjumaa Noorte Puhkpilliorkestris. Osalenud Sinilinnu konkurssidel
ja esindanud kooli aineolümpiaadidel.

Jorgen Tiigisoon

Eero Elbrech

Mirt Tiigisoon

Eero Elbrech on saavutanud märkimisväärseid tulemusi matemaatikavõistlustel, parim saavutus on Känguru võistluse 1. koht. Edukalt osalenud
matemaatikavõistluse Nutisport võistlusel. Silmapaistvad tulemused pranglimises. Lisaks matemaatikale tegeleb
ka edukalt spordiga, silmapaistvad tulemused jalgpallis.

Merilin Radvilavičius
Merilin Radvilavičius tegeleb ornitoloogiaga. Osales ka VeniVidiVici õpilasvahetusprogrammis Saaremaal.
Abistav juhendaja Taibu ringis ning 9.
koht teadusvõistlusel “Rakett 69”. Keskkonnaalaste uurimustööde 1. koht.
Õpilastööde teadustööde konkursil 2.
koht. Edukas olümpiaadidel.

Hendrik Voiter

Hendrik Voiteril on silmapaistvad tulemused matemaatikas, matemaatikavõistluse Nutisport tippsordi vabariiklikul võistlusel 10. koht. Pranglimises
vabariigis 2. koht. Edukas Känguru
võistlusel. Osaleb Wilhelmiine tegevuses, saanud näitlejapreemiaid festivalidel, samuti vabariiklikul festivalil.
Tegeleb edukalt ka korvpalliga.

Minna-Liisa Herman

Minna-Liisa Herman on esindanud
kooli rahvatantsus, spordivõistlustel,
laulmisega. Osaleb aktiivselt koolielu
korraldamisel ning tema õppeedukus
on väga hea. Aktiivne õpilasesinduse
liige. Osales aktiivselt “MEP 2018” projektis väliskomisjoni liikmena. Osalenud muusikalides. Edukalt juhtinud
õpilasfirmat Long EST, tootes longboarde.

Ranno Sõnum

Ranno on Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi liige, teeb kooliraadios saadet “Täna 100 aastat tagasi”, kirjutanud
ajaloolisi artikleid ja osalenud erinevate ajalooliste raamatute kirjutamisel
kaasautorina.

Tähe-Lee
Liiv

Jorgen Tiigisoon on tugev reaalainetes,
silmapaistvad tulemused akadeemilisel tasandil. Esimene koht Harjumaa
matemaatika ja füüsika piirkonnavoorus, edukas esinemine vabariiklikul ja
rahvusvahelisel olümpiaadil.

Teadmishimuline noor. Harjumaa
koolide omaloomingu konkursi proosakategoorias 1. koht. Viimsi valla
animafilmide konkursil 2. koht. Edukas esinemine matemaatikavõistlusel
Känguru. Auhinnad Tähekese erinevatel konkurssidel.

Karl August Mikovitš

Karl August Mikovitš on edukalt juhtinud kooli meediatiimi. Ilmunud on 3
Hüpernoole numbrit ja koostöö Viimsi Teatajaga on viidud uuele tasemele, koostöös on seni loodud kaks lehekülge.

Hedy Läets

Hedy Läets on esindanud kooli erinevatel õpilasvõistlustel (üleriigilise
koolinoorte mälumängumeistrivõistluste piirkonnavooru 5. koht, emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru 1. koht,
emakeeleolümpiaadi riikliku vooru
13. koht, edukas Känguru matemaatikavõistlusel). Aktiivne õpilasesinduse liige ja panustab meediatiimis Hüpernool.

Kätriin Siling

Kätriin Siling on 3 aastat aktiivselt osalenud näitegrupis Eksperiment. Ta on
noorematele nagu teine juhendaja, kes
aitab väljasõitudel ja laagrites. Osaleb
nii põhikooli kui ka gümnaasiumi trupis. Eripreemia luuleteatrite festivalil
Jõgeval (“Nii palju naisi…”), laureaat
lavastusega “Udus”. Väga hea õppeedukusega.

Teated
SÜNDMUS

Viimsi Noortepäev 2019 on
täielikult noorte korraldatud
12. augustil tähistatakse ka Viimsis rahvusvahelist noortepäeva, mille
raames korraldatakse noortele suunatud sündmusi üle kogu maailma.
Noortepäeva tähistatakse alates 1999. aastast Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni (ÜRO) algatusel. Rahvusvahelise noortepäeva keskmeks on noorte vajaduste mõistmine, noori toetavate poliitikate jõustamine ning noorte otsustusprotsessidesse kaasamise julgustamine.
Peamine eesmärk on tutvustada noortele noorsootöö väärtusi ja
võimalusi ning äratada avalikkuse huvi noorte ja noorsootöö vastu.
Kui varasematel aastatel on Viimsi noortepäeva korraldanud Viimsi noortekeskus noorte kaasamisel, siis sel aastal toimub noortepäev
just noorte endi eestvedamisel ja korraldusel. Viimsi noortevolikogu
liikmed on ettevõtlikud ning asjalikud ja valmis panustama oma kodukoha noorte võimaluste arengusse ning noorte osaluse suurendamisse.
Viimsis toimub 12. augustil kokku kuus spetsiaalset noortepäeva tegevust:
• kell 12 algab Viimsi staadionil juba traditsiooniks saanud jalgpallikohtumine vallavalitsuse ja noorte vahel, kus juba viiendat korda selgitatakse välja, kumb jääb sel korral peale;
• kell 14 toimub Viimsi Keskuse aatriumis suur tordivalmistamise konkurss “Sünnipäevatort Viimsile”, kuhu oodatakse võistlema 10 kolmeliikmelist võistkonda;
• kell 15 algab Rannanoorte SUP-laua võistlus Haabneeme rannas;
• kell 16 saab enda proovile panna tasakaaluliikuriga, sõites ehk
hoverboard-rallil, mis toimub Viimsi kooli hoovis;
• kell 20 oodatakse nii noori kui ka noortemeelseid Viimsi vabaõhumuuseumisse noortepäeva ühislaulmisele.
Kõikide tegevuste täpsem info on saadaval ka sotsiaalmeedias
ning registreerumised tegevustele on avatud 1. augustist. Noorte eestvedamisel on noortepäevale leitud ka mitu toetajat ja sponsorit, kes
üritusele õla alla panevad – restoran OKO ja Viimsi Keskus.

Karin Mägi

järelevalve osakonna juhataja

Aasa Ruukel

Aasa Ruukel on 3 aasta jooksul näitegrupis Eksperiment eriti silma paistnud. Lisaks osales ta aktiivselt Viimsi
Kunstikooli tegevustes ning lõpetas
kooli edukalt, tehes õlimaalingu. Tema kunstialased teadmised ja loovus
on toetanud näiteringi etendusi. Osaleb nii põhikooli kui ka gümnaasiumi
näitetrupis. Eripreemiad ja laureaadi
tiitlid mõlemas vanusegrupis.
VT

Viimsi Noortepäev 2018 “Noorte näoga Viimsi” erikülalised Islandilt.
Foto: Kadi Bruus
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Valla haridustöötajate
arenduspäeva korraldab
Haabneeme kool
ARENDUSPÄEV Viimsi valla
haridustöötajate traditsiooniline, sel aastal juba
VII arenduspäev toimub
21. augustil 2019 algusega
kell 10.00 Haabneeme
koolis. Osalema on oodatud kõikide Viimsi valla
üldhariduskoolide, alusharidusasutuste ja huvikoolide õpetajad.

Anne Martin

Haabneeme kooli
meediaõpetaja

Ka õpetajad peavad töölaua tagant vahepeal eemale saama, et
kogunenud olulistel teemadel üheskoos arutleda. Foto: Adobe Sock

tidele väga vaja. “Kui õpetaja
jääb oma murega üksi, kui tal
pole võimalik oma emotsioone
ja arvamusi jagada heade mõttekaaslastega, toimubki läbipõlemine. Samuti peab kindasti jagada saama ka positiivseid
kogemusi, sest rõõm ja headus
saavad jagades vaid suuremaks
muutuda,” on Haabneeme koolijuht kindel.
Täiendav teave arenduspäeval toimuva kohta koos päevakava ning registreerimisinfoga
avalikustatakse augusti alguses.
Viimsi valla haridustöötajate arenduspäevade traditsioon
sai alguse seitse aastat tagasi, kui Viimsi, Püünsi ja Prangli

Viimsi valla haridustöötajate arenduspäeva korraldab sel
aastal Haabneeme kool ning
päeva teemaks on “Kes kaitseb õpetajat?!”. Arenduspäev
on esialgu planeeritud kestma
kella kümnest hommikul kuni kolmeni pealelõunal. Arutelud ja diskussioonid, mille
täpsustatud teemad ning nende eestvedajad avalikustatakse
augustis, toimuvad erinevate
töötubadena.
Haabneeme kooli juht Sirje Toomla leiab, et taolisi kõiki
valla haridustöötajaid ning vallajuhte ühe katuse alla toovaid
töiseid kokkusaamisi on valdkonnas töötavatele spetsialis-

koolide töötajad kogunesid 26.
augustil 2013.aastal esimesele
ühisele arenduspäevale Tallinna Lillepaviljoni.

Täiendav teave
arenduspäeval
toimuva kohta
avalikustatakse
augusti alguses.
Lisainfo: Sirje Toomla, Haabneeme Kooli koolijuht (tel: 5345
8804, e-posti aadress: sirje@
haabneeme.edu.ee).

Viimsi Kool on kõigi võimaluste kool. Meil on professionaalsed ja hoolivad õpetajad, asjatundlik tugipersonal, vahvad
ja ettevõtlikud õpilased, väga mitmekülgne huvikool ning
suurepärased sportimistingimused.
Ootame oma meeskonda:
• matemaatikaõpetajat
• inglise keele õpetajat
• klassiõpetajat
• psühholoogi
• sotsiaalpedagoogi
• eripedagoogi
• loodusainete õpetajat (keemia, füüsika, loodusõpetus)
• kehalise kasvatuse õpetajat (tüdrukute grupile)
Pakume Sulle:
• toredat ja toetavat meeskonda
• tähendusrikast ja mitmekesist tööd
• osalemist rahvusvahelistes projektides
• kaasaegset töökeskkonda
• häid sportimisvõimalusi (sh ujula kasutamine)
• arengu- ja koolitusvõimalusi
• 56 päeva puhkust
Oled sobiv kandidaat, kui Sul on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded või suur soov õppida
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• avatus uuendustele.
Palun saada kandideerimiseks avaldus, elulookirjeldus ja
haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 1. augustiks
2019 e-posti aadressile: aime.niidas@viimsi.edu.ee.
Tööleasumise aeg: 21. august 2019.

MLA VIIMSI LASTEAIAD

kuulutab välja konkursi järgmiste vabade ametikohtade
täitmiseks 2019/2020 õppeaastal:

RÜHMAÕPETAJA
(koormus 1,0)

ERIVAJADUSTEGA LASTE RÜHMAÕPETAJA
(koormus 1,0)

ABIÕPETAJA
(koormus 1,0)

LOGOPEED

(võimalikud erinevad koormused)
Tööleasumise aeg on 1. augustil 2019. a.

CV ning sooviavaldus saata 28. juuniks
Mirje Trei, MLA Viimsi Lasteaiad personalijuhi
e-posti aadressile: mirje@viimsilasteaiad.ee.
Kontakttelefon: 5622 0121
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Sinu HAMBAKLIINIK

Viimsis

Kõik digitaalsed ravivõimalused:
KÕRGTEHNOLOOGIA
KIIRUS
KVALITEET
KOGEMUS
Oleme Haigekassa
lepingupartner.
Laste ja täiskasvanute ravi,
proteesihüvitis.

Asume Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Helista 601 1812 ja vaata www.lumen.ee
Tegevusluba nr: L02451

MYFITNESSI
NOORTELAAGER
2019
5.–9. augustil
Paunküla heaolukeskuses
I VIIS LAAGRIPÄEVA
I 13 TREENINGUT, 6 TREENERIT
I 4 KOHTUMISÕHTUT ÜLLATUSKÜLALISEGA

myﬁtness.ee/noortelaager2019

Viimsi Lastekirbukas
Kaluri tee 3, Haabneeme

E - L 12.00 - 19.00
P suletud

Tule ostma või müüma kõike lastega seonduvat !

Leiad meid Facebookis või

www.viimsilastekirbukas.com
Sisustustekstiilide õmblemine:
- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad
- voodikatted jne

Katri 5533220

tekstiilid@gmail.com

Kiire ja kvaliteetne!
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Detailplaneeringud ja projekteerimistingimused
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud

konnas on äri- ja büroohoonete maa ning

tingimuste väljastamine vastuolus õigus-

alljärgneva korralduse:

kaitsemetsa maa. DP ei sisalda vastuolu üld-

aktide, isikute õiguste või avaliku huviga ja

11.06.2019 korraldus nr 343 “Laia-

planeeringu teemaplaneeringuga “Miljöö-

ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega sel-

küla, Uus-Käspre kinnistu ja lähiala

väärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, planee-

le teemaplaneeringuid. Detailplaneeringuga

detailplaneeringu kehtestamine”.

ritav hoonestuse maht ei vähenda rohe-

lubatud parameetreid ei suurendata, samuti

võrgustiku ala ja haljastu nr 31 paiknemine

on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistu-

fikseeritakse eraldiseiva krundina.

tel asuvate hoonetega.

Detailplaneeringuga on hõlmatud
Laiakülas asuv Uus-Käspre kinnistu

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/

(89001:010:1604) ja osaliselt Uus-Käspre

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punk-

kinnistuga külgnevates lõikudes Narva

teenused/planeeringud/detailplaneeringud/

tile 2 võib pädev asutus täpsustada projektee-

maantee T12 (89001:010:2586) kinnistu,

kehtestatud-detailplaneeringud-2018.

rimistingimustega hoonestusala tingimusi.
Kohalik omavalitsus korraldab projekteeri-

planeeritava ala suurus on ligikaudselt
Projekteerimistingimuste andmine ava-

11 000 m .
2

mistingimuste andmise avatud menetlusena

tud menetluses Viimsi vallas Pringi külas

ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus-

moodustatakse 4 krunti: 3745 m² äri- ja

Pugomanni maatükk III detailplaneeringu

ja kommunaalosakonna ettepanek on lahen-

keskkonnasõbraliku tootmise hoone maa

täpsustamiseks.

dada taotlus avalikku istungit korraldamata.

DP-ga (Optimal Projekt OÜ töö nr 303)

1. Avalikustada projekteerimistingimuste

krunt, 1856 m² kaitseotstarbelise metsa-

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommu-

maa, 1319 m² kaitseotstarbelise metsa-

naalosakonnale on esitatud Tammelaane tee

eelnõu Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eel-

maa ja 334 m² kergliiklusmaa krunt. Äri-

11 kinnistule üksikelamu püstitamiseks pro-

nõu ja asendiskeem on tutvumiseks kättesaa-

ja keskkonnasõbraliku tootmise hoone

jekteerimistingimuste taotlus detailplanee-

dav ka Viimsi vallavalitsuse administratiiv-

maa krundile võib ehitada 2 maksimaal-

ringu olemasolul. Tammelaane tee 11 kin-

hoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

selt 3-korruselist hoonet ehitisealuse

nistu asub alal, millele Viimsi Vallavalitsuse

pinnaga kuni 1745 m². DP näeb ette ka

13.06.2003 korraldusega nr 435 on kehtesta-

teerimistingimuste eelnõu kohta väljendada

parkla (avalikuks kasutuseks 10 kohta),

tud Pringi küla, Pugomanni maatükk III

oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, ala-

kergliiklustee (pos 2) ja matkaraja ehita-

detailplaneering. Projekteerimistingimuste

tes avalikustamisest.

mise (pos 4), pos 2 ja 4 antakse vallale ta-

taotlusega soovitakse detailplaneeringuga

suta üle (vastavalt sõlmitud notariaalsele

määratud hoonestusala nihutada 10% Tam-

va jooksul projekteerimistingimuste eelnõu

lepingule: Leping AT nr 2532, 18.12.2018,

melaane tee 13 kinnistu poole. Detailplanee-

avalikustamisest arvates arvamust avaldanud

notar Liivi Laos).

ringuga määratud ehitusala on 22 m pikk ja

ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eel-

seda soovitakse nihutada 2,2 m, et mitte

datakse, et arvamuse andja ei soovi projek-

küla, Laiaküla ja osaliselt Muuga küla

kahjustada kinnistul paiknevaid kanalisat-

teerimistingimuste eelnõu kohta arvamust

üldplaneeringu kohasele maakasutuse

siooni- ja veetorusid. Antud juhul ei ole hoo-

avaldada.

juhtotstarvetele, mis planeeritavas piir-

nestusala suurendamine ja projekteerimis-

DP-ga kavandatav vastab Äigrumäe

REAKUULUTUSED

Autode kokkuost
Autode kokkuost. Ostame kõiki
sõidukeid ja töömasinaid. Võib
pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid sõidukeid. Sõiduk ei pea
olema arvel, ülevaatusega ega
kindlustusega. Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane. Tel 5457
5055.

Tööpakkumised
Jussi Õlletuba võtab oma töökasse kollektiivi nõudepesija ja koka,
osalise või täiskoormusega. Väljaõpe on kohapeal. Huvi korral võta
ühendust: info@jussikas.ee või tel
5342 8100.
AS Fertilitas pakub tööd päevasele koristajale, tööaeg esmaspäevast reedeni kell 9–15. Lisainfo tel
605 9007.

Teenus
Hekkide ja muru lõikus. Tel 5663
0024.
Tegeleme puitaedade ehitamisega, parandamisega ja värvimistöödega. Tel 5784 1831.
Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. Tel 5787 8925.
Siseviimistlus ja plaatimine – trepid, põrandad, seinad. Tel 5372
8382.
Ehitus- ja remonditööd. Fassaadi,
katuste, vaheseinte, saunade ja
terrasside ehitus. Parketi, uste,
akende ja liistude paigaldus. Terrasside ning aedade hooldustööd.
Tel 5360 5083.

Töökogemustega korralik mees
teeb aiatöid ja väikeseid remonditöid. Tel 5393 3070.
Tänavakivide paigaldus, puit- ja
võrkaedade ehitus, haljastustööd,
prügivedu, lammutustööd.
Tel 5639 1093, e-post eleanor31@
online.ee.
Ehitusmehed teevad järgmisi töid:
puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid, aiad, terrassid,
fassaadi survepesu ja värvimine;
parketi ja akende-uste paigaldus.
Silvar, tel 5894 4537, e-post
ehitusmehedharjumaal@gmail.com.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii. Küsi
lisa! Tel 502 9075, e-post
liuguksed@kallion.net.
Langetame ja hooldame puid just
Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626
3857, www.puumehed.ee.
Teostan erinevaid ehitustöid:
terrasside ehitus, fassaadi-,
katuse-, sise-, kipsi- ja teised üldehitustööd. Oman pikaajalist töökogemust. Tel 5373 1286, e-post
doctumehitus@gmail.com, Tarmo T.
Depilatsioon kogenud meistrilt
Randvere ilutoas. Brasiilia ja muud
piirkonnad. Töötan suhkrupasta,
vaha ja kassettvahaga. Tel 5626
2330. FB: Makeup & Brows by
Evelyn Senkevitš.
Lõikan hekki. Trimmeriga pika rohu
ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
Langetame ja hooldame puid just
Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte tel 5626
3857. Vaata: www.puumehed.ee.
Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. Tel 5787 8925.

2. Huvitatud isikutel on võimalus projek-

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päe-

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

Siseviimistlus ja plaatimine – trepid,
põrandad, seinad. Tel 5372 8382.
Klaverihäälestusteenus elukutseliselt häälestajalt. Vaata lisainfot ja
küsi pakkumist: www.juhanungru.ee.
Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja hooldust Viimsis
ja Pirital. Tel 552 7217, e-post
terrassviimsi@gmail.com.
Õhksoojuspumba paigaldus ja
hooldus, hind 150 €. Sertifikaadiga
paigaldaja Kalev Lepistu. Lisainfo
tel 5656 2191.
Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon.
Kuni 2 tonni: tel 509 2936. Kuni
12 tonni: tel 507 9362.
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. SOODSAD HINNAD.
Tel 522 0321.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel 5639 3588,
www.väikeekskavaator.ee.
Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 12
aastat, kvaliteetne lõpptulemus!
Tel 525 5851, www.ormikivi.ee.
Vanaraua ja kodumasinate tasuta
äravedu. Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, seadmed,
pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, akud jne. Õuest, garaažist
tasuta. Korterist 10 €. Külmkapid,
telerid al 10 €. Tel 5550 5017.
Kogenud puuhooldajad teostavad
ohtlike puude raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel
522 0321.
Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstnapühkija teenus.
Teostan ka sundventilatsiooni puhastust. E-post margus@korvent.ee,
tel 552 6281.

TEADE: Vabadussõjas võidelnud Viimsi
elanike mälestusmärgi ideekonkursi väljakuulutamisest
Viimsi vallavalitsus kuulutab välja ideekonkursi vabadussõjas võidelnud Viimsi
elanike mälestusmärgi rajamiseks Viimsi
mõisa parki. Ideekonkursi tööde esitamise
tähtajaks on 30. august 2019.
22. mai 2019 Viimsi Teatajas avaldatud
artiklis “Vabadussõjas võidelnud Viimsi elanike mälestusmärk” tutvustati ideed mälestusmärgi rajamiseks Viimsi mõisa parki.
Tänaseks on tuvastatud 41 sõjamehe,
Viimsi (toonase Nehatu valla, mis hõlmas
tänaste Viimsi valla, Maardu linna, Jõelähtme valla ja Pirita linnaosa maa-alasid)
elanike kohta, kes osalesid vabadussõja
lahingutegevuses ja kelle nimed soovitakse rajataval mälestusmärgil jäädvustada.
Lisainfo: Raivo Tomingas (raivotomingas
@hotmail.com) ja viimsi.ee lehelt.

Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, veerennide puhastus ja
akende pesu. Tel 5638 8994.
Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja annab koolimatemaatika tunde 1.–10. klassile
Viimsis. Hind kokkuleppel. Lisainfo
tel 5340 0165, Mare.
Vastavalt projektile teostame teie
kinnistule vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja väike traktor
(rokson). Majasisesed santehnilised tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kanalisatsiooni
ülepumplate väljaehitus. Veemõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääreja aiakivide paigaldus. Kontakt: tel
5656 7690, Enno.
Kogemustega elukutseline õmbleja teostab Viimsis Aiandi teel
parandus- ja õmblustöid. Tel 5625
1195, Tiiu.
Litsentseeritud korstnapühkija ja
pottsepa teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamutes.
Küttekollete ehitus, paigaldus ja
remont. Akti väljastamine
Päästeameti ja kindlustusseltside
jaoks. Tel 5690 0686, e-post
korsten.korda@gmail.com.

Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugväravakomplekt kuni 4 m avale 1595
eurot. Tiibväravakomplekt kuni
5 m avale 1150 eurot. Vaata
www.koduvärav.ee, tel 5895 8809,
info@koduvärav.ee.
Küttepuude müük. Värske lõhutud
lepp 50 cm. Miinimumkogus
10 ruumi. Pakume ka transporti. Tel
5648 7816.
Muld, liiv, killustik, kruus,
freesasfalt, transport. Tel 5395
3788.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld,
graniitkillustik, freesasfalt, täide jm
puisteveod hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril kuni 6
tonni. Tel 525 2632.
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075,
e-post liuguksed@kallion.net.

Ost ja muu
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud
kollektsioneerimise esemeid. Tel
602 0906 ja 501 1628, Tim.

Korstnapühkimise tööd. Kütteseadmete remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1396.
Hekkide pügamine, puude ja põõsaste lõikamine, muru niitmine,
taimede istutamine ja muud haljastustööd. Tel 5564 7029.

Müük
Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud
küttepuud pikkusega 30–60 cm.
Kojuvedu. Tel 522 7345, e-post
marek406@gmail.com.

Reakuulutuse
avaldamise info
ja tingimused:
viimsiteataja.ee/
reakuulutused
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Taotleme
kasutuslube

Kas sinu
kodu on
ametlikult
kasutuskõlblik?

Seadustame
ebaseaduslikke
ehitisi

Kasutusluba kinnitab, et
hoone on kasutamiseks ohutu
Kasutusloata hoone müük
pangalaenu abil on kaheldav
Kindlustusseltsid võivad
keeldudada kindlustusjuhtudel
hüvitiste välja maksmisest
Kohalikul omavalitsusel on
õigus kasutusloata hoone
omanikku trahvida

Koostame
muudatusprojekte
Teostame
ehitise auditit
Teostame
tuleohutuse
auditit
Teostame
elektripaigalduse
auditit

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017
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Salati muudab eriliseks maitsev kaste
SUVE MAITSE Saabunud suvi on grillid huugama

pannud ning nii mõneski kodus valmivad erinevad
lihad, vorstid ja muud grillitud hõrgutised lausa
igapäevaselt. Küll aga tuleks endale meelde tuletada,
et tervislikkuse huvides võiks vähemalt pool taldrikust moodustada krõmpsuv ja mahlane salat.
Viivi Kivipank

vabakutseline ajakirjanik

K

uigi värsket toidukraami on poodides saadaval
aastaringselt, saab just
suvel nautida kas koduaias või vähemalt lähiümbruses
kasvanud värskeid aedvilju, millest
võimalik tõeliselt vitamiinirohkeid
toidukõrvaseid valmistada. Nauditava salati olulisimaks koostisosaks
on aga kaste, mis kõik komponendid kokku seob ning maitset lisab.
Uurisime Viimsi Keskuse kauplusest erinevaid variante salatikastmete valmistamiseks.
Kõige lihtsam ja levinum on vinegrettkaste, milles leidub midagi
happelist (palsamiäädikas jt), midagi magusat (nt suhkur või mesi),
lisaks ka õli ja maitseaineid. Muidugi saab alati katsetada ning põnevate lisanditega maitseid just
endale meelepärasemaks muuta.
Näiteks on Juustukuningate poes
müügil granaatõuna ja ka jõhvika
palsamiäädikad, mis kastmele uusi

nüansse lisavad. Tõeliselt hõrk on
ka datli ja viigimarja palsamiäädikas ning samas on saadaval ka erinevaid oliiviõlisid.
Huvitavaid ja hõrke komponente on samuti Biomarketi kaupluses,
kus müügil erinevad ökotooted.
Riiulitel on laias valikus mitmesuguseid palsamiäädikaid ja -kreeme, aga näiteks ka šerriäädikas.
Õlide valik on samuti rikkalik ning
lisaks laialt levinud oliiviõlile on
saadaval teiste hulgas ka avokaadoõli ja maarjaohakaõli, mis mõlemad häid omadusi täis ning iga salatikastme erilisemaks muudavad.
Katsetada tasub ka kanepiseemne
õliga, veidi särtsuma toidu armastajatele võib sobida aga hoopis oliiviõli tšilliga.
Alati ei peagi kastmeid ise valmis segama. Kohvik Delicato on
tuntud oma erinevate hõrgutiste poolest ning maitsvaid valikuid
on ka salatite jaoks: pakutakse oivalist basiilikumajoneesi ning võrratut Ceasari kastet. Juba valmis
kastmeid ning ka erinevaid kastmekomponente on loomulikult ka
Selveri lettidel.

Suvi ja grill

Suvel võib
kombineerida
sadu erinevaid, maitsvaid salateid
lihtsalt ja
kiirelt. Foto:
Pixaby

Enne ja peale grilli tule trenni, liitumine MyFitness Viimsi klubiga
vaid 5 €!

Kõik Joel Ostrati kokasokid Viimsi
Keskuse Sokisahtlis -20%

Salatikaste maasikatega
2 dl maasikaid
2 sl oliiviõli
1 sl palsamiveiniäädikat
2 tl mett
soola ja musta pipart
Töötle köögikombainis või saumikseriga ühtlaseks.

Viimsi Keskuse kauplused on avatud E–L k 10–21,
P k 10–19. Selver on avatud
iga päev k 8–23. Vaata lisa
www.viimsikeskus.ee.

*Kõik pakkumised kehtivad kuni
30.06.2019 kui ei ole märgitud teisiti.

Play-Doh komplekt
Burgeripidu 15,99
Aloe Vera geel Lifeplan 200 ml -25%
BABE päikesekaitseaerosool SPF50,
veekindel 200 ml -20%
FREE puugitõrjevahend sprei
100 ml -30%

Salatikaste šokolaadiga
60 g tumedat šokolaadi
3 tl oliiviõli või avokaadoõli
1 tl palsamiäädikat
2 tl sinepit, 2 tl mett
veidi soola
Sulata šokolaad, sega seejärel
kõik koostisosad ning vala salatile.

€

Play-Doh Kitchen
Creator mikser 25,59

Disugual kuivtoit kassidele
ja koertele -20%.
Pakkumine kehtib 14.-30.06.2019.

Juustugrill ehk
barbeclette 8,95 €
Rakletti juust -20%
nüüd 23,96 €/kg

€

Kõik grillid ja grilltarvikud
kliendikaardiga -25%

„Suur grilliraamat“ 9,99 €
(tavahind 24,25 €)
Kõik täishinnaga kokaraamatud
Apollo Klubi liikmele -15%

Delicato pakub nii mõndagi põnevat
grillroogade kõrvale. Selle suve uued
maitsed on värske soolakurk 5,50 €/kg,
marineeritud paprika 8 €/kg,
suured jalapenod 8 €/kg.

/viimsikeskus www.viimsikeskus.ee Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

BabyBack Ribs & BBQ
kogu grillmenüü -20%.
Salasõna GRILLMENÜÜ

