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Vabatahlikust merepäästest 
Viimsis. Loe lk 5

Loome noortele tulevikku >> Loe lk 8-9

Kutsuti ellu seenioride nõukoda

VPÜ juhatuse liikmed (tagareas vasakult) Arvo Kundla, Merle Tann, Eevi Allese, Rein Kriis, Aime Salmistu ja Nadežda Radvilavicius, esireas Lembit Allingu 
ja abivallavanem Annika Vaikla. Foto Ruslan Dontsov

Küüditamise 
ohvrite 
mälestamine
25. märtsil oodatakse kõiki mälestama 
küüditamise ohvreid mälestusküünalde 
süütamisega. 

Sel päeval möödub 69 aastat märtsiküüditami-
sest, mil viidi vägivaldselt asumisele rohkem 
kui 22 000 Eesti inimest.

Mälestusüritusi toimub üle kogu Eesti. Tal-
linnas toimub Vabaduse väljakul Vabadussõja 
võidusamba jalamil kell 17 mälestustseremoo-
nia. Vabaduse väljakul kuvatakse ka rohkem 
kui 32 000 represseeritu nimed, kes 1949. aas-
tal Eestist küüditamisele määrati.

MTÜ Tulipisar

13. märtsil kinnitas Viimsi 
vallavolikogu seenioride nõu-
koja põhikirja. Nõukoja moo-
dustamise ettepaneku tegi 
Viimsi Pensionäride Ühen-
dus (VPÜ) ja põhikiri valmis 
koostöös vallavalitsusega. 

Seenioride nõukoda esindab eaka-
te huve vallas ning räägib kaasa sot-
siaalvaldkonnas eakaid puudutava-
tes küsimustes. Nõukoja tegevus ra-
janeb liikmete omaalgatusel ja ühis-
tegevusel.

Nõukoja eesmärk on arutada 
eakaid puudutavaid küsimusi, mis 
kuuluvad valla otsustuspädevusse, 

ning teha vallavolikogule ja valla-
valitsusele eakate huvidest ja vaja-
dustest lähtuvaid ettepanekuid. Sa-
muti teeb nõukoda koostööd valla-
volikogu, vallavalitsuse ja teiste 
valdade ja/või linnade nõukodade-
ga, esindades Viimsi eakaid maa-
kondliku, riikliku või rahvusvahe-
lise tasandi eakate üritustel.

Seenioride nõukojal on võima-
lus kasutada VPÜ ja vallavalitsuse 
ruume koosolekute pidamiseks. 
Nõukojal on õigus moodustada töö-
rühmi ja tõstatada teemasid, samu-
ti algatada pensionäride tegevust toe-
tavaid projekte ning valida nõuko-
ja liikmete hulgast isiku või isikud, 

kes osalevad riiklikes ja rahvusva-
helistes pensionäride võrgustikes. 
Nõukojal on kohustus arvestada 
Viimsi valla pensionäride põhjen-
datud ettepanekuid, toetada ja ai-
data kaasa valla pensionäride te-
gevuste arendamisele ja olla neile 
informatsiooni vahendajaks.

Viimsi abivallavanem Annika 
Vaikla peab eakate panust kohaliku 
elu edendamisse väga oluliseks ja 
toetab igati vanema generatsiooni 
teadmiste ja kogemuste kaasamist 
omavalitsuse juhtimisse. “Mul on
hea meel, et Viimsi omavalitsus on 
edumeelne ja väärtustab eakate pa-
nust kohaliku kogukonna vääri-

kaks toimimiseks,” kiidab abival-
lavanem seenioride nõukoja ellu 
kutsumist. Lisaks parandab loodud 
nõukoda tema sõnul kommunikat-
siooni.

Näiteks põhjanaabrite juures 
Soomes töötavad eakate nõukojad 
juba 1996. aastast. Nõukojad kes-
kenduvad seal eakate heaolu taga-
misele ning nende huvide esinda-
misele kõigi omavalitsuse otsuste 
juures, alates kultuurist, lõpetades 
planeerimisega. Positiivseid näiteid 
leidub juba ka Eestis, kus näiteks 
Viljandi linna volikogu juures te-
gutseb seenioride nõukoda.

Viimsi vallavalitsus

Tallinna tarbijaõiguste 
päev 2018
27. märtsil toimub Eesti Rahvusraamatu-
kogu suures saalis X Tarbijaõiguste päev, 
kus tutvustatakse tarbijaõiguse ja kau-
banduse valdkonna kõige aktuaalsemaid 
teemasid ning seadusemuudatusi. 

Sel korral keskendutakse aasta algusest 
kehtima hakanud korteriomandi- ja korte-
riühistuseadusele, uuritakse internetikau-
banduses kehtivaid reegleid, arutatakse 
maksuvaba tulu arvutamise praktilisi kü-
simusi, tutvustatakse võimalusi oma raha-
asjade korrashoidmiseks ning räägitakse 
lihtsas keeles andmekaitsest, keskendu-
des isiku õigustele tema andmete kasuta-
mise paremaks kontrollimiseks.

Üritus toimub 11–16.30 Eesti Rahvus-
raamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2, 
Tallinn). Tarbijaõiguste päevast osavõtt on 
tasuta, kuid soovitav on eelnev registree-
rumine. 

Infotelefonid
n AS Teede REV-2 (talihoole 24 h): 5301 
5855, viimsivald@trev2.ee
n Viimsi valla konstaablijaoskond: 602 8855
n Viimsi Abikeskus (24 h): 14 455
n Kiirabi, pääste, politsei: 112
n G4S: 1911

Häid lihavõttepühi!
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse 
huvides toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post ulo.siivelt@viimsivv.ee
Toimetaja: Annika Koppel, tel 602 8833, e-post annika.koppel@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 6. aprillil.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodulehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

15. märtsil toimus valla-
majas Viimsi valla juhtide 
kohtumine enamike küla-
vanematega, kus anti üle-
vaade valla plaanidest ja 
otsiti abi lahendust vaja-
vatele küsimustele.

Kohtumise algul tutvustas val-
lavanem Siim Kallas arengu-
plaane ja rõhutas seejuures val-
la soovi muutuda edaspidi veel-
gi kliendikesksemaks. Vallava-
litsuse kõige kesksemaks tee-
maks on haridus, mis tähendab 
häid õpetajaid ja korralikku ma-
teriaalset baasi õppetööks. Sü-
gisel tööd alustav riigigümnaa-
sium muudab senist õppekorral-
dust, kusjuures kui praegu oman-
dab Viimsi keskkoolis keskha-
ridust 252 õpilast, siis uus rii-
gigümnaasiumi koolimaja hak-
kab mahutama 540 õpilast. 

Valitsus kinnitas 15. märtsil majandus- ja kom-
munikatsiooniministeeriumi ette valmista-
tud korraldused, millega antakse omavalit-
sustele ühistranspordi korraldamiseks kaks 
väikesaarte vahel opereerivat laeva.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni 
sõnul teavad omavalitsused kõige paremini nen-
dele kuuluvate saarte vajadusi ja seega on mõist-
lik, et opereerimist korraldab iga vald ise.

Prangli liini opereeriv reisiparvlaev Wrangö 
läheb viieks aastaks üle vedajale, kelle leidmi-
seks korraldab Viimsi vald avaliku konkursi. Prae-
gu kasutab laeva AS Kihnu Veeteed, kellega sõl-
mitud leping lõpeb selle aasta 31. oktoobril. Ab-
ruka saart teenindav laev Abro antakse täht-
ajatult kasutamiseks üle Saaremaa vallale, kes 
opereerib liini ise.

Mõlemad laevad antakse üle tasuta tingimus-
tel, et kasutaja tagab laeva majandusliku säili-

Viimsi vallavolikogu poolt 13.03.2018 vastu 
võetud otsused:
nr 13 ERF meetmes “Erihoolekandeasutuste reor-

ganiseerimine“ projekti “Kogukonnapõhise eri-

hoolekandeteenuste keskuse ehitamine Viim-

sisse“ omafinantseeringu tasumise garantee-

rimine

nr 14 Loa andmine varaliste kohustuste võtmi-

seks (seoses kommunaalvaldkonna riigihange-

te korraldamisega)

nr 15 Viimsi vallas, Lubja külas, Allika-1 kinnis-

tu omandamine 

nr 16 Leppneeme külas asuva Sepamäe tee L1 

transpordimaa omandamine

nr 17 Laiaküla külas Muuga põik L1 transpordi-

maa omandamine  

nr 18 Viimsi vallas, Naissaarel, Väikeheinamaa/

Lillängin külas, kinnistu Liiva detailplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algata-

mata jätmine

nr 19 Viimsi vallas, Naissaarel, Väikeheinamaa/

Lillängin külas, kinnistu Väike-Heinamaa (Ran-

na-Heinamaa) detailplaneeringu keskkonnamõ-

ju strateegilise hindamise algatamata jätmine

nr 20 Prangli saarel, Idaotsa külas, kinnistu Loi-

gu mets 1 detailplaneeringu algatamine, läh-

teseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamata jätmine

nr 21 Pärnamäe külas, kinnistute Lauka tee 10, 

Lauka tee 12, Lauka tee 14, Turba tee 7, Turba 

tee 9, Turba tee 11, Turba tee 13, Turba tee 15 

ja Turba tee detailplaneeringu vastuvõtmine ja 

avalikule väljapanekule esitamine

nr 22 Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu Tiito-

vi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule 

väljapanekule esitamine

nr 23 Randvere külas, Tülli tee 22 detailplanee-

ringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 

esitamine

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega 
nr 18 otsustati jätta algatamata keskkonnamõ-

ju strateegiline hindamine Viimsi vallas, Nais-

saarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu 

Liiva detailplaneeringule.

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega 
nr 19 otsustati jätta algatamata keskkonnamõ-

ju strateegiline hindamine Viimsi vallas, Nais-

saarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu 

Väike-Heinamaa (uue nimega Ranna-Heinamaa) 

detailplaneeringule.

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega 
nr 20 algatati detailplaneering Prangli saarel, 

Idaotsa külas, kinnistul Loigu mets 1, kinnistu 

Prangli saare üldplaneeringu kohase maakasu-

tuse juhtotstarbe muutmiseks ärimaast ja liivi-

kust väikeelamute maaks, üksikelamukrundi 

moodustamiseks ja krundi ehitusõiguse määra-

miseks ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone 

ehitamiseks, samuti üldplaneeringu teemapla-

neeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 

määramine”. Elamuehituse põhimõtted. punkti 

4.1 muutmiseks osas, millega on sätestatud, et 

kõik elamud ja nende abihooned peavad asu-

ma üldplaneeringuga määratud elamumaal. Sa-

muti lahendatakse detailplaneeringuga planee-

rimisseaduse § 126 lõike 1 punktides 1-9, 11, 

12, 17 ja 20 määratud ülesanded, sh maa-ala 

haljastuspõhimõtted, juurdepääsud, liikluskorral-

dus ja krundi tehnovõrkudega varustamise põ-

himõtted.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-

konnamõju strateegilist hindamist Prangli saa-

rel, Idaotsa külas, kinnistu Loigu mets 1 detail-

planeeringule.

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega 
nr 21 otsustati võtta vastu ja esitada avalikule 

väljapanekule Viimsi vallas, Pärnamäe külas, kin-

nistute Lauka tee 10, Lauka tee 12, Lauka tee 

14, Turba tee 7, Turba tee 9, Turba tee 11, Turba 

tee 13, Turba tee 15 ja Turba tee detailplanee-

ring (Prefabhomes OÜ töö nr MK-01-10/2015), 

millega tehakse ettepanek üldplaneeringu tee-

maplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingi-

muste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ 

peatüki 4.2 kohase kaksikelamukrundi miini-

mumsuuruse 2250 m2 muutmiseks väiksemaks, 

kuue kaksikelamukrundi moodustamiseks, suu-

rustega vahemikus 1819 m2 kuni 2201 m2, krun-

di ehitusõiguse määramiseks ühe kahekorruse-

lise (H = 7,0 meetrit) kaksikelamu ehitamiseks, 

suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 260 m2.

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega nr 
22 otsustati võtta vastu ja pärast keskkonna-

ametilt ehituskeeluvööndi vähendamiseks nõus-

oleku saamist esitada avalikule väljapanekule 

Prangli saarel, Kelnase külas, kinnistu Tiitovi 

detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 

10-16), millega tehakse ettepanek Prangli saa-

re üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvöön-

di vähendamise osas, kinnistu Tiitovi jagami-

seks kolmeks üksuseks, ühe üksikelamumaa ka-

sutamise sihtotstarbega krundi (2222 m2), ühe 

hooajalise kasutusega elamumaa sihtotstarbe-

ga krundi (704 m2) ja ühe tee ja tänavamaa ka-

sutamise sihtotstarbega krundi (478 m2) moo-

dustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks 

elamukrundile pos 1 ühe 7,0 meetri kõrguse 

üksikelamu ja viie 4,5 meetri kõrguse abihoone 

(ehitusalune pindala kokku 150 m2) ehitami-

seks ja elamukrundile pos nr 2 ühe 7,0 meetri 

kõrguse suvila ja 4,5 meetri kõrguse abihoone 

(ehitusalune pindala kokku 80 m2) ehitamiseks.

Enne detailplaneeringu kehtestamise otsu-

se vastuvõtmist tuleb sõlmida notariaalne le-

ping detailplaneeringuga kavandatava tee ja 

tänavamaa krundi (pos nr 3) avaliku kasutuse 

tagamiseks. Lepingu mittesõlmimise korral on 

volikogul õigus jätta detailplaneering kehtes-

tamata.

Viimsi Vallavolikogu 13.03.2018 otsusega 
nr 23 otsustati võtta vastu ja esitada avalikule 

väljapanekule Randvere külas, Tülli tee 22 de-

tailplaneering (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 07-

17, põhijoonise väljatrükk 10.01.2018), millega 

tehakse ettepanek üldplaneeringu teemapla-

neeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 

määramine. Elamuehituse põhimõtted“ kohase 

kaksikelamukrundi miinimumsuuruse muutmi-

seks, vähendades seda 1850 m2-lt 1709 m2-le, 

krundi kasutamise sihtotstarbe määramiseks kak-

sikelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks 

ühe kahekorruselise kaksikelamu, kõrgusega 8,5 

meetrit, ehitamiseks. Abihooneid ei ole lubatud 

krundile püstitada, krundi suurim lubatud ehi-

tusalune pindala on 256 m2.

Viimsi vallavolikogu poolt 13.03.2018 vastu 
võetud määrused:

nr 5 Viimsi Seeniorite Nõukoja põhikiri

nr 6 Viimsi valla 2018. aasta lisaeelarve

NB! Volikogu 13.03.2018 otsuste terviktekstide-

ga on võimalik tutvuda Viimsi vallamajas ja val-

la veebilehel http://www.viimsivald.ee/12044/, 

määrustega http://www.viimsivald.ee/12043/ 

ning täiendavalt Riigi Teataja võrguväljaande 

veebilehel. 

Volikogu kantselei

Vallavanem peatus veel mit-
metel teemadel, kuid seejärel 
said sõna ka abivallavanemad, 
kes tutvustasid oma valdkonna 
arenguid ja plaane vallas.

Sügisel on valmimas Karu-
laugu spordikeskus, kus pan-
nakse eriti rõhku tennisele ja 
korvpallile. Viimsi raamatuko-
gu, mis on tõestanud oma vaja-
likkust ja kasvatanud jõudsalt 
lugejate arvu, on peagi saamas 
ruumikitsikusele lahenduse. Tõ-
deti, et suur on sisserände mõ-
ju valda, mis loob mõningat kit-
sikust. Saarte osas nenditi, et 
lähtutakse saarte arengukava-
dest, mis on aluseks edasistele 
tegevustele.

Järgnevalt keskenduti koh-
tumisel külade spetsiifiliste prob-
leemide käsitlemisele ja küm-
ne küla probleeme asuti ühes-
koos abivallavanem Margus 

Kruusmägiga läbi arutama.
Kokkuvõttes teostab valla-

valitsus külades teede hooldust 
ja remonti, sademeveetorude pu-
hastamist, haljakute hooldust 
ja niitmist, teemaade ja kraavi-
de puhastamist võsast, liiklus-
korralduslikke tegevusi, haljas-
tamist ja istutamist, tänavaval-
gustuse hooldust ja palju muid 
vajalikke töid. Seejuures ooda-
takse külavanematelt soovitusi 
hoolet vajavate kraavide ja lap-
pimist vajavate asfaltteede koh-
ta, samuti infot sellest, kuhu on 
juurde vaja uusi prügikaste või 
seljatoega pinke.

Aprillis oodatakse infot ke-
vadtalgute ja külade talguplaa-
nide kohta. Ootame varajast tea-
vitamist, et Viimsi Teataja kau-
du oma kodukohast hoolivaid 
inimesi talgutele kutsuda!

Ülo Siivelt

Kohtumine külavanematega

Pool aastat Viimsi Koolis koolijuhina tööta-
nud Ene Koitla otsustas ootamatult ametist 
lahkuda, et tagada koolis töörahu. Viimsi val-
lavanem Siim Kallas ütles, et  Ene Koitla ot-
sustas ametist lahkuda, tagamaks töörahu, 
kuna tal olid tekkinud erimeelsused osaga 
kooli juhtkonnast.

“Viimsi Koolis tekkisid vastuolud direktori ja 
suure osa kooli juhtkonna liikmete vahel, mi-
da vallavalitsus abivallavanem Janek Murakase 
eestvedamisel üritas lahendada. Paraku aga ei 
olnud see võimalik ning Koitla otsustas lahku-
da, et tagada töörahu. Soov lahkuda päevapealt 
ja just sel viisil oli tema soov, millele tulime 
inimlikust aspektist vastu. Ühtlasi oli osapoolte 
soov, et lahkumise põhjuseid ei kommenteeri-

taks,” selgitas vallavanem.
“Vallavalitsus ei ole direktorit survestanud lah-

kuma – meie eesmärk oli olukord lahendada 
parimal võimalikul viisil. Olgem ausad, niivõrd 
kiirel ja töökal perioodil direktorist ilma jääda 
ei ole kuidagi koolipidaja huvides. Meie siiras 
soov oli tagada kooli juhtkonnale ja endisele di-
rektorile õhkkond, mis lubab keerulises olukor-
ras töörahu säilitada.”

Ene Koitla ei soovi teemat kommenteerida. 
Koitla alustas Viimsi Keskkooli direktorina eel-
misel sügisel, kuid vaid pool aastat hiljem, 5. 
märtsil kirjutas ta lahkumisavalduse. Tema vii-
mane tööpäev oli 6. märts.

Viimsi Teataja

Viimsi Kooli direktori lahkumisest

mise ning tasub kõik kulud, mis tulenevad lae-
va käitamisest, hooldamisest, korrashoiust, re-
mondist, kindlustamisest ja muudest säilimi-
seks tehtavatest toimingutest.

2017. aastal tehti Prangli saarega ühendu-
se pidamiseks 1350 reisi, millega veeti üle ligi-
kaudu 28 000 reisijat. Abruka saarega tegi Abro 
mullu 330 reisi, üle veeti ligikaudu 3500 reisijat.

Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium

Riik annab üle kaks väikesaartele sõitvat laeva

Wrangö Kelnase sadamas.

Volikogus
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Pärnamäe tee ja 
Narva maantee 
ristmik uueneb
7. märtsil allkirjastasid Tallinna abilinnapea 
Kalle Klandorf, Viimsi abivallavanem Margus 
Kruusmägi, Maardu abilinnapea Väino Moor ja 
Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja Pärnamäe 
tee ja Narva maantee ristmiku rahastamise ja 
ehitamise koostööleppe. 

Narva maantee ja Pärnamäe tee ristmik suudab pärast uuen-
damist rohkem autosid läbi lasta ning muudab poes käiva-
tel inimestel teeületamise turvalisemaks.

Ristmiku rekonstrueerimise vajadust arutati Harju maa-
valitsuses, kus lepiti kokku nelja omavalitsuse omavahe-
lises koostöös. Kokkuleppe tulemusel tellis Viimsi valla-
valitsus Pärnamäe tee – Narva maantee ristmiku rekonst-
rueerimise eskiisprojekti TO Projekt OÜ-lt ning selle töö 
eest tasusid neli omavalitsust võrdsetes osades.

Lepingu kohaselt tasub Tallinna linn 50%, Viimsi vald 
20%, Maardu linn 20% ja Jõelähtme vald 10% ehitustöö-
de maksumusest. Narva maantee – Pärnamäe tee ristmiku 
rekonstrueerimise rahastamiseks esitati sihtotstarbeline 
taotlus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Viimsi elanikele on ristmik Pirita tee kõrval alterna-
tiiviks linna jõudmisel. “Sama ristmik on Viimsi elanike 
jaoks olnud pudelikael juba aastaid ja ajaga see probleem 
süveneb,” nentis Viimsi abivallavanem Margus Kruusmä-
gi. “Seni aga palume Viimsi valla elanikelt kannatlikust. 
Oluline on, et ehitustööd valmiks õigeaegselt ja kooli al-
guseks sujuks liiklus kordades paremini,” ütles Kruusmä-
gi Viimsi Teatajale.

“Eriti olulised on turvalised ülekäigurajad jalakäijate-
le, kes praegust ristmikku ületades teinekord lausa oma 
elu ohtu panevad,” ütles Jõelähtme vallavanem Andrus 
Umboja. “Uuendamise käigus saab praegune reguleerima-
ta ristmik valgusfoorid ja lisarajad.”

Ehitustöid teostab Viamer Grupp OÜ. Ehitustööde le-
pinguline maksumus on umbes 975 000 eurot. Ehitustööd 
peavad olema lõpetatud hiljemalt 2018. aasta 31. juulil. 

Riik eraldas tänavu kohalikele omavalitsustele inves-
teeringuteks teedesse 9 miljonit eurot. Viimsi vald sai Narva
maantee ja Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimiseks 
157 264 eurot.

Viimsi Teataja 

Käes on järjekordne 
talgukevad – juba saab 
registreeruda maikuu 
esimesel laupäeval, 
5. mail toimuvale üle-
eestilisele “Teeme ära!“ 
talgupäevale. 

Tänavune talgukevad tuleb Ees-
ti juubelisünnipäeva ja kultuu-
ripärandi hõnguline. Korralda-
jad kutsuvad kõiki inimesi ja or-
ganisatsioone tegema talgutel 
osalemisega kingituse Eestile 
ning aitama sellega kaasa elu 
edenemisele nii maal kui ka lin-

Viimsi valla teede arengukava 
ootab ettepanekuid
13. märtsil oli Viimsi vallavolikogu istungil arutlusel Viim-
si valla teedevõrgu arengukava 2018–2028 (TEAK) eel-
nõu, misjärel suunati see avalikustamisele. 

TEAK on teehoiu valdkonna arengut suunav strateegia, mil-
lega nähakse ette erinevate teehoiu valdkonna eesmärkide-
ni jõudmine, alates hooldest kuni teede ehitamiseni järgneva 
10-aastase perioodi jooksul. 

TEAK-iga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel. Valla-
valitsus ootab kõiki teehoiu valdkonna arengutele kaasa mõt-
lema – arengukava ettepanekuid saab saata kuni 29.03.2018 
e-posti aadressile arengukava@viimsivv.ee.

Viimsi vallavalitsus

Eesti betooniühing kuu-
lutas 14. märtsil betooni-
päeval Eesti Filmimuuseu-
mis välja konkursi “Aasta 
betoonehitis 2017” võit-
jad. Aasta betoonehiti-
seks 2017 valiti eramu 
Viimsis. Konkursi peaau-
hinna saanud ehitise 
tellijaks on Mait Rõõmu-
saar.

Žürii kommentaar ehitisele oli, 
et väljavalitud betoonehitis on 
hea näide sellest, kui tellija teab, 

nas. Talguid saab kirja panna tal-
guveebis aadressil www.teeme-
ara.ee

“Teeme ära!” talgupäeva eest-
vedaja, Eestimaa Looduse fon-
di juhatuse esimehe Tarmo Tüü-

ri sõnul on talgupäeva mees-
konnal tänavu talgulistele kaks 
üleskutset. Esiteks anname oma 
elukeskkonnale värvi ja kingi-
me Eestile kodukihelkonna vär-
vid ning teiseks väärtustame Eu-

roopa kultuuripärandi aastal piir-
kondlikke toidutraditsioone ja 
rikastame talgulauda piirkonna 
hõimu- või rahvustoitudega. 

“Tänavusel juubeliaastal seo-
me talgud igaühe kodupaigast 
tuttavate värvide ja mustrite 
ning põnevate maitsetega,” rää-
kis Tüür. “Eesti kihelkondade 
värvidest inspireeritud pintsli-
tõmbed võiksid sel kevadel rõõm-
samaks muuta kogu meie halli 
argipäeva ja elukeskkonna nii 
maal kui ka linnaruumis. Sama-
moodi võiksid uued ja unus-
tatud maitsed aidata paremini 

mõista kultuurilist mitmekesi-
sust.” 

Viimsi vallavalitsus ühineb 
“Teeme ära!” talgupäeva mees-
konna üleskutsega ning loodab, 
et valla talguobjektide kaart saab 
ka sellel aastal tihedalt kaetud. 
Täpsema talguobjektide loete-
lu koos üleskutsega avaldame 
Viimsi Teatajas. Viimsi vallava-
litsus toetab nagu ka varasema-
tel aastatel kõiki talgulisi prü-
gikottide ja kinnastega, samuti
avalike alade koristusi prügi ära- 
vedamisega. Kõikide talgutega 
seotud küsimustega palume pöör-

duda valla heakorraspetsialisti 
poole.

Tänavune talguaasta erineb 
varasematest seetõttu, et lisaks 
kevadisele “Teeme ära!” talgu-
päevale toimub sügisel, 15. sep-
tembril maailmakoristuspäev, 
mis on osa EV100 program-
mist. Ettevõtmise eesmärk on 
teha ühine kingitus Eestile ja 
koristada metsad prügist puh-
taks. Kellel on sügise osas juba 
praegu mõtteid, siis andke val-
lavalitsusele teada! 

Viimsi vallavalitsus

Registreerumine “Teeme ära!” talgutele on alanud

Aasta betoonehitiseks 
valiti eramu Viimsis

millist ehitist ta tahab ning os-
kab leida ka õiged teostajad. 
Žürii esimehe Aadu Kana sõ-
nul on sellel majal hulgaliselt 
betooniseid saladusi, mis ava-
nevad vaid kogenud silmale. 
“Mõte ja teostus on väga hea,” 
ütles žürii esimees pressiteate 
vahendusel.

Eriauhinna maastiku välja-
paistva arhitektuurse lahendu-
se eest sai Tallinna Loomaaia 
Polaariumi jääkarude eksposit-
sioon. Eriauhinna arhitektuuri 
eest, milleks on Lutheri Ärima-

ja masinasaal, sai Hanno Gross-
schmidt (HG Arhitektuur OÜ). 
Eriauhinna ideelahenduse eest 
sai  Hans Hubert Sams Rocca 
al Mare kooli väliklass Ateena 
eest. 

Tänavu kaheksateistküm-
nendat korda korraldatud kon-
kurss “Aasta Betoonehitis” on 
ellu kutsutud, et tutvustada ava-
likkusele betooni avaraid kasu-
tusvõimalusi ning tunnustada 
neid inimesi, kes on oma idee-
de ellurakendamiseks kasutanud 
kodumaist ehitusmaterjali – või-

malusterohket ja hästivormita-
vat betooni. Tänavusele konkur-
sile laekus 19 tööd. 

Eesti betooniühing on be-
tooni kui kodumaise ehitusma-
terjali kasutamist edendav ühing, 
kuhu kuulub 58 ettevõtet, orga-
nisatsiooni ja eraisikut.

Eesti Ehitusmaterjalide Toot-
jate Liit on ehitusmaterjalide 
tootmise ja müügiga tegeleva-
te ettevõtjate ühendus, kuhu kuu-
lub 62 ettevõtet.

Viimsi Teataja

Eramu Viimsis, aasta betoonehitis 2017. Fotod Kaido Haagen
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Viimsi sõprusvallal Ski 
kommuunil on liitumis-
protsess naabervaldadega 
alles pooleli. Siia tuldi 
Eestis äsja läbiviidud hal-
dusreformi kogemustest 
õppima.

1. märtsil külastas Viimsi val-
da Norra omavalitsuse töötaja-
te delegatsioon kahest Oslo piir-
konnas asuvast omavalitsus-
test: Skist, mis on ühtlasi amet-
lik Viimsi sõprusomavalitsus, 
ning Ski naaberomavalitsusest 
Oppegårdist. 

Need kaks tänast naabrit on 
teinud otsuse ühineda ja moo-
dustada alates 1. jaanuarist 2020 
uus administratiivüksus, mille 
nimeks saab Nordre Follo. Skis 
on elanikke 30 000, Oppegårdis 
27 000 inimest. Mõlemad val-
lad asuvad Oslofjordi idaküljel 
pealinnast mugava autosõidu-
tee kaugusel. 

Täna tegeletakse aktiivselt 
ühinemise ettevalmistamisega. 
Selle töö üheks osaks on oma-
valitsustöötajate visiidid erine-
vatesse paikadesse, et tutvuda 
erinevate kohalike kogemuste, 
ideede ja praktikatega. Eesti on 
tuntud kui kõrgelt arenenud info-
tehnoloogia arendaja ja eelkõi-
ge just seda norralased Eestis-
se uurima tulidki. 

Delegatsioon külastas Tal-
linnas Eesti e-riigi esitlusruumi 
ja Tallinna Tehnikaülikooli inno-

vatsiooni- ja ettevõtluskeskust 
Mektory. Toimus e-Governance 
Trainings (eGA) poolt korralda-
tud seminar, kus esinesid An-
nela Kiirats, eGa programmi-
direktor Taimar Petekop, RIA 
peadirektor Arvo Ott, Kristina 
Reinsalu ja Liia Hänni. 

Külalised soovisid näha põ-
gusalt ka Viimsi valda, kus koh-
tuti vallavolikogu esimehe Taavi 
Kotka ning vallavanem Siim 
Kallasega. Taavi Kotka tegi põ-
gusa ettekande Eesti e-riigi tee-
madel. Külalised käisid tutvu-
mas Viimsi keskkooliga, kus
kooli direktor Ene Koitla tegi 
koolist lühiülevaate ja tutvus-
tas koolis kasutatavaid e-lahen-
dusi. Viimsi visiidi lõpetuseks 
tehti värskes ja karges õhus Põh-

jakonna trepist üles-alla jalu-
tuskäik. 

Norra delegatsioone esinda-
sid mõlema omavalitsuse lin-
napead: Ski linnapea Hanne Op-
dan (Norra Tööpartei) ning Op-
pegårdi linnapea Thomas Sjø-
vold (konservatiivid). Huvitav 
oli osaleda vestluses, kus kumb-
ki linnapea lähtus oma erakon-
na poliitilisest agendast ja esile 
kerkisid erinevused isiklikest 
arusaamadest ja tulevikunäge-
mustest ühe või teise eluvald-
konna kohta. Nagu meile tun-
dus, ei seganud see neil põr-
mugi olla sõbralikult konstruk-
tiivsed ja töötada ühise suure 
eesmärgi – ühinemise – nimel. 

Väga sümboolsed olid Viim-
si vallale norralaste poolt kin-

gitud Ski ja Oppegårdi valla-
vapid. Mõlemad vapid lähevad 
peagi ajalukku ja nii sai neid 
kinkida veel ilmselt viimast kor-
da. 

Siinkohal tahaks tuua esile 
ühe tähelepaneku Eesti haldus-
reformist eelmisel nädalal, 14.–
15. märtsil toimunud linnade ja 
valdade päevadel toimunud kon-
verentsilt, kus Alo Aasma, endi-
ne Järva maavanem, tegi ette-
kande “Omavalitsuste ühinemi-
se katse ilu, võlu ja valu Rakke-
Koeru näitel”. Tema järeldu-
seks oli, et pärast väga pikka 
ettevalmistusprotsessi ühinemi-
seks algselt kavandatud ühine-
mine lõpuks ebaõnnestus. Alus-
tati kõigi detailide kokkulep-
pimise protsessi, mida lõpuni 
kokku leppida ei suudetudki, 
sest ettenähtud aeg sai otsa. Kõi-
gepealt tuleb teha otsus ühine-
da, edasi peaks kõigi uusi la-
hendusi nõudvate küsimustega 
tegelema juba uus ühendvalla 
volikogu. 

Nii tundubki et, norralased 
on tegemas asju õigemas järje-
korras ehk kõigepealt tuleb te-
ha otsus ühineda. Nüüd tegele-
takse protsessi detailse etteval-
mistamisega, et 2020. aastal suu-
rema omavalitsusega efektiiv-
selt tegutsema asuda.

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö 

peaspetsialist

Haldusreform on ka Norras

Külalised Norrast uurimas Viimsi kaarti. Foto Annika Koppel

Oodatakse taotlusi puuetega 
inimeste eluaseme kohanda-
miseks
Viimsi vallavalitsus annab teada, et nüüdsest on võima-
lik puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimestel taotle-
da toetust eluruumide kohandamiseks. Toetuse andmise 
eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, 
õppimis- ja töötamistingimused.

Toetuse taotluste esitamise lõpptähtaeg on 29. aprill 2018. 
Täpsema informatsiooni saamiseks palume pöörduda Viimsi 
vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametisse Grete Bobkini (tel 
602 8826) või Margit Sterni (tel 602 8857) poole. 

Taotlusvoor tuleneb Euroopa Regionaalarengu Fondi meet-
mest “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“.

Viimsi vallavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuamet

Viimsi vallas alustab 
tööd sisekontolör
19. märtsist alustas Viimsi vallas sisekontrolörina 
tööd Helen Rives. 

Sisekontrolöri peamisteks tööülesanneteks on vallavalit-
suse sisekontrollisüsteemi ja avaliku teenistuse eetika tu-
gevdamine, järelevalvealase tegevuse korraldamine ning 
kindlustunde suurendamine.

Sisekontrolöri pädevuses on tagada, et valla asutustes 
võetavad juhtimis- ja kontrollimeetmed toetavad valla 
eesmärkide saavutamist, on õigusaktidega kooskõlas ning 
tagavad valla varade mõistliku kasutamise.

Helen Rives omab avaliku teenistuse pikaajalist staaži 
ning on varasemalt töötanud maksu- ja tolliametis talituse 
juhatajana, siseministeeriumis siseaudiitorina ning tarbija-
kaitseametis turujärelevalveosakonna juhatajana.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi 
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

RAAMATUPIDAJAT
Teenistusülesanded:
Raamatupidaja peamisteks ülesanneteks on valla haridusasutuste töötasude arvestus ning sellega seonduva 
aruandluse koostamine ja esitamine.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus majanduse või finantsarvestuse alal;
• omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega 

valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda regulee-
rivaid õigusakte;

• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris töötasude arvestajana;
• majandustarkvara PMen kasutusoskus. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja väljakutseterohket tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 6. aprilliks aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 
märgusõnaga “raamatupidaja – palgaarvestaja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@
viimsivv.ee.

Lisateave: tööalane lisateave rahandusameti juhataja Randar Lohu (tel 602 8813, Randar.Lohu@viimsivv.ee), 
konkursiteemaline lisateave personalijuht Nele Kilk (tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee).

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi, millega ootab oma kollektiivi 
teotahtelist ja koostööle orienteeritud

RAAMATUPIDAJAT
 
Teenistusülesanded:
Raamatupidaja peamisteks ülesanneteks on põhivara, inventari ja rahaliste vahendite arvestus ning ostu- ja 
müügiarvete haldus. 

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus majanduse või finantsarvestuse alal;
• omama teadmisi omavalitsussüsteemist ja tundma seda reguleerivaid õigusakte, orienteeruma seadustega 

valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tundma ja oskama rakendada valdkonda regulee
rivaid õigusakte;

• väga hea eesti keele oskus ning vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• otsustus- ja vastutusvõime ning kohusetundlikkus ja täpsus;
• pingetaluvus;
• valmidus meeskonnatööks ja selle juhtimiseks;
• heal tasemel arvutikasutamise oskus (MS Office kontoritarkvara).

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus sektoris;
• majandustarkvara PMen ja e-arvete keskkonna kasutusoskus. 

Omalt poolt pakume:
• sõbralikku ja toetavat meeskonda; 
• enesetäiendamise võimalusi; 
• mitmekesist ja väljakutseterohket tööd.

Kandidaatidel palume esitada:
• motivatsioonikiri;
• elulookirjeldus (CV);
• haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 6. aprilliks aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 
märgusõnaga “raamatupidaja” või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil Nele.Kilk@viimsivv.ee.

Lisateave: tööalane lisateave rahandusameti juhataja Randar Lohu (tel 602 8813, Randar.Lohu@viimsivv.ee), 
konkursiteemaline lisateave personalijuht Nele Kilk (tel 602 8872, Nele.Kilk@viimsivv.ee).
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Viimastel aastatel on aina 
enam hakatud rääkima 
vabatahtlikust merepääs-
test. Tutvustame Rohu-
neeme sadamas tegutse-
vat Viimsi Vabatahtliku 
Merepäästeühingu MTÜ 
(Viimsis SAR) ajalugu ja 
tegevust ning vaatleme 
seda läbi vabatahtliku 
merepääste arenguprisma 
Eestis ja maailmas.

Merepääste on tegelikult üks osa 
mere- ja rannakultuurist laie-
malt. Merepääste seltside tege-
vuse ajalugu Eesti rannikul ula-
tub rohkel kui saja aasta taha. 
Kuid samuti nagu katkes Nõu-
kogude okupatsiooni tõttu pal-
jude randlusega seotud tege-
vusalade järjepidevus, juhtus nii 
ka merepäästega – meie rannad 
muutusid viiekümneks aastaks 
kinniseks piiritsiooniks. Uues-
ti hakkas see valdkond Eestis 
arenema koos järsult suureneva 
väikelaevade arvuga ning sel-
lest tuleneva vajadusega pääs-
te- ja abiteenuste järele kahe-
tuhandete aastate algul.

Algus
Viimsi vabatahtliku merepääs-
te tegevuse alguseks saab luge-
da aastat 2004, mil osutati esma-
kordselt abi merel hättasattunu-
tele. Abi osutamise võimekuse 
tingis eelkõige hea päästevõi-
mekusega kaatrite ja piisava me-

rekogemusega inimeste olemas-
olu. Sel ajal tegutseti peami-
selt Pirita sadamas, kuid aastal 
2008, pärast vastavasisulise kok-
kuleppe sõlmimist Viimsi val-
lavalitsusega, toodi tegevus üle 
Rohuneeme sadamasse. 

Algselt oli pääste- ja mere-
abiteenuse osutajaks mereturis-
mi ja -transpordiga tegelev ette-
võte Watersport.ee, kuid kuna 
päästetegevus muutus aasta-aas-
talt üha regulaarsemaks ja in-
tensiivsemaks, otsustati 2010. 
aastal moodustada eraldiseisev 
päästeorganisatsioon Vabatahtlik 
Merepäästeühing MTÜ. Viim-
si vabatahtliku merepääste tek-
kelugu on erinev teistest Eestis 
tegutsevatest ühingutest eelkõi-
ge selle poolest, et kõigepealt 
algas siin päästetegevus, kuna 

selle järele oli praktiline vaja-
dus, ning alles seejärel, kui te-
gevus oli juba muutunud regu-
laarseks, loodi päästeühing.

Sellest ajast alates on vaba-
tahtlik merepääste Eestis are-
nenud üsna tormiliselt. 2012. 
aastal võeti vastu uus Politsei- 
ja Piirivalveseaduse (PPvS) re-
daktsioon, mis esmakordselt sä-
testas võimaluse kaasata vaba-
tahtlikke merepäästetöödele, ta-
gades vabatahtlikele sarnased 
sotsiaalsed tagatised kutseliste 
päästjatega ning nähes ette ka 
hüvitised päästetöödel osalemi-
seks ja tehnika ning varustuse
hooldamiseks. Vabatahtlikke me-
repäästeühinguid hakkas tekki-
ma Eesti eri paigus.

Kuigi mereturvalisuse taga-
mine on riiklikul tasemel pea-

miselt politsei- ja piirivalve-
ameti vastutusala, on vabataht-
like merepäästjate kaasamine 
merepäästetegevusse Eestis suu-
renenud aasta-aastalt järjekind-
lalt. Kui näiteks 2013. aastal 
osalesid vabatahtlikud umbes nel-
jakümne pääste- või abisünd-
muse lahendamisel, siis möö-
dunud aastal oli vabatahtlike 
osalusel lahendatud sündmus-
te arv juba üle saja.

Tegevus
Viimsi ühing on alates 2004. 
aastast tänaseni osalenud 205 
merepäästejuhtumi lahendami-
sel, mis teeb meist konkurent-
sitult kõige pikema ajaloo ja 
suurima praktilise kogemusega 
vabatahliku merepäästeühingu 
Eestis. Viimastel aastatel on rea-

geerimiste arv jäänud 12 kuni 
18 sündmuse vahele hooaja koh-
ta ning keskmiseks väljasõidu 
ajaks päästesündmusele regee-
rimisel on olnud 18 minutit. 

Politsei- ja piirivalveameti-
ga sõlmitud lepingust tulene-
valt tagame navigatsioonihoo-
ajal häire korral väljasõidu 30 
minuti jooksul 24/7. Meie ühin-
gul on 12 liiget, kellest välja-
kutsetele reageerimise tagavad 
5–6 inimest.

Lisaks merepäästesündmus-
tele reageerimisele on üheks olu-
lisemaks tegevusalaks ennetus-
töö. 

Teeme veeohutuse koolitu-
si nii laste kui ka täiskasvanute 
gruppidele, millede läbinud saa-
vad vajalikke teadmisi pääste-
vahendite kasutamisest, erine-
vatest  ohtudest vees, veekogu 
ääres või veesõidukis viibides 
ning hättasattunule esmase abi 
osutamisest. Aastatel 2015–2017 
läbis meie koolituse peaaegu 
3000 inimest. Lisaks osaleme 
igal aastal ühel suurõppusel, eel-
misel aastal olime esmakord-
selt ise õppuse korraldajateks. 

Meie liikmed on olnud pi-
devalt ka ühiskondlikult aktiiv-
sed, osaledes erinevates tegevus-
tes nagu valdkondlikus seadus-
loomes, rahvusvahelistes koos-
tööprojektides, koolitustel, mes-
sidel, näitustel, seminaridel, töö- 
ja mõttekodades jne. 

Merepääste on spetsiifiline, 

aga ka väga kallis valdkond, 
mis nõuab korraliku päästevõi-
mekuse tagamiseks kallist teh-
nikat ja varustust, aga eelkõige 
suure kogemuse ja hea välja-
õppega pühendunud inimesi. 
Kui vaadata maailmas toimu-
vaid tendentse, võib täheldada, 
et ka meist palju rikkamad rii-
gid panustavad merepäästes üha 
rohkem vabatahtlikkuse alusel 
toimivatele mudelitele. Mitme-
tes riikides (nt Norras) on kasu-
tusel vabatahtlikest ja elukut-
selistest kombineeritud mees-
konnad. Kokkuvõttes võib öel-
da, et merepääste valdkonnas 
oleme ka Eestis jõudnud väga 
lühikese ajaga tasemele, kus va-
batahtlik ja kutseline merpääst-
ja on täiesti võrdsed nii välja-
õppes, kutsealastes oskustes kui 
ka kogemustes. Parimaks tões-
tuseks sellele on eelpool toodud 
statistika vabatahtlike rolli pide-
vast suurenemisest päästesünd-
muste lahendamisel. Julgeksin 
siinkohal ennustada, et alanud, 
2018. hooajal lahendavad va-
batahtlikud merepäästjad juba 
poole kõigist Eesti merealadel 
ettetulevatest päästejuhtumitest. 

Raul Rink
Viimsi Vabatahtliku 

Merepäästeühingu asutaja ja 
juhatuse liige

02.–15.04.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 
(paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väl-
japanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

1. Lubja küla kinnistu Uuetoa ja lähiala 
(Viimsi Vallavalitsuse 06.02.2018 korraldus 
nr 51) detailplaneering.

Detailplaneeringuga on hõlmatud Lubja kü-
las asuv 25 509 m2 suurune maa-ala, kuhu kuu-
luvad kinnistud Uuetalu ja Tuletorni puiestee 
L1. Planeeringuala asub Lubja küla klindiastan-
gu piirkonna üldplaneeringuga moodustatud 
miljööväärtuslikul alal, paiknedes Lubja tee ja 
loode-kirde suunalise astangu vahelisel alal. Pla-
neeringuala piirneb kinnistutega Nurme, Papli, 
Lubjalossi, Lubjanõlva tee L1, Lubjanõlva tee 2, 
Tuletorni puiestee 4, Tuletorni puiestee 2, Lubja-
mõisa ja Lubja tee.

Detailplaneeringuga (Viimsi Haldus OÜ töö 
nr 01-17, august 2017, põhijoonise väljatrükk: 
28.08.2017) moodustatakse kolm üksikelamu-
maa krunti suurustega 1504 m2, 2076 m2 ja 
3238 m2, üks loodusliku maa krunt suurusega 
13 420 m2 ja kaks tee- ja tänavamaa krunti, 
kokku 5271 m2, ning määratakse üksikelamu-
kruntide ehitusõigus ühe kahekorruselise ük-
sikelamu (H = 8,5 meetrit) ja sõltuvalt krundi 
asukohast kolme kuni viie abihoone (H = 4,5 
meetrit) ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehi-
tusalune pindala on krundil pos nr 1 nelisada 
ruutmeetrit (400 m2) ja kruntidel pos nr 2 ja 
pos nr 3 kolmsada (300 m2) ruutmeetrit.

2. Viimsi aleviku kinnistute Tulbiaia tee 5, 
Tulbiaia tee L1 ja lähiala (Viimsi Vallavalit-
suse 13.02.2018 korraldus nr 66) detailpla-
neering.

Detailplaneering hõlmab elamukrunti Tulbi-
aia tee 5 ja teemaa krunte Tulbiaia tee L1 ning 
osaliselt Nelgi tee ja Tulbiaia tee. Vastuvõetud 
detailplaneeringuga jagatakse 2693 m2 suuru-
ne elamukrunt kaheks ning moodustatakse üks 

2430 m2 suurune üksikelamukrunt ja üks 263 
m2 suurune teemaa krunt, mille vald võõrandab 
kinnistu Tulbiaia tee 5 omanikult. Võõrandatav 
teemaa krunt liidetakse hiljem kinnistutega Tulbi-
aia tee L1 ja Tulbiaia tee. Detailplaneeringu koos-
tamise peamine eesmärk on Nelgi tee ja Tulbi-
aia tee ristmiku laiendamine ning ümberpla-
neerimine ringristmiku ehitamiseks, sealhulgas 
ohutuma liikluskorralduse tagamine.

Detailplaneeringuga (Optimal Projekt OÜ töö 
nr 17-01, põhijoonise väljatrükk 12.12.2017) mää-
ratakse ehitusõigus Nelgi tee ja Tulbiaia tee ring-
ristmiku ehitamiseks ja 2430 m2 suuruse üksik-
elamumaa kasutamise sihtotstarbega krundi ehi-
tusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 
8,5 meetrit) ja ühe ühekorruselise abihoone (H 
= 5,0 meetrit) ehitamiseks. Hoonete suurim lu-
batud ehitisealune pind on 250 m2.

Detailplaneeringutega on võimalik tutvuda 
Viimsi vallamajas või valla veebilehel www.
viimsivald.ee.

Viimsi Vallavalitsus on 13.02.2018 vastu võt-
nud korralduse nr 67 “Haabneeme alevikus 
Heki tee, Kaluri tee, Randvere tee ja Heldri 
tee vahelise maa-ala detailplaneeringu al-
gatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1,2 ha 
ja see paikneb Haabneeme alevikus, hõlmates 
Heki tee ja Kaluri tee, Randvere tee ning Heldri 
tee jalg- ja jalgrattatee vahelist elamukvartalit 
(sh Kesk tee 1 kinnistu).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
aleviku elamukvartali teenindamiseks vajalike 
kommunikatsioonide ning piirkonna turvalisuse 
ja teedevõrgu liiklusohutuse tagamiseks täna-
vavalgustuse servituudi alade määramine.

Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi valla-
majas või valla veebilehel www.viimsivald.ee. 

Keskkonna- ja planeerimisamet

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  

VIIMSI KESKKOOLI DIREKTORI ametikohale 
ja ootab oma kooliperre teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpeta

jate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõike 1 nõuetele;
• eelnev organisatsiooni juhtimise kogemus (vähemalt 3 aastat); 
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
• õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
• koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 23. aprilliks 2018 järgmised dokumendid:
• motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda, ja lühidalt,

milline on kandidaadi nägemus koolijuhi tööst; 
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik; 
• kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Viimsi vallavalitsus pakub eneseteostuse võimalust, et koostöös valla haridusjuhtidega kujundada  Viimsi ko-
halikku hariduselu ja luua Viimsi Keskkoolist Eesti parim põhikool.

Dokumendid palume esitada 23. aprilliks Viimsi vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi või digi-
taalallkirjastatult e-posti aadressil info@viimsivv.ee, märgusõna „Viimsi Keskkooli direktori konkurss“.

Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriameti juhataja Ermo Mäeots (ermo.maeots@viimsivv.ee, tel 602 8843) 
või personalijuht Nele Kilk (Nele.Kilk@viimsivv.ee, tel 602 8872).

Vabatahtlik merepääste Viimsis

Massevakuatsiooni harjutus Wind Arrow 2016. Foto Raul Rink

(Järgneb Viimsi Teataja järg-
mises numbris)

Detailplaneeringud



Viimsi vabakogudus annab teada 

Pastor Kristjan Kalamägi ametisse seadmise talitus 
08.04.2018 kell 12 Haabneemes Rohuneeme tee 40 
Teenistused pühapäeviti alates 01.04.2018 kell 12.00
Tere tulemast kõigile!

Jeesus ütles enda kohta: “Mina olen ülestõusmine ja elu“.

Ülestõusmise pühad on aeg tähistada Jumala plaani
teostumist ja saada osa sellest elust mis on Temas. 
Tulge ja rõõmustuge Temast!

Armastusega
Kristjan ja Elle Kalamägi
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Küüditamise aastapäeva 
ja vaikse nädala algust 
tähistame koos Tallinna 
Toomkiriku kammerkoo-
riga 25. märtsil kell 12.30 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus Gabriel Fauré 
“Reekviemi“ ettekandega.

Gabriel Fauré (1845–1924) 
“Reekviem op. 48” on teos sop-
ranisoolole, baritonile ja 4–6-
häälsele koorile ning orkestri-
le. Teos tuleb esitamisele ka Tal-
linna Jaani kirikus 28. märtsi 
õhtul kell 19, dirigentideks And-
rus Kalvet ja Veljo Reier ning 
organistiks Kersti Petermann. 
Teos on umbes 35 minutit pikk. 

Kes oli Gabriel Fauré?
Fauré on üks väljapaistvamaid 
19. sajandi lõpu ja 20. sajandi 
alguse prantsuse muusikuid. Fau-
ré muusika paistab silma meloo-
dia õrnuse ja tasakaalustatud 
ülesehituse poolest. Tema loo-
dud harmooniakeelt õpitakse kon-
servatooriumites tänapäevani.

Fauré lõpetas oma reekvie-
mi, mis jäi tema ainsaks suure-
maks vaimulikul tekstil põhine-
vaks teoseks, 1887. aastal, olles 
42-aastane. Esmaettekanne oli 
1888 Pariisis. Ka toonasel ette-
kandel polnud väga palju laul-
jaid (umbes 30) ja instrumen-
taalkoosseis oli väiksest rüh-
mast keelpillidest, millele lisan-
dusid harf, timpan ja orel. Meie 
ettekanne on umbes sama suu-
re vokaalkoosseisuga ja orkest-
ri asemel on kaastegev orel.

Algses versioonis kõlasid 
teose osadest “Kyrie”, “Sanc-
tus”, “Pie Jesu”, “Agnus Dei” 
ja “In Paradisum”. 1889. aastal 
lisas Fauré teosele juurde roh-
ke polüfooniaga “Offertoriumi” 
osa koos trompeti, trombooni 
ja metsasarvega ning ka kauni 
meloodiaga “Libera me” – “Pääs-
ta meid”. Uue versiooni ette-
kanne oli jaanuaris 1893. 

Lõplik kõige enam esitatud 
versioon, kuhu oli lisatud veel 
puupuhkpille, viiuleid ja mille 
valmimisel lõid kaasa tõenäo-
liselt ka Fauré õpilased, val-
mis 1900. Teos kõlas ka Fauré 

matustel 1924. aastal. Valdava 
õrna tooni tõttu on seda teost 
teinekord nimetatud surma häl-
lilauluks.

Kammerkoori 
tegemistest
Et mais möödub 145 aastat Ees-
ti esimese professionaalse he-
lilooja Rudfolf Tobiase sünnist 
ja oktoobri lõpus 100 aastat te-
ma surmast, siis kindlasti ei saa 
läbi Tobiase kava esitamiseta. 

Hooaeg on olnud tegus. Meie 
iganädalased proovid esmas-
päeviti on sisukad ja täis välja-
kutseid. Meie koori koosseisus 
on 5 sopranit, 6 alti, 2 tenorit ja
3 bassi, kokku 16 lauljat. Eelmi-
sel aastal oli kokku 12 esinemist, 
neist kolm Saksamaal.

Osalesime 24. veebruaril 
koos Tallinna praostkonna koo-
ridega pidulikul Eesti Vabarii-
gi 99. aastapäeva jumalatee-
nistusel Tallinna Piiskoplikus 
Toomkirikus, millest tehti ka 
teleülekanne. Dirigendina juha-
tas ühendkoori Andrus Kalvet. 

Kirikukooride üheks oluli-
semaks esinemiseks on vaimu-
liku laulupäev 17. juunil, mis 
on pühendatud reformatsiooni 
500. aastapäeva tähistamisele. 
25. juulil laulsime EELK Viim-
si Püha Jaakobi kiriku uue ore-
li sissepühitsemisel Jaakobi päe-
val, kandes ette Piret Ripsi sel-
leks puhuks kirjutatud uudis-
teose.

12. augustil andsime kell 23 
südaöise kontserdi koos Tal-

linna Toomkiriku kammerkoo-
riga Laudate Dominum Haap-
salu Lossikirikus Valge Daami 
festivali raames. Kavas oli Ru-
dolf Tobiase koorilooming. 20. 
augustil esinesime Viimsi mõi-
sapargis taasiseseivumispäeva 
tähistamisel, lauldes “Hoia Ju-
mal Eestit” ja “Oh laula ja 
hõiska”.

19.–25. oktoobril toimus 
kontserdireis Saksamaale, Bon-
ni ja Mainzi, 31. oktoobril osa-
leti Tallinna Toomkirikus toi-
munud reformatsiooni 500. aas-
tapäeva tähistamisega seotud pi-
dulikul tänujumalateenistusel.

Kindlasti on koorile olnud 
olulised meie jõuludega seotud 
laulmised, kus käime erineva-
tes Eestimaa kirikutes laulmas.  

Kontserdireis 
Saksamaale
Sõit sai teoks tänu meie koori 
kauaaegse liikme Maire Rikan-
soni isiklikele pikaajalistele sõp-
russuhetele Bonni Katoliku Ma-
rienkirche (Püha Maarja kiri-
ku) koguduseliikme Barbaraga, 
kellele see oli juba teine kord 
meie vastuvõttu organiseerida. 

Saksamaal esinesime Main-
zi St. Christophe varagooti stii-
lis kirikus, mis on säilitatud poo-
lenisti varemetes, mälestamaks 
angloameerika pommirünnaku-
te ohvreid ja linna purustamist 
II maailmasõjas. Koori ligi-
kaudu tunniajane kava koos-
nes Eesti heliloojate vaimuli-
kust kooriloomingust. 

Mainzi kohaliku katoliku ko-
guduse poolt organiseeritud vas-
tuvõtt oli väga soe ja südam-
lik. Eriti meeldis publikule pea 
8 minutit kestev Urmas Sisas-
ki “Agnus Dei” kooritsüklist 
“Gloria Patri”. Üks päev kulus 
ka Kölnis, selle Saksamaa suu-
ruselt neljanda linna arhitek-
tuurimälestiste ja vaatamisväär-
sustega tutvudes. Loomulikult 
käisime kõik Euroopa gooti ar-
hitektuuri ühes silmapaistvama 
mälestise – Kölni toomkiriku-
ga – tutvumas. Paljudele oli ül-
latav, et kirik valmis lõplikult 
alles XIX sajandil. 

Pühapäeval, 22. oktoobril 
osalesime hommikusel katoli-
ku missal Marienkirches, kus 
n-ö reklaamiks õhtuks välja-
kuulutatud kontserdile laulsime 
mõned laulud. Õhtul toimus 
meie teine täispikk kontsert ju-
ba eelpoolmainitud kavaga, mis 
jällegi võeti suurepäraselt vas-
tu, sedapuhku juba suurema hul-
ga publiku ees. Kauakestev ap-
laus ja esitatud lisapala olid sel-
le veenvaks tõendiks. Kontserdi-
järgselt saime kiita ka hea sak-
sa keele eest, mis kõlas kolmes 
Rudolf Tobiase koorilaulus. 
Rõõm oli kohata publiku hul-
gas ka Saksamaal Bonnis ela-
vaid eestlasi ning hiljem tuli 
dirigenti tänama ka üks balti-
saksa juurtega proua, kelle esi-
vanemad olid elanud Fellinis 
ehk Viljandis.

Lemme Randma

Juba mitu aastat on Tallinna piirkonna kogudusi koondav 
Tallinna praostkond valinud aasta tegu ning seekord päl-
vis autasu EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse orel.

Nominentide loetelu oli seejuures muljet avaldav: Tallinna 
Jaani kiriku kellamäng, Nõmme Rahukiriku siseremont, Mus-
tamäe kiriku karbi valmimine, reformatsiooniaasta õunapuu-
de istutamise aktsioon ja Saksa koguduse telejumalateenistus, 
mida Saksamaal jälgis üle miljoni inimese. Tiitlit meenutama 
jääv autasu – klaasikunstnik Ivo Lille taies – anti kogudusele 
üle 6. märtsil Tallinna praostkonna sinodil ning jääb seda tun-
nustust meenutama meie kirikus.

Viimsi kogudus on väga tänulik ja liigutatud sellest austus-
avaldusest ning tänab igat inimest, kes on oma hea ja olulise 
osa andud selle ime südimise loosse!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

Tallinna praostkonna aasta tegu – Viimsi kiriku orel

Püha Jaakobi kirikus kõlab 
Gabriel Fauré “Reekviem” 

Kammerkoor Kölni toomkiriku ees. Foto Erakogu

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse orel.

Oleme kristluse jaoks kõige olulisema püha lävel. 
Pühapäevase palmipuudepühaga algab vaikne 
nädal, mida nimetatakse ka suureks nädalaks, 
mille lõpus olevad päevad kätkevad endas kõige 
julmemat inimlikku kurjust ja kõige suuremat 
jumalikku armu.

Palmipuudepühal sisenes Jee-
sus eeslisälu seljas pühasse 
linna Jeruusalemma, et täide 
võiks minna see, mida proh-
vetid Messiast olid kõnelnud. 
Ta siseneb justkui herilase-
pessa, teades, et sellest tal ini-
mesena enam väljapääsemi-
se võimalust ei ole. 

Suurel neljapäeval õhtu-
lauas olles oma jüngritega seab 
ta armulaua, mida kristlased 
võivad nüüd igal hetkel lei-
vas ja veinis vastu võtta kui 
Kristuse ihu ja verd ning see-

läbi osa saada sellest armust, mida Jumal Jeesuse õpetuse 
ja lunastusteo läbi meil on osutanud.

Suur reede on aga see inimliku kurjuse ja julmuse trium-
fi päev, sest öösel vangistatud Jeesus viiakse maavalitseja 
ette, et see tema üle kohut mõistaks. Tema ei näe Jeesusel 
aga mingit süüd ning soovib tal minna lasta, kuid rahvas 
nõuab Jeesuse surma. Nii ei jäägi Pilatusel üle muud, kui 
poliitilise korrektsuse huvides ja mässu hirmus surma mõis-
ta süütu mees. Ja tollasele ajastule kohaselt viiakse kohtu-
otsus kiirelt täide, nii et keskpäevaks on Jeesus käinud oma 
ristitee ja Rooma sõdurid on poonud ta risti. Jeesus sureb 
ja maetakse samuti kiirelt, sest on paasapüha eelõhtu ja 
hukatuid pühaks ristile rippuma ei jäeta.

Suur on aga naiste üllatus, kes peale paasapüha, nädala 
esimese päeva hommikul Jeesuse surnukeha eest hoolit-
sema lähevad – nad leiavad kivi haua eest ära veeretatud 
olevat ja mingid valgeis rõivais mehed kõnelevad, et Jee-
sus on üles tõusnud. Miks te otsite elavat surnute hulgast?

Vaikne või suur nädal, ega selles nimetuses väga vahet 
ei ole, kuid kõik see, mis selles nädalas toimus, on grande 
finale ülesandele, milleks Jeesus Jumala pojana oli inime-
seks saanud. Süütuna risti kandes ja ristil surres võttis ta 
enda kanda kõikide inimeste patud. Ja surnuist ülestõusnu-
na avas tee pääsemisele igale inimesele, kes usub sellesse. 
See nädal oli aeg, mil Jumala lunastustegu sai tõelisuseks.

Uskumine lunastusse on uskumine nähtamatusse ja eks 
seepärast vägagi sageli inimese jaoks ka uskumine milles-
segi, mida on nii keeruline mõista. Kuid uskumine ei ole 
mõistuse tegu, vaid Jumala anni vastuvõtmine, et vabane-
da patukoormast, et leida pääsemist maisuse kammitsatest.

Pühad on aga need hetked, mil me võime meenutada 
neid sündmusi, mille läbi Jumal on meile avanud pääsemi-
se tee – hetked, kus võime väljendada oma kahetsust oma 
rumaluse pärast, kuid samas olla ka südamest tänulikud, et 
Jumal on meie vastu nii armuline, et andestab kõik patud, 
mida oma inimlikus rumaluses enne usu leidmist oleme 
teinud. Pühad on aeg kohtumaks iseendaga Jumala armu 
paistes!

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse vaimulik

HINGENURK

Uskuda nähtamatusse?
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KULTUUR

Küsisin põliselt rohuneemlaselt Tiiu Reime-
rilt, mida rannakülades lihavõttepühade pu-
hul valmistati, ja sain kiire vastuse, et vasika-
praadi. 

Esmapilgul tundus veidi üllatav, kuna ei tead-
nud sellist toidueelistust nende pühadega seo-
ses. Asja uurides selgus, et vasika- ja tallepraad 
on üleeuroopaliselt lihavõttepühade traditsioo-
niline roog ja paljudes maades pea kohustuslik. 

Eelnev on järjekordseks kinnituseks, et Viim-
si randlased olid maailmaasjadega oluliselt roh-
kem kursis kui ülejäänud elanikkond. Suurem osa 
neist käis Tallinnas kirikus, kanti sellest johtu-
valt linnarõivaid ja söödi ka ilmselt rohkem lin-
na moode järgides. 

Peale linna mõjude oli siin tunda ka üle me-
re lähtuvat Rootsi kultuuri mõju. Sestap võiks 
olla paslik pakkuda üks vasikaprae variant, mis 
on kirjas juba 1781. aastal ilmunud esimeses 

eestikeelses kokaraamatus nimega “Köki ja Kok-
ka Ramat”. Raamatu autoriks oli Rootsi daam 
Cajsa Warg ja maakeelde tõlkis selle kirikuõpe-
taja Johann Lithander. 

Üks roog kirjo-Waarsist
Lasse penikesseks leigatud wassika-lihha, ning 
kännaste leigatud pekki, woi, Perersilli lehte, 
Timiani, Meirami, nattoke Koriandri, Anisi, Pip-
ra, ning Muskatiga nattoke läbbi keeta. Pärrast 
hakki sedda öiete penikesseks Ansjowissi, ja 
suitsetud kingiga, mis on keedetud, ja segga 
sedda ärra munna-walge, ja riwi-leiwa, mis pi-
ma sees on leotud, ning penikesseks hakkitud 
nero raswaga, mis küpsetud wassika prae kül-
gest on woetud. Touka sedda pu nuiaga hästi, 
ja hakki kaperst penikesseks, mis senna sekka 
tulleb panna. Woia üks pankoki pann woiga, ja 
panne se Waars senna sisse, agga wormi ted-
da kui üks lind, jännes, ehk nenda kui üks talle 
praad, ripputa riwi-leiba peäle, ja lasse pärrast 
ahjo sees küpseda. Kui ta walmis on küpsenud, 
siis kalla keik rasw peält ärra, panne jahho sen-
na raswa sisse, ja te sedda woiga pruniks; sest 
peab siis Soosti tehtama wee, ehk kuliiga ning 
sibbula, Murkli, ehk Riiski, härja mokkade, ja 
Sitroni wilokattega; keeda keik sedda ühte kok-
ko, et se saab head maggo, ja walla waagna 
sisse, ja panne se küpsetud Waars senna peäle. 
Kui tahhad punnast Soosti wähhi sawwadega 
senna peäle sada, siis se sunnib ka tehha. Sed-
dasinnast roga woib ka külmast wassika praest 
tehha, ehk lamba praest, ehk keedetud wärs-
kest härja lihhast, ehk praetud kannast; ja siis 
tehhakse Kulii-Soosti kontidest senna tarwis.

Loodan, et nautisite Lithanderi kirjakeelt ja ku-
jutasite ette, kuidas veerandtuhat aastat tagasi 
nende tekstide taustal maitsev roog valmis. Loo-
dan ka, et tundsite sõnade tähendused ära. 

Head isu ja ilusat pühadeaega!
Janek Šafranovski
Rannarahva muuseum

Viimsi Rannarahva muu-
seumis on sel kevadel 
käimas üks tore jutu-
õhtute sari, mis käsitleb 
S. M. Kirovi nimelise 
kalurikolhoosi ajalugu. 
Iga kord on esinema 
palutud mõni endine 
Kirovi töötaja, kuid sõna 
sekka ütlema on oodatud 
kõik kuulajad. Märtsikuus 
toimunud jutuõhtul, mis 
oli järjekorranumbrilt 
teine, käsitleti kalatöös-
tust ning Peeter Loim ja 
Aado Vahtra olid palutud 
peakõnelejateks.  

Rõõmustav oli näha, et kokku 
tuli niivõrd palju endisi kirov-
lasi – sekretäre, laadimisosa-
konna töötajaid, eelmise jutu-
õhtu kõneleja Aare Asi, uute 
toodete väljatöötaja Hinge Jür-
genson, seadmete valmistaja 
Väino Kiviloo ja paljud teised. 
Räägiti mitmeid põnevaid lu-
gusid. Näiteks seda, kuidas kra-
bipulga kvaliteedikontrolliks pi-
di iga nädal Moskvasse sõitma, 
kus juhtus humoorikas vahejuh-
tum päris krabilihaga. Krabi-
pulkadega veel üks huvitav 
seik – nimelt olevat sõna mak-
ra tulnud sõnast matkitud kra-
bi. 

Kalatööstus S. M. Kirovi nimelises 
kalurikolhoosis

Lihavõtteroa soovitus

Samuti saime teada, miks 
Kirovi laevastik oli teinekord 
kolhoosi kalatööstuse eest vas-
tutajatele lausa nuhtluseks. Se-
da sellepärast, et välja püütud 
kala pidi ju kuidagi kiiresti ära 
realiseerima, sest muidu oleks 
see pahaks läinud. Näiteks ainu-
üksi turska toodi ükskord ühe 
hommikuga välja lausa 50 000 
tonni…

Üks kõnelejatest Aado Vaht-
ra hõikas jutuõhtul välja ka sää-
rase mõtte, et Kirovi kolhoosis 
läks kaotsi ainult kalalõhn. Ka-

dunud Kaljo Alaküla on samas 
aastaid tagasi ühel koosviibi-
misel maininud, et Kirovis ei ka-
sutatud ära ainult kalakisa, sest 
seda pole lihtsalt olemas. Kül-
lap läksid kaduma siis nii lõhn 
kui ka kisa, aga kõik muu ka-
sutati kalast vist tõepoolest ku-
ni viimseni ära.

Järgmine jutuõhtu toimub ju-
ba 12. aprillil ning teemaks on 
plekitsehh. Kuulama on ooda-
tud kõik huvilised!

Maivi Kärginen
Rannarahva muuseum

Foto jutuõhtult, paremas servas esinejad. Fotod Janek Šafranovski ja Rannarahva muuseum 

Kirovi jutuõhtute teemapilt. Kirovi toodang. 

1781. aastal ilmunud “Köki ja Kokka Ramat”.
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Siim Kallase mõtteid 
Viimsi haridusest

Olete mitmel korral öelnud, et haridus on praeguse val-
lavalitsuse jaoks prioriteetne valdkond. Milline võiks 
olla Viimsi valla hariduse nägu? 

Viimsis on palju noori peresid. See tähendab, et on 
palju õppimisealisi noori. Meie juhtmõte on, et soovime 
Viimsisse kujundada maksimaalselt atraktiivse haridus-
keskkonna. See tähendab, et me vajame häid õpetajaid, 
kes saavad head palka, häid koole, mitmekesiseid huviha-
riduse ja sportimise võimalusi. Eesmärk on juhtida haridu-
se rännet Viimsi suunas.

Millised on Teie hinnangul Viimsi hariduselu ees 
ootavad väljakutsed? Kas neid üldse on või ehk on ai-
nult võimalused?

Suurim väljakutse on saada Viimsi koolidesse, lasteae-
dadesse, huviringidesse ja spordiklubidesse piisavalt häid 
õpetajaid. Nii-öelda materiaalne baas annab õppetööks 
palju häid võimalusi. Väljakutse on anda haridusele kõr-
gekvaliteetne sisu. 

Täna, kui olete kõik valla haridusasutused läbi käi-
nud, siis milline mulje nendest kohtumistest on jäänud? 
Millised on peamised murekohad?

Mulje on päris hea. Mitte ainult seetõttu, et on palju 
uusi koolihooneid ja lasteaedu, vaid ka seetõttu, et inime-
sed nendes asutustes on energilised ja tulevikku vaatavad. 
Heade õpetajate valda toomine ongi meie ülesanne. Me ei 
saa õpetajate puudust murekohaks nimetada, teades olu-
korda mujal Eestis, aga peame üritama Viimsi jaoks pa-
rimat. 

Mida Te ise hariduses kõige olulisemaks peate? 
Kõige olulisem on hariduse kvaliteet. Et need noored, 

kes kooli lõpetavad, saaksid parima ettevalmistuse oma 
järgmisteks ettevõtmisteks. On see siis ülikooli minek, et-
tevõtlusega tegelemine või loometegevus. Oluline on, et 
kooliharidus annaks baasi, millele võib kogu elu toetuda. 

Viimsi Teataja

Sügisel avab Viimsis 
Tammepõllu teel valmi-
vas uhiuues koolimajas 
uksed rohkete valikuvõi-
malustega Viimsi Güm-
naasium. 

Meie arendusmeeskond on tööd 
teinud juba pea terve aastarin-
gi. Oleme kaasanud uue kooli 
kontseptsiooni loomisse ja aren-
damisse erinevaid huvigruppe, 
alates Viimsi valla gümnasisti-
dest, põhikooli lõpetajatest ja 
õpetajatest, lõpetades kogukon-
na esindajatega.

Rohked valiku-
võimalused
Meie üheks eripäraks on kind-
lasti rohkete valikuvõimaluste-
ga paindlik moodulõppesüsteem 
ning valikainete pakett. Lisaks 
ainetele, mis tulenevad riikli-
kust õppekavast, pakume laia va-
likuga paindlikku moodulõpet. 
Just see lai valik ja vabadus 
gümnaasiumi jooksul õpisuun-
da muuta oli üks noorte endi 
soovidest. Nii saabki noor näi-
teks valida reaalainete moodu-
li gümnaasiumi esimeses ast-
mes võimalusega jätkata teises 
astmes inseneeria mooduliga või 
valida teisel aastal hoopis kuns-
ti. Meediamooduli valijad saa-
vad kohe kõike ka praktikas ra-
kendada kooli meediatoimetu-
ses, kus valmib nii kooli aja-
leht, raadio- kui ka telesaated. 
Mõned näited moodulitest: loo-
dus, teadus, reaal, IT, insenee-
ria, teater ja muusika, kunst, 
meedia, ettevõtlus, kultuur ja 
ühiskond jt. Valikainete seast 

leiate mitmekesise valiku võõr-
keeli, muusika ja tantsu, aga näi-
teks ka giidinduse, riigikaitse 
ja projektijuhtimise.

Õppijakesksus ja 
personaalne lähene-
mine
Me usume, et selleks, et õppi-
jat toetada, peab õppija tundma 
iseennast ja õpetaja õppijat. 
Gümnaasiumiteed alustav õpi-
lane läbib kursuse “Ennastjuh-
tiv õppija”, kus arendatakse eri-
nevate õpistrateegiatega koos-
töö- ja suhtlemise ning avaliku 
esinemisega seotud oskusi.  Noor-
tele kvaliteetse ja piisava toe 
loome koolis läbi mentorsüs-
teemi. Mentorgruppi kuulub um-
bes 15 õpilast ning gruppi ju-
hendab mentor, kes on saanud 
vastava väljaõppe. Viimsi Güm-
naasiumis on mentorid kõik 
kooli töötajad, misläbi jagame 
nii vastutust kui ka koormust. 
Mentorlus on laialdaselt kasu-
tusel Inglismaa, Hollandi, Root-
si, Taani ja Hong Kongi kooli-
des. Eestis rakendab seda süs-
teemi Põlva Gümnaasium. Li-
saks meile võtavad mentorsüs-
teemi kasutusele ka sel sügisel 
koos Viimsi Gümnaasiumiga 
avatavad riigigümnaasiumid 
Raplas ja Paides. Uuringute alu-
sel saab väita, et süsteemil on 
positiivne mõju õpimotivatsioo-
nile ja -tulemustele. Usume, et 
personaalne lähenemine, mida 
väikeses grupis üksteisele pü-
hendumine võimaldab, ning loo-
mulikult personali väljaõpe ja 
pidev arendamine loovad head 
eeldused õnnestumiseks.

Tuumikmeeskond on 
loodud
2018. aasta esimestel kuudel te-
gelesime meeskonna värbami-
se ja valimisega, mis on and-
nud meile mitmekülgse ja suu-
rest potentsiaalist pakatava põ-
hituumiku. Puudu on veel vene 
keele, matemaatika, kehalise kas-
vatuse ning prantsuse keele, et-
tevõtluse ja majanduse ning bio-
loogia valikkursuste õpetaja. Li-
saks oleme avatud ka teistele 
noorte jaoks vajalike ja huvi-
pakkuvate valikkursuste juhen-
dajate ideedele. 

10. märtsil sai esimest kor-
da kokku kogu meeskond, et 
saada tuttavaks ja alustada koo-
li sisu disainimist. Arutlesime, 
kuulasime, leiutasime ja jagasi-
me oma unistusi meeskonnast. 
Projekti teine etapp seisab ees 
30. aprillil. Esimesel koostöö-
päeval loodud positiivne ener-
gia kiirgab ka ürituse lõpus teh-
tud grupifotol. 

Koostööpakkumised 
on oodatud
Viimsi Gümnaasium on väga 
avatud koostööle nii valda pla-
neeritava noorte talentide koo-
li kui ka kõikide teiste täna ja 
tulevikus tegutsevate haridus-
asutuste, huvikoolide ja teiste
ettevõtmistega. Viimsi Gümnaa-

siumis arvestame gümnasistide 
osalemist huvikoolis (nt muu-
sikakool, kunstikool, teadus-
kool) valikainena. Nii saab noor 
oma hobi ühendada kooli ja 
seal eeldatavate tulemustega.

Ees on sisutihedad ja 
huvitavad ettevalmis-
tuskuud
Vastuvõtmine kooli sisseastu-
miseks on juba alanud ning 
avaldusi võtame vastu 23. märt-
si südaööni. 10. klassides saab 
õppima asuda maksimaalselt 
180 õpilast ning kandideerima 
on oodatud õpilased kõikidest 
Tallinna linnaosadest ja Harju 
maakonnast. 

Paralleelselt õpilaste vastu-
võtuga loome kooli õppekava 
ning kujundame mentorsüstee-
mi. Ees on ootamas mitmed 
meeskonna ühised koolituspäe-
vad, aga ka seminarid ainepõ-
histes väikestes gruppides. Mais 
kaasame moodulite väljatööta-
misse ka vastava valdkonna eks-
perdid. 

Info Viimsi Gümnaasiumi 
vabade töökohtade ja õpilaste 
vastuvõtu kohta leiate kooli ko-
dulehelt vgm.edu.ee.

Annika Räim 
Viimsi Gümnaasiumi 

kommunikatsioonijuht

Viimsi Gümnaasium – 
rohkelt valikuid 21. sajandi 
koolis

Viimsi Gümnaasiumi õpetajate meeskond ootab teid! Foto Maria Johnson

n Teiste omavalitsuste koolides õpib kokku 879 viimsilasest 
õpilast, neist Tallinnas õpib 833 õpilast, sh erakoolides 196 ja 
riigikoolides 15 last.
n Teiste omavalitsuste koolides õpib 322 gümnaasiumiõpilast, 
neist 310 õpib Tallinna koolides.
n Erakoolide gümnaasiumiastmes õpib 38 last Tallinnas ja 1 
Rakveres.
n Võrreldes möödunud aastaga on Viimsi koolide õpilaste arv 
kasvanud 159 õpilase võrra.

ÕPILASTE JA ÕPETAJATE ARVUD KOOLITI

Viimsi 
Keskkool

Haab-
neeme 

Kool

Randvere 
Kool

Püünsi 
Kool

Prangli 
Põhikool

1390 
õpilast, 

134 
õpetajat, 
gümnaa-

siumi-
osas õpib 

hetkel 
252 noort

542 õpilast, 
58 õpetajat

384 õpilast, 
50 õpetajat 249 õpilast, 

37 õpetajat

9 õpilast, 
7 õpetajat

*Ülevaade on koostatud 1. märtsi seisuga.

Viimsi viies koolis õpib kokku 

2574 last
 ja neid õpetab 

286 õpetajat

Viimsi haridus numbrites*

HARIDUSVEERG

Vallavanem Siim Kallas. Foto Annika Haas
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Poliitilised asjaajamised, 
sündmuste korraldamine, 
probleemide lahenda-
mine või üleüldse mingi 
projekti läbiviimine tun-
dusid minu jaoks varem 
alati kui kättesaamatud 
ja kohutavalt keerulised 
protsessid, millega tege-
lemiseks pidid sa ise ole-
ma üks nendest “kõige-
kõige” inimestest. 

Mäletan veel seda aega, kui kaa-
lusin õpilasesindusse astumist 
kaks aastat tagasi. Üllatus lõ-
puks õpilasesindusega ühine-
des oli mulle muidugi sedavõrd 
suurem. Olin enne seda varem-
gi erinevates projektides osa-
lenud, kuid siis eelistasin alati 
jääda pigem tagaplaanile ning 
ennast mitte usaldades võtsin 
vastu vaid kõige vähem vas-
tutusrikkaid ülesandeid. Sellel 
aastal noortevolikoguga liitu-
mine erineski varasemast selle 
poolest, et nüüdseks olen ma 
saavutanud juba kindluse, tänu 
millele ma tean, et viin mulle 
usaldatud ülesanded ka ellu. 
Minu murdepunktiks saigi see-
ga just see hetk, kui nägin, et 
olles seesama aktiivne noor ei 
ole vaja mitte midagi muud 
peale iseenda aktiivsuse, järje-
pidevuse, kohusetundlikkuse ja 
hea meeleolu. See on ju täiesti 
tehtav.

Näiteks aitasin ma läbi viia 
2015. aastal rahvusvahelist kon-
verentsi 200-le osavõtjale ning 
algatasin ja nüüd korraldan ju-

ba neljandat korda koolis meie 
oma luuleõhtut. See aktiivne 
noor, kes suudab lahendada kee-
rulisi probleeme ning viia ellu 
plaane, võib olla igaüks meist. 
Võib-olla tundub esimene samm 
paljudele nii raske, sest ei mõis-
teta, kui vähe tegelikult edu 
saavutamiseks vaja on.

Just selle tõttu on minu ar-
vates aktiivne ellusuhtumine 
noorena nii tähtis. Teistest vei-
di rohkem panustades, kuid sel-
le tõttu tegelikult oma aega nul-
lilähedaselt ohverdades jääd sa 
silma. Kindlasti on kõik luge-
jad juba kord või kaks kuulnud 
näiteks sellest, kui palju tõsiselt-
võetavamaks muutub curricu-
lum vitae (CV) sinna vabataht-
liku töö lisamise järel. Või kui 
kõrgelt hinnatakse projektides 
osalemist ja noore inimese init-
siatiivi ülikoolide sisseastumis-
vestlustel. 

Ma valetaks muidugi, kui 
ma ütleks, et hea CV omamine 
ei ole minu jaoks tähtis. Kuid 
see on tõesti ainult üks väga pal-
judest vabatahtlikkusega kaas-
nevatest asjadest, mida ma hin-
dan. Tänu noorsootöötajatele, 
projektijuhtidele ja teistele noor-
tele olen mina kogenud korral-
dusmeeskonda kuulumist, õp-
pinud olema juht, pealt näi-
nud probleemi leidmise ning 
lahendamise protsessi. Nendes 
asjades kaasategemine on pi-
dev enesearendamine, mida saab 
teha koos sõpradega. Vabataht-
likuks olemine kaotabki minu 
jaoks oma tähenduse ja asen-

dub lihtsalt tundega, et sa teed 
koos sõpradega midagi ära. Seal 
loodud uued tutvused ongi sel-
lised, mille peale saab tõesti 
loota, sest sa oled keskkonnas, 
kus sind ümbritsevad ja ins-
pireerivad teised sinusugused 
inimesed. Ma olen tänaseks rei-
sinud koos sõpradega erineva-
te projektide raames Prantsus-
maale, Portugali, kaks korda 
Saksamaale ning suvel on plaa-
nis minna Ungarisse.

Mektory ja Viimsi loovad 
tulevikku noortele
Tallinna Tehnikaülikooli 
(TTÜ) innovatsiooni- ja 
ettevõtluskeskusel Mek-
tory ja Viimsi vallal on 
valmimas koostööplaan. 
Koos tahetakse luua uusi 
võimalusi teadmishimu-
listele Viimsi noortele.

Huvihariduse areng Viimsis on 
iga-aastaselt jõudsalt kasvanud. 
Meie lapsed on teadmishimu-
lised ning huviringid (nii mu-
nitsipaal- kui ka erahuviringid) 
on väga populaarsed. Viimsi on 
otsustanud toetada riiklikku prio-
riteeti ning seadnud Viimsi las-
te jaoks prioriteediks tehnoloo-
gia ja  loodusteaduste õppesuu-
nad.

Näeme siin võimalust olla 
pioneeriks gümnaasiumite maas-
tikul. Eesmärk on luua kõik või-
malused tehnoloogia- ja loodus-
teaduste valdkonna tugevaks 
arenguks, tekitada lastes huvi 
ja soovi arendada oma teadmi-
si e-riigi jaoks olulistes õppe-
ainetes. Tehakse tööd selle ni-
mel, et lähitulevikus leida või-
malusi läbi huvihariduse toe-
tada nii meie põhikooli kui ka 
gümnaasiumi õppeprogramme.

Viimsi vallavalitsuse esin-

dusel (vallavanem Siim Kallas 
ja arendusjuht Mailis Alt) toi-
musid kohtumised  nii TTÜ rek-
tori Jaak Aaviksooga kui ka 
Mektory direktori Maria Ala-
jõega, kus arutati võimalikke 
koostöökohti.

Mektory on Tallinna Tehni-
kaülikooli innovatsiooni- ja et-
tevõtluskeskus, mille eesmärki-
deks on inseneeria propagee-
rimine noorte seas, ettevõtete 
toetamine innovaatiliste tehno-
loogiate ja ideede rakendami-
sel. Samuti aidatakse kaasa TTÜ 
tehnikaerialade teoreetilise õp-
pe sidumisele praktilise õppe-
ga. Koostöö Mektoryga loob 
kindlasti uusi ja põnevaid või-
malusi Viimsi noortele tead-
miste ja oskuste arendamiseks 
inseneeria ja teaduse valdkon-
nas. Eriti sobiv on koostöö uue 
planeeritava noorte talentide 
kooli kontekstis, mis hakkab li-
saks kunsti- ja muusikaharidu-
sele pakkuma ka teadushuvi-
haridust.

Ka Mektory ise on väga hu-
vitatud laienemisest. Arvesta-
des suurt noorte hulka Viimsi 
vallas oleme me Mektory jaoks 
igati atraktiivne ja potentsiaal-
ne partner. Nii kinnitasidki val-

la ja ka Mektory esindajad koh-
tumistel oma suurt vastastikust 
huvi.

Koostööd planeeritakse Mek-
tory koolinoorte ärimudelite 
konkursi “Bright Minds” prog-
rammiga. Ühiselt otsitakse või-
malusi koostööks praktilisteks 
loodus- ja täppisteaduste ning 
tehnoloogiatundideks (LTT) 5.–
8.  klassile Mektory oskusteabe 
baasil. Samuti soovitakse leida 
võimalusi koostööks LTT va-
likainete õpetamiseks 10.–12. 
klassile, lähtudes gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas esitatud õp-

peainete ja kursuste ainekava-
dest (RT I, 14.02.2018, 9). 

Lähiajal on plaanis allkir-
jastada koostöömemorandum, 
millega loodetavasti juba sel-
lest sügisest saavad Viimsis toi-
muma Mektory asjatundjate 
poolt läbiviidavad töötoad, mis 
on suunatud just lastele ja noor-
tele. Ühtlasi tehakse koos val-
laga tööd sisukontseptsiooni 
väljatöötamiseks, et uuest koo-
list kujuneks tõeline innovat-
sioonikeskus ja magnet teadus-
huvilistele noortele. 

Viimsi vallavalitsus

MEKTORy EESMäRGID
n Viia kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad ning olla prakti-
lised tootearendusprobleemide lahendajad ja uute tarkade idee-
de genereerijad (tehnoloogiasiire).
n Siduda ülikooli teoreetilist õpet praktilisega ning valmistada 
ette paremal tasemel ja juba ettevõtetega koostöö kogemuse-
ga insenere. 
n Innustada üliõpilaste idufirmasid edasi liikuma. Kuus korda on 
läbi viinud ärimudelite konkursse ja lähetatud võitjaid laia maa-
ilma (start-up programm). 
n Tegeleda järelkasvuga ja näidata, kui huvitav on inseneeria 
maailm. Loodud on palju võimalusi koolilastele (tehnoloogiakool). 
n Rahvusvahelistumine, sest ainult erinevate kultuuride, töö-
harjumuste, ideede ja huvitavate  lahenduste kokkuviimine ta-
gab tänapäeval edu.

Allikas: www.ttu.ee/projektid/mektory-est

Seega soovitan ma kõigil 
noortel öelda lihtsalt “jah”, kui 
õpetaja kutsub mõnes projektis 
kaasa lööma, sest just seeläbi 
saad sa n-ö jala ukse vahele 
ning kõik sellele järgnevad või-
malused leiavad juba ise tee 
sinuni.

Agnes Milla Bereczki
Viimsi Kooli 12. klassi õpilane

 Viimsi Kooli Õpilasesinduse liige
Viimsi Noortevolikogu liige

Soovitan soojalt hakata vabatahtlikuks
Otsime vabatahtlikku!
Otsid väljakutseid? Oled vanuses 18–30? Soovid õppida tund-

ma hispaania keelt ja kultuuri? Tahad maailma avastada? 

Meil on midagi täpselt Sulle!

Kandideeri Hispaanias toimuvale vabatahtliku teenistuse pro-

jekti, mis toimub perioodil 1.10.2018–31.07.2019. Saa osa suurest 

seiklusest ja esita meile oma taotlus + motivatsioonikiri 1. ap-

rilliks (ei, see ei ole nali!). Täpsem info e-posti aadressilt ha-

ridus@viimsivv.ee. 

Viimsisse tuleb 
tipptasemel noorte 
talentide kool
Viimsi vallavalitsus on alustanud kaasaegse 
innovatsioonikeskuse – noorte talentide kooli – 
tegevuse planeerimist.

“Viimsi elanikkond kasvab jõudsat ning meie vald on ol-
nud atraktiivne elukoht eelkõige noortele. Kõige sellega 
kaasneb vastutus pöörata senisest rohkem tähelepanu elu-
kvaliteedile, mis tähendab kohaliku parima võimaliku ha-
riduse ja huvitegevuse pakkumist,” ütles Viimsi vallavanem 
Siim Kallas. 

“Arvud näitavad, et 2015. aastal elas Viimsi vallas 2972 
noort vanuses 7–18 ning see arv on tänaseks kasvanud juba 
3457-ni. Prognooside järgi võib noorte arv 2020. aastaks 
kasvada 3544-ni, mis on märkimisväärne tõus, mis tule-
vikus mõjutab oluliselt valla arengute kavandamist. Meie 
eesmärk on juhtida hariduse rännet Viimsi suunas. Meil on 
selge vastutus planeerida, arendada ning luua tingimused 
kohaliku hariduskvaliteedi kaasajastamiseks, et pakkuda 
oma noortele mitmekesiseid võimalusi enesearenguks,” 
lisas Kallas.

“Me soovime parendada ka huvikoolide võimalusi hu-
vihariduse pakkumisel ning võimaldada soovijatele roh-
kem õppekohti valla huviringides. Meie eesmärk on luua 
sünergia ja koostöö valla koolide ja huvihariduse vahel 
ning selleks oleme alustanud ettevalmistusi noorte talenti-
de kooli rajamiseks Viimsis. Töötame selle nimel, et viia 
muusika- ja kunstikool ning teadmiskeskus Collegium 
Eruditionis ühise katuse alla ehk tulevikus võiks rääkida 
uue ja kaasaegsete võimalustega hoone ehitamisest,” ütles 
vallavanem.

Võimaliku huvikooli asukohana nähakse Haabneeme 
keskuses asuvat Allika 1 kinnistut, mis asub koolide vahe-
tus läheduses ning kus on hea transpordiühendus.

Elis Tootsman
Kommunikatsioonijuht
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Eesti Vabariigi 100. aasta-
päeva tähistamiseks val-
mib viis mängufilmi, täis-
pikk animafilm, kaks 
dokumentaalfilmi ja tele-
sari “Pank“.

Esimesena, juba 23. märtsil, 
jõuab kinolinale Moonika Sii-
metsa film “Seltsimees laps”. 
Moonika kirjutas stsenaariumi 
Leelo Tungla autobiograafilis-
te romaanide “Seltsimees laps” 
ning “Samet ja saepuru” põh-
jal. Leelo koolidirektorist ema 
arreteeritakse 1950-ndatel aas-
tatel lapse silme all ja saade-
takse Siberisse. Leelo ja isa pea-
vad ise hakkama saama. “Ole 
hea laps, siis tulen varsti taga-
si,” ütleb ema, kui ta püssi-
meeste vahel ära viikase. Leelo 
püüab meeleheitlikult olla hea 
laps, aga ema ei tule ikkagi. 

“Seltsimees laps“
Kes on Leelo Tungla raama-
tuid lugenud, teab, kuivõrd suu-
repäraselt kirjutatud ja süda-
messe minevad need on. Äsja 
ilmus temalt ka kolmas raamat 
“Naisekäe puudutus” – kaua-
oodatud järg eelmistele. Kui tri-
loogia esimene raamat “Seltsi-
mees laps” 2008. aastal ilmus 
ja Moonika seda luges, mõjus 
see talle nõnda, et lugu hakkas 
filmina ta silme ees lahti rullu-
ma. Ka 1980. aastal sündinud re-
žissööri enda lapsepõlv jäi Nõu-
kogude aega. Moonika mäletab, 
et ta tahtis hirmsasti olla Lenin 
– talle meeldis Lenini kuju Tar-
tus ja laul: “Suur Lenin, ta oli ül-
las, nii hoolitsev, tark ja hea…” 

“Lastena me ei mõista, kus 
on tõde ja kus vale. Lapse suhe 
maailmaga on sedavõrd vahetu 
ja nii pääseb propaganda või-
dule,” ütleb Moonika. “Sama-
moodi ei saanud väike Leelo 
aru, miks ja kes ta ema ära viis, 
ning tahtis saada pioneeriks.”

Moonika Siimetsale on see 

täispika mängufilmi debüüt, aga 
ta oli end andeka filmiloojana 
näidanud juba varem nii mõ-
negi dokumentaal- ja lühimän-
gufilmiga. Lapspeaosatäitjaga 
pole kerge filmi teha, aga He-
lena Maria Reisner Leelo osas-

se oli õnnelik leid. Tema ja isa
mängiva Tambet Tuisu vahel sün-
dis sedavõrd hea koostöö, et re-
žissöör võis lubada neil isegi 
improviseerida ja mitte nii ran-
gelt tekstist kinni pidada. Ope-
raator Rein Kotovi sõnul täitis 

Filmi “Seltsimees laps“ tegevus toimub 1950-ndatel aastatel.  Leelo osas Helena Maria Reisner (paremalt esimene). Fotod Kaadrid filmidest

Juubeliaasta toob põnevaid uusi filme

Moonika Siimets endale võe-
tud ülesande auga, võime loota 
head filmielamust. Moonika oma 
julguse ja pühendumusega oli 
eeskujuks võttegrupile, innus-
tas neid ja jäi oma visioonile 
truuks.

Põhjasõjast tänaseni
EV 100 filmid jõuavad kinoek-
raanidele ajavahemikus märts 
2018 kuni veebruar 2019. Fil-
mide tegevus toimub väga laial 
ajaskaalal – tänapäeval, 19. sa-
jandil ja pärast Põhjasõda.

Septembris esilinastub Lii-
na Triškina-Vanhatalo mängu-
film “Võta või jäta”, mille si-
suks on isadus. Soomes tööl 
käiv ehitaja saab ühel päeval 
jalustrabava uudise – ta endine 
tüdruksõber on just lapse sün-
nitanud. Naine pole emaduseks 
valmis ja kui mees last endale 
ei taha, läheb tüdruk lapsen-
damisele. Loo käigus kasvab 
Erikust isa.

Oktoobris tuleb ekraanidele 
noore režissööri Kaur Koka film 
“Põrgu Jaan” – müsteerium. 
Põhjasõja järgsetest süngetest 
aastatest. Detsembris aga jõuab 

vaatajate ette Anu Auna seik-
lusrikas jõulufilm “Eia jõulud 
Tondikakul”, milles linnatüd-
ruk viiakse ootamatult talveva-
heajaks Lõuna-Eesti tallu, kus 
juhtub nii mõndagi.

2019. aasta jaanuaris val-
mib kõikide Lotte fännide rõõ-
muks uus film “Lotte ja kadu-
nud lohed”, kus Lotte saab en-
dale õe. Kauaoodatud ja pikalt 
filmitud Tanel Toomi “Tõde ja 
õigus” aga valmib 2019. aasta 
vabariigi aastapäevaks.

Dokumentaalfilmid ja 
sarjad
Tänavu mais valmib dokumen-
taalfilm “Juured”, mis räägib 
kuus väga isiklikku lugu, sh ka 
režissöör Moonika Siimetsa loo. 
Sügisel on oodata ka veel tõe-
liselt mastaapset ja erilist loo-
dusfilmi, Joosep Matjuse “Tuul-
te tahutud maa”.

Telesarja “Pank” näitab Ees-
ti Televisioon 2018. aasta sügi-
sel ja dokumentaalsari “Leiu-
tades Eestit” jookseb ETV ek-
raanil alates 2017. aasta sügi-
sest. 

EV 100 filmiprogrammiga 
alustati 2012, kui eesti film sai 
saja-aastaseks. Tol hetkel pol-
nud veel selge, kas ja kui palju 
õnnestub filmide tarvis raha saa-
da. Konkursile laekus üle saja 
idee, millest valiti välja need, 
mis teoks said. EV 100 toel val-
minud filmid on tavapärasest 
kopsakama eelarvega, mis või-
maldas pikemaid võtteperioo-
de, filmimist läbi nelja aasta-
aja. Ka ilmataat tuli appi, an-
des veebruaris nii ilusa lume 
kui ka talve, ilma milleta po-
leks näiteks  “Eia jõulud Ton-
dikakul” saanud sündidagi. Sa-
muti kasutas talve ära “Tõe ja 
õiguse” filmigrupp.

Filmiaasta tõotab tulla põ-
nev – igatahes on, mida oodata. 

Annika Koppel

Järgmisel aastal valmivas filmis “Tõde ja õigus“ mängib Vargamäe Andrest Priit Loog. 
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23. märts – 14. aprill
Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

25. märts kell 11
Palmipuudepüha jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 17
Palmipuudepüha jumalateenistus
Täiskogu koosolek
Viimsi Vabakirikus

29. märts kell 21
Suure neljapäeva jumalatee-
nistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. märts kell 11
Suure reede liturgiline jumala-
teenistus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 14.30
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga
EELK Randvere kirikus
kell 17
Suure reede jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus

31. märts kell 12
60+ eakate lõunaosadus
Viimsi Vabakiriku kohvikus

1. aprill kell 11
Ülestõusmispüha jumalateenistus 
armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Ülestõusmispüha jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Ülestõusmispüha jumalateenistus 
armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Kristuse ülestõusmise püha 
jumalateenistus
EELK Randvere kirikus
kell 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

8. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

14. aprill kell 12
Jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabelis

NäITUSED
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August 
Luusmannist
Sissepääs muuseumipiletiga
Rannarahva muuseumis

Märts
Karl Joonas Alamaa isikunäitus 
“Vorm ja eeldus“
Aprill
Hele-Riin Halliku isikunäitus
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 28. märts
Karl-Erik Talveti maalide näitus 
“Värvivalangud“
Sõjamuuseumi püsinäitused 
on avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 31. märts
Näitus “Isemoodi ühtsus”
EKA maali osakonna kolmanda 
kursuse tudengite Annabel 
Janke, Mari-Liis Sõrgi ja Tiiu 
Lausmaa maalinäitus
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse aatriumis

ÕPI- JA JUTUTOAD
23. märts kell 19
Meesteõhtu kundalini joogaga
Juhendab Kalev Klaar
Osaluspanus 25 €
Registreerimine: kalev@
klaarsus.ee 
Elujõusaalis

24. märts kell 12
Kinohommik 
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

26. märts kell 10–12 
Koolitussari “Õppiv lapsevanem 
– kogen, tean, oskan“
Lapsega suhtlemine – kaosest 
koosloomiseni
Koolitaja Kristi Arendi
Osalustasu 80 € koolitussari või 
20 € kohtumine/täiskasvanu
Registreerumine: bit.ly/2BVxqrl
Viimsi huvikeskuses

29. märts kell 18 
Meigikoolitus
Koolitaja Karine Terzjan 
Eelregistreerimine: karine.
terzjan@gmail.com, 
tel 503 3317
Osalustasu 35 €
Viimsi huvikeskuses

4. aprill kell 18.30
Etiketiõhtu “Kaasaegne 
ärietikett“
Maksumus 45 €/in 
Kohtade arv on piiratud 
Info ja registreerimine: erika.
kolbakov@etiketisalong.com, 
tel 5664 5919 
Viimsi huvikeskuses

12. aprill kell 19
Kirovi kalurikolhoosi jutuõhtu
Sissepääs muuseumipiletiga
Kohtade broneerimine: info@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

14. aprill kell 12
Kinohommik sõjamuuseumis
Eesti Sõjamuuseumis – kindral 
Laidoneri muuseumis 

KONTSERT, TEATRIETENDUS
23. märts kell 19
Komöödiateatri etendus 
“Elagu eurotoetused”
Pileti 17/15 € müügil huvi-
keskuses, Piletimaailmas ja 
Piletilevis
Viimsi huvikeskuses

25. märts kell 12.30
Kontsert “Faure Reekviem“
Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
kammerkoor ja Tallinna Toom-
koguduse kammerkoor Laudate 
Dominum
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. märts kell 19
President Lennart Meri mälestus-
kontsert
ETV tütarlastekoor, dirigent 
Aarne Saluveer
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
23. märts kell 21
Eleryn / VJ Allan Peramets
24. märts kell 21
VJ Andrus Kuzmin
28. märts kell 20
Viivika ViickBerg
30. märts kell 21
Debüüt / DJ Märt Rannamäe
31. märts kell 21
VJ Sass Nixon
4. aprill kell 20
Merike Susi
6. aprill kell 21
Indrek Rebane&Karl Haavamäe 
/ VJ Allan Peramets
7. aprill kell 21
VJ Andrus Kuzmin
11. aprill kell 20
Merike Susi
13. aprill kell 21
Regatt / DJ Marek Talivere
14. aprill kell 21
VJ Lenny LaVida
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

24. märts kell 20
Indrek Ventmann 
5. aprill kell 20
Comedy Estonia Viimsi Open Mic
7. aprill kell 20
Indrek Rebane ja Karl Haavamägi
14. aprill kell 21
Jüri Homenja 
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
26.–29. märts

Lihavõtteprogramm “Pühade-
jänese jälgedes“
Lasteaialastele ja I kooliastmele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

Aastaringselt
Lasteaiarühmadele ja I–II 
kooliastme gruppidele
“Mina elan Eestis. Eesti elab 
minus.“
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja 
I–II kooliastme gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Võimalik tellida ka kooli!

Huviprogramm “Meremehe 
7 ametit“
Lasteaia ja I kooliastme 
gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

Esmaspäeviti kell 16
Meisterdamine “Teeme ise“
Viimsi noortekeskuses

Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele 
Claudiaga
Randvere noortekeskuses

Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Viimsi noortekeskuses

Reedeti kell 16 
Joonistamine Claudiaga
Viimsi noortekeskuses

23. märts kell 11.30

Lasteteater Sõber etendus 
algklassidele
“Kuningapoeg sulaseks“
Hind 4 €
Kohtade broneerimine: haridus
@rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

24. ja 25. märts kell 10.30
Etiketinädalavahetus lastele 
ja noortele
10.30–12.00 5–9-aastastele 
poistele ja tüdrukutele 
13.00–15.00 10–15-aastastele 
neidudele ja noormeestele 
16.00–18.00 16–18-aastastele 
neidudele ja noormeestele 
Täpsem info ja registreerimine: 
erika.kolbakov@etiketisalong.
com, tel 5664 5919 
Viimsi huvikeskuses

27. märts kell 17
Lauamänguklubi: 7 wonders
Viimsi noortekeskuses

2. aprill 
Noorte ja noorsootöötajate 
vahetus
Viimsi noortekeskuses 

7. aprill kell 12
Viimsi valla lauluvõistlus 
“Viimsi laululaps 2018“ Eesti eri!
Viimsi huvikeskuses

10. aprill k 11
2017. aasta parimaid lasteraa-
matuid tutvustab Eesti Laste-
kirjanduse Keskuse konsultant 
Anne Kõrge
Osalemiseks vajalik registree-
rimine: elise@viimsiraamatu-
kogu.ee
Viimsi raamatukogus

11. aprill kell 16
Piljarditurniir (II voor) 
Viimsi noortekeskuses 

VARIA
14. aprill kell 12–16
Perepäev
Lisainfo: info.viimsi@rmk.ee
RMK Viimsi külastuskeskuses
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6.–10. märtsini sai Tallin-
nas Admiraliteedi basseini 
ääres kaasa elada taliuju-
jatele, sest toimusid selle 
ala maailmameistrivõist-
lused. 

Osales ligemale 1500 inimest 
41-st riigist. Vahetult enne võist-
lusi oli Eestis pikalt püsinud kül-
malaine, millega vesi Admira-
liteedi basseinis jõudis korrali-
kult kaanetuda ning lõi ideaal-
sed tingimused taliujumise võist-
luste korraldamiseks. 

Võistluste tarvis oli Tallinna 
Vanasadamasse rajatud 10-ra-
jaline välibassein koos kõikide 
lisavõimalustega nagu saunad, 
riietusruumid, söögikohad, la-
va jms. Ujumisi sai jälgida nii 
kohapeal kui ka otseülekande-
na Postimehe veebilehe vahen-
dusel. Võistlus kestis lausa 5 pik-
ka päeva ja lõppes piduliku ga-
laõhtuga Lennusadama muu-
seumis.

Taliujumine ei ole talisup-
lus ja nõuab osalejalt peale vas-
tupidavuse ja eneseületuse ka 
head ujumisoskust. Taliujumise 
võistluse populaarsus seisneb 
aga kindlasti selles, et ala prof-
fide kõrval on võimalik ka liht-
samal harrastajal võistlustest osa 
saada ja nautida täiel rinnal ko-
gu seda melu ja emotsiooni. Iga-
üks ületab nendel võistlustel ise-
enda, olgu see siis kiiruses, dis-
tantsi pikkuses, vastupidavuses 
või esmakordses ürituses. Eri-
nevalt basseiniujumisest antak-
se taliujumises start veest, su-
kelduda ei tohi ja ka saltopöör-
ded ei ole lubatud. Alguses piir-
dus taliujumine ainult lühema-
te rinnuli- ja krooliujumise dis-
tantsidega ning ainult erilise et-
tevalmistusega inimestele anti 
võimalus ka 450 meetri kest-
vusujumises osaleda, kuid vii-
masel ajal on lisandunud palju 
uusi alasid ja nii saab nüüd sel 
spordialal medaleid nõuda ka 
juba liblikujumises.

Eesti teenis taliujumise maa-
ilmameistrivõistluste (MM) kor-
ralduse välja 2016. aastal, kui 
korraldusõigus anti siinsetele 
taliujujatele üle viimasel MM-il 
Tymenis, Venemaal. Varasemalt 
oli Eestis peetud taliujumise 
võistlusi igal aastal, alates 2010. 
aastast Pirita jahisadama alal, 
kus sõpruskond taliujumise har-
rastajaid ja eestvedajaid Viim-
sist ja Viimsi Veeklubist otsus-
tasid  Eestis taliujumise võist-
lustega algust teha. Kogemust 
käidi saamas naaberriigist Soo-
mest ja kõikjal mujalt, kus sar-
naseid võistlusi korraldati. Võist-
lus on kasvanud aasta-aastalt 
ning on vähem kui 10 aastaga 
Eestis suure populaarsuse saavu-
tanud. Nüüd võib kuulda erine-
vate talisuplusklubide tekkest ju-
ba kõikjal üle Eesti.

Seekordsel MM-il oli võist-
lusklasse 13, alates noorimatest, 
kuni 14-aastastest, ja lõpetades 
80+ vanuseklassiga. Teadaole-
vatest viimsikatest osales tali-
ujumise võistlustel kokku vähe-
masti paarkümmend inimest. 
Nooremast põlvkonnast oli esin-
datud valla eelmise aasta pa-
rim juuniorsportlane ja Viimsi 
Veeklubi ujuja Armin Evert Lel-
le, kes sai kokku 3 medalit (2-
1-0), lisaks klubikaaslased Ri-
nel Pius, kes kogus endale 5 me-

dalit (2-0-3), Martin Meier 2 
medalit (2-0-0), Mirko Nõmm 
1 medal (0-1-0), Rihard Viher-
puu 3 medalit (0-0-3), Jorven 
Bruno Nopponen 4. koht 25 
meetri rinnuliujumises, Konrad 
Sepp 5. koht 25 meetri vaba-
ujumises ja noorematest tüdru-
kutest veel vapper Jonna Kivi, 
kes osales Viimsi Veeklubi tea-
tevõistkonna kahes teateujumi-
ses. 

Keskmisest põlvkonnast, kus 
meestel oli ka kõige kõvem kon-
kurents, oli esindatud Viimsi Vee-
klubi vanameister Bruno Nop-
ponen, kes võitis kokku lausa 
10 medalit (3-5-2). Temaga sa-
masse klubisse kuuluv Henri 
Kaarma pani tasku 7 medalit (2-
4-1)  ja Joel Armei 6 medalit 
(3- 2-1), lisaks U-Klubi esin-
daja Kaupo Meier, kes tuli ko-
ju 3 medaliga (2-0-1) ning star-
dist leiame ka viimsilase Aivo 
Sepa ja Tallinna Taliujumiskes-
kuse eestvedaja Hannes Viher-
puu, kes küll ise pidi rohkem 
korraldamise juures olema, kuid 
jõudis siiski ka vahepeal vette 
hüpata. 

Naistest võistlesid poodiu-
mikohtade eest Kristiina Aru-
soo, kes sai kokku 4 medalit 
(1-1-2) ja Merike Harineem 4 
hõbemedaliga. Kairi Viherpuu 
kuulus samuti korraldustiimi, 

kuid lõi ka aktiivselt võistlus-
tel kaasa. Vanema põlvkonna 
esindajatest teame veel Viimsi 
vallast osalenud Aksel Luiget 
(65-69) kes võitis endale 2 me-
dalit (1-1-0), ja Eino Kirssi va-
nuseklassis 80+, kes osales ühel 
individuaalsel võistlusalal 25 
meetrit vabalt ja võttis omas va-
nuseklassis kindla võidu.  

Lisaks tuli Viimsile pronks-
medal showprogrammist, kus 
osalesid Viimsi talisuplusklubi 
Jääring vahvad kujundujujad. 
Võistkondlikus teateujumises 
tuli Viimsi Veeklubi meeskond 
150+ vanuseklassis kahel kor-
ral hõbedale, Viimsi Veeklubi 
noorhülged finišeerisid kohe en-
dast vanemate meistrite kannul, 
kuid startisid nooremas ja tu-
gevamas vanuseklassis, mis an-
dis üldjärjestuses kuuenda ko-
ha. Viimsikaid esindas veel ka 
U-Klubi teatevõistkondades, kus 
erinevates vanuseklassides tul-
di mitmel korral võitjateks. Kok-
ku oli võistlustel esindatud pea 
70 erinevat teatemeeskonda. Pal-
ju õnne kõigile!

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et taliujumise MM oli oma ole-
muselt kindlasti vägev spordi-
üritus. Nii osalejate kui ka kor-
raldajate juures paistsid silma 
Viimsi karge põhjaranniku klii-
maga harjunud inimesed, kes 
ei pelga talvel riideid seljast hei-
ta ja end jääkülma veega ka-
rastada. Siit üks mõte, et äkki 
oleks aeg Viimsis avada valla-
rahva jaoks üks mõnus taliuju-
mise harrastamiseks mõeldud 
supluskoht, kus oleks võimalik 
alaga tegeleda aastaringselt ja 
sellega propageerida tervisekas-
vatust kogu vallas. Soomes on 
sellised kohad pea igas külas.

Võistluste korraldajaks oli 
Tallinna Taliujumiskeskus koos-
töös rahvusvahelise taliujumis-
liiduga (IWSA), ürituse korral-
damiseks saadi toetust EV100 
kultuuriprogrammist.

Kaija Mägi

Spordis tulekul
n 23. märts kell 19 Paarismängu ajatennis – Viimsi Unetus. Osa-
võtutasu 25 €. Registreerumine kuni 22.03, reimo@viimsitennis.
ee. Viimsi tennisekeskuses
n 31. märts kell 11 Viimsi valla meistrivõistlused saalijalgpallis. 
Korraldaja Viimsi Noorte Jalgpalliklubi Viimsi Mehepojad. Viimsi 
Kooli spordikeskuses
n 31. märts kell 18 Eesti meistrivõistlused rulliluuisutamise rüh-

KK Viimsi/Noto pidi 8. märtsil G4S Noorteliiga duubelmees-
konna koduväljakul tunnistama vastase paremust 106:77, 
teenides nii pärast seitsmemängulist võiduseeriat 2018. aas-
ta esimese kaotuse.

Eesti noortekoondise baasmeeskonna surve all meie meeskond 
oma mängu ei leidnudki. Kui esimesel veerandajal püsisime tänu 
tabavatele kolme punkti visetele mängus ja võitsime veerandaja 
24:22, siis teisel ja kolmandal perioodil spurtis vastane otsustavalt. 

Meeskonna parimana 23 punkti visanud kapten Kristjan Evart 
võttis kaotuse põhjused kokku: “Täielik allajäämine nii füüsiliselt, 
vaimselt kui ka mis tahes muudes elementides. Millegi taha siin 
pugeda pole, vaid iga mees peab korra peeglisse vaatama. Pärast 
pikka võiduseeriat toodi meid nüüd õnneks reaalsusesse tagasi ja 
näidati kätte meie nõrkused. Kevad läheneb, aeg oleks need ek-
simused minimaalseks saada!”

KK Viimsi/Noto teenis selle aasta esimese kaotuse

KK Viimsi/Noto asub Saku I Liiga turniiritabelis pärast 20 pee-
tud vooru 6. kohal, olles kogunud 12 võitu ja 8 kaotust. 

Saku I Liiga vaata turniiritabelit vaata http://www.basket.ee/
et/meeste-esilliga/2/turniiritabel/.

KK Viimsi/Noto

Kaotajal pole tuju hea. Foto KK Viimsi/Noto

makavades. Korraldaja: Eesti Rulluisuliit, MTÜ Fox. Viimsi Kooli spor-
dikeskuses
n 8. aprill kell 17 Viimsi Jalgpalliklubi – Raplamaa Jalgpallikool. 
Viimsi staadionil
n 13. aprill kell 19 Reedesed üksikmängud tennises. Osavõtutasu 
30 €. Registreerumine kuni 12.04 reimo@viimsitennis.ee. Viimsi 
tennisekeskuses

Viimsi edukad taliujujad

Hõbemedali pälvinud Viimsi Veeklubi teateujumise võistkond. 
Foto Aldis Toome

Kutse Teatejooksule
Neljapäeval, 10. mail toimub 26 kohas üle Eesti suur Teate-
jooks, kuhu on tasuta osalema oodatud kõik 5.–9. klassi-
de lapsed ja noored. Kokku ootame jooksule rekordiliselt 
üle 13 000 tubli noore. Kutsume teie kooli õpilasi osalema!

Teatejooks toimub samaaegselt Tallinnas, Arukülas, Elvas, 
Haapsalus, Jõgeval, Keilas, Kuressaares, Muhus, Kohtla-Järvel, 
Kärdlas, Narvas, Otepääl, Paides, Raplas, Peetris, Põlvas, Pärnus, 
Rakveres, Sillamäel, Tartus, Toilas, Tõrvas, Valgas, Viimsis, Vil-
jandis ja Võrus.

Teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõi-
me kaotanud laste ravi. Jooksu idee on anda noortele võima-
lus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, kus olu-
line pole võit, vaid osavõtt ja teadvustamine, et kõik, kellele 
on liikumisvõime antud, peaksid seda kasutama. Liikumine sõp-
rade ja klassikaaslastega värskes õhus loob positiivse meeleolu 
ja kogemuse, ühtlasi on hea võimalus õpetada noortele hea-
tegevuse tähtsust ning kaasata neid heade tegude tegemisse.

Teatejooks peetakse viies vanusegrupis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klas-
si noortele. Iga kool võib välja panna piiramatul arvul võist-
kondi, samuti võivad osaleda sõpruskondade võistkonnad. Võist-
konnas on kaheksa liiget, iga jooksja läbib 200–400 meetri 
pikkuse distantsi. Võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt!

Teatejooksust osavõtt on lastele tasuta. Lapsed saavad 
endale tänutäheks ja mälestuseks jooksul osalemisest Tea-
tejooksu särgid. Registreeruda saab kuni 24. aprillini.

Registreerimine ja võistlusreeglid on kodulehel www.teate-
jooks.ee. Lisainfo: Erik Pallase, tel 502 1766, e-post erik@estiko.ee 
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Kõik, kõik on uus märtsi-
kuus! Viimsi Keskus on 
täienenud suurepärase 
Tahkuranna kauplusega, 
mille tootevalik koosneb 
vägagi maitsvast ja kvali-
teetsest lihakraamist. 

Läbi ja lõhki kodumaise pärit-
oluga brändi üks loojatest on 
Tauno Värk, kes oli nõus Tah-
kuranna tegemistest täpsemalt 
rääkima.

Kuidas sai alguse Tahkuran-
na bränd?

2015. aasta märtsikuus käi-
sid kolm Eesti meest Lõuna-
Euroopa ringreisil. Lihaarmas-
tajatena proovisime head ja pa-
remat iga nurga peal. Kodu-
maale tagasi  jõudes ning liha 
maitseelamusi meenutades muu-
tus suu üsna vesiseks ja esitasi-
me üksteisele küsimuse: “Miks 
on nii, et Hispaania, Itaalia või 
mõne muu lõunamaise riigi li-
hatoodete letid tunduvad meile 
kui kauged muinasjutud?” Pi-
dime ise välja uurima!

Just sellisest fantastilisest 
maitseelamusest algas Tahku-
ranna ettevõtmine. Nagu ütleb 
Eesti vanasõnagi: kus viga näed 
laita, seal tule ja aita! Tegusate 
Eesti meestena lõime kauba-
märgi Tahkuranna.

Milliseid lihatooteid Tah-

Tahkuranna rõhub kvaliteedile

kuranna pakub?
Tahkuranna tootevalikust 

leiab lihaveise täissuitsuvorsti 
kolme erineva lisandiga, suit-
sutatud sinkvorsti, šašlõki grill-
vorsti röstitud sibulaga, vana hea 
Krakowi vorsti, tanguvorsti, ve-

ri- ja kartulivorsti, õllesigareid, 
suitsuliha, vinnutatud veiseliha 
ja suitsutatud pardi rinnafileed, 
õrnsuitsu sisefileed, pasteeti si-
bulamoosiga ja sealihasülti na-
turaalse kallerdisega. 

Oleme väikeettevõte, seega 

Õigusapteek on tegutsenud juba 
kolm kuud ning on põhjust täistuuri-
del edasi minna. 

Täname kõiki, kes on Õigusapteegist õigus-
tervise turgutamise eesmärgil läbi käinud 
ning oma mured meile usaldanud.

Kokkuvõttes tõdeme, et õigusriigile oma-
ne ülereguleeritus võib viia õiguskaoseni ja 
seda juhul, kui normi kehtestamisel puudub 
korralik mõjude analüüs ning praktiline et-
tekujutus, kuidas tagatakse normi täitmine. 
Toon siinkohal väga lihtsa näite. Kui paljud 
lemmikloomaomanikud lemmiku võtmisel 

Kaissu poes müüakse 
eestimaist mööblit, teks-
tiile ja väiksemaid asju 
nagu keraamika, vilt-
sussid, riidepuud jms. 
Siit saab mööbli tuppa ja 
leiab vahva originaalse 
eestimaist päritolu kingi-
tuse sõbrale, pereliikmele 
või äripartnerile. 

Kaissu on kolme inimese fir-
ma. Ettevõtte ideede generee-
rija on Helen Leetsar, toodete 
inimesteni jõudmise eest vas-
tutab Martti Leetsar ning kõi-
kide toodete meister ja ideede-
le reaalse kuju andja on Harri 
Oidekivi.

Kaissu saab inspiratsiooni 
looduse värvidest, valgusest ning 
on ilus ja karge. Kuigi mood-
ne, hindab ta traditsioone ja on 
õige pisut isepäine. Kõik Kais-

kiired ja paindlikud, tegeleme 
palju tootearendusega ja uusi 
tooteid on mõtetes palju. Näi-
teks eelmisel kuul tulime väl-
ja uue täissuitsuvorstiga pardi 
rinnafileest, millele lisab mait-
senüansi valge trühvel. 

Oluline on siinkohal välja 
tuua meie niinimetatud rauda 
raiutud põhimõtted, millest me 
oma toodangut tehes lähtume. 
Esmalt peab kõik olema kodu-
maine ja naturaalne, tooraine 
on Eestist pärit ja suuresti ma-
he, kokkusegatud vürtsid tipp-
klass ja öko, suitsumekki anna-
me ehtsast lepalaastust, vors-
tid on söödavas ja naturaalses 
kestas. Meie tooted ei sisalda 
maitsetugevdajaid, kaalu tõst-
vaid masse, gluteeni, peitrasva, 
tärklist ega värvaineid.

Kus ja kuidas teie tooted 
valmivad ning kust tuleb toor-
materjal?

Toodame Tahkuranna vallas, 
Reiu jõe kaldal, mõned kilo-
meetrid Pärnust väljas. Kogu 
toormaterjal on eestimaine, pal-
ju kasutame Hiiumaa lihaveist 
ja Eesti metsadest kütitud ulu-
kiliha. Teeme kõik tooted kä-
sitsi ja suitsutamisel kasutame 
kodumaist lepapuud. 

Mille poolest erineb teie 
tootevalik mõne suure kaup-
luseketi lihavalikust?

Suure kaupluse letile jõud-

miseks on toodetel vaja pikka 
realiseerimisaega ning selle ta-
gamiseks on nendesse lihatoo-
detesse pandud “sodi”, mis meie 
organismile kuidagi kasulik ei 
ole. Rohkesti kasutatavad on 
massilisandid, e-ained, inimese-
le ohtlikud maitsetugevdajad, 
tärklised jne – nimistu on pikk 
ja kole. Meie toodetest selli-
seid lisandeid ei leia, teeme 
oma tooted ainult ja ainult li-
hast. 

Kuidas aru saada, milline 
lihatoode on kvaliteetne?

Parim viis on lugeda toode-
te etikette, kus on nendes sisal-
duvad koostisosad kenasti väl-
ja toodud. Kui toodete sisaldu-
se nimistu lugemiseks kulub üle 
kahe sekundi, soovitame toote 
tagasi riiulile panna. 

Kui teadlikud lihatarbijad 
on eestlased?

Õnneks on inimesed järjest 
enam hakanud huvi tundma, mi-
da omale suhu pannakse, ja see 
trend on kasvav.

Mida kõige rohkem oste-
takse? 

Tegelikult on isegi raske mi-
dagi esile tõsta, ostetakse kõi-
ke – olenevalt hooajast või saa-
buva püha iseloomust ja tradit-
sioonist. Näiteks detsembrikuu 
suurim üllataja oli veisemaksa-
pasteet sibulamoosiga, mida os-
teti nii palju, et me ei jõudnud 

piisavalt toota. Oleme järgmi-
sel aastal targemad ja loodame 
veelgi rohkem inimeste jõulu-
lauda pasteediga varustada. 

Mida võiksid inimesed en-
da jaoks rohkem avastada?

Eestlased võiksid rohkem 
hoolida oma tervisest, süües na-
turaalsemalt ja teadlikumalt. 

Millised on teie edasised 
plaanid?

Me ei pürgi Eesti suuri-
maks. Vastupidi – oleme uhku-
sega väikeettevõte ning hoiame 
teadlikult end sellisena, sest leia-
me, et ainult nii saab pidada 
klientidega otsest sidet ja per-
sonaalset suhtlust, teha äärmi-
selt kvaliteetset lihatoodangut 
ning tegeleda aktiivselt pideva 
tootearendusega.  Oleme noored 
ja võib kindlasti öelda, et ole-
me hetkel kasvuperioodis ning 
laieneme oma poodidega ka järg-
mise paari aasta jooksul. Aga 
kindlasti mitte lõputult, sest ta-
hame säilitada oma algse idee 
rõhuda kvaliteedile, mitte kvan-
titeedile. 

Tootevaliku muutumine ja 
täiendamine on meie igapäeva-
se tööprotsessi osa, käed ja pead 
töötavad uute ideede kallal 24/7. 
Suvi on tulemas, kindlasti ta-
hame sel aastal müügile tuua 
toorvorstide sarja, et eestlaste 
grillilauale jõuda.

Viimsi Keskus

Viimsi Äritares avas uksed 
Eesti disaini pood Kaissu

su tooted on valmistatud natu-
raalsetest materjalidest käsi-
tööna Tallinnas asuvas meistri-
kojas. 

Pood asus varem Telliski-
vis, ent nüüd otsustasid tegijad 
proovida, kuidas Viimsi inimes-
tele nende originaalsed ja loo-

duslikud tooted meeldivad. “Tee-
me seda, mis meile meeldib, ja 
Exceli tabeleid väga pingsalt ei 
uuri,” ütles Helen Leetsar ava-
misel. “Loodame, et meie kaup 
meeldib Viimsi inimestele ja 
ootame kõiki meie valikuga tut-
vuma.”

Suurte voodite, kappide ja 
esikumööbli kõrval leidub eri-
nevas suuruses voodeid ja muud 
mööblit lastetubadesse. Ka teks-
tiilivalik paitab silma – siin lei-
dub tekke, patju ja madratseid 
nii suurtele kui ka väikestele. 

Helen ja Martti Leetsar on 
tuntud ka muusikutena bändi-
ga Silverstique. Ehkki bändi-
tegemine on viimastel aastatel 
muude tegevuste ees taandunud, 
esitasid nad ka avamisel ühe 
pala, näidates, et kui ollakse an-
dekad, siis ikka mitmel alal. 

Annika Koppel

Helen ja Martti Leetsar Kaissu poe avamisel. Fotod Annika Koppel

Kaissu müüb mööblit ja sisustusaksessuaare.

mõtlevad koera ja kassi pidamise eeskirjale, 
mis täidetakse koosmõjus loomakaitsesea-
duse, veterinaarkorralduse seaduse, looma-
tauditõrje seaduse ja muude loomapidamist 
reguleerivate õigusaktidega? Või sellele, et 
lihtne ühistegevus võib viia kuluka konflik-
tini? 

Elu globaalses õigusruumis eeldab kõr-
get õigusteadlikkust, aega ja raha. Sestap, kü-
lastades Õigusapteeki erinevate tegevuste pla-
neerimise faasis, hoiad lõppastmes kokku nii 
aega kui ka raha.

Viktoria Tuulas

Õigusapteek tegutseb 
täistuuridel

Tahkuranna toodete tooraine on eestimaine ja need valmivad 
Tahkuranna vallas Reiu jõe kaldal. Foto Signe Kadak
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Laias valikus ja soodsa 
hinnaga madratsid ja 
voodid (erimõõtudes 
tellimise võimalus). 

Soodsalt uued naiste- ja 
lasteriided, jalatsid, 
ehted – otse USAst.

Poes 

“Riietering” 
Viimsis, Randvere 6, 

II korrusel.

REAKUULUTUSED

Reklaami
Viimsi 

Teatajas
vt@viimsivv.ee

TEENUS
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd teie kinnistul 
ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santehni-
katööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Keevi-
tustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septikute 
ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja projekti tel-
limine. Tel 5656 7690, Enno.
n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. Tel 
522 0321.
n Katuste süvapesu ja värvimine. Veerennide puhas-
tus ja akende pesu. Täpsem info tel 5638 8994, e-post 
kpe.kpe@mail.ee, Uve.
n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, kolimis-
teenus, tänavakivide paigaldus. Kontakt: tel 554 0865, 
info@lagleehitus.eu, www.lagleehitus.eu. 
n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, kon-
teineri rent, vee ja kanalisatsiooni sise- ja välistööd, 
traktoritööd. Tel 507 4178.
n Elukutseline õmbleja (üle 40 aasta kogemust) teeb 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. Teave 
kell 9–19 tel 5625 1195, Tiiu.
n Randveres, hubases koduses stuudios pakun ilu-
teenuseid: ripsmete keemiline koolutamine LashLift 
+Lamination (20 €), kulmude  modelleerimine vär-
viga (15 €) ja hennaga (20 €); meigikunstniku tee-
nuseid: meik päevane (20 €), õhtune (30 €). Tel 5626 
2330, Evelyn. 
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Tööta-
me 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista 
julgelt ja leiame lahenduse!
n Raamatupidamisteenus nii alustavale kui ka te-
gutsevale ettevõttele igakuiselt või kord aastas aas-
taaruande koostamiseks, varasemate perioodide kor-
rastamine, raamatupidamise sisseseadmine. Täpsem 
info www.kadriine.com, kadriine.ou@gmail.com, tel 
553 6672.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, projek-
teerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, e-post ehi-
tus@miltongrupp.ee.
n Kaevetööd. Teostame kaevetöid 1,8 – 25T ekska-
vaatoriga. Küsi pakkumist! Võimalik ka muu ehitus-
tehnika. Tel 5645 4278, viljar@amj.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon 
objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puistemees.ee, 
www.puistemees.ee.
n Teostame vihmaveesüsteemidega seotud teenu-
seid. Valtsimismasinaga valmistame rennid otse teie 
objektil, puuduvad liitekohad. Tel 527 1059, info@
vihmaveerennid.ee, www.vihmaveerennid.ee.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-post margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Vanaraua ja kodumasinate äravedu: plekk, torud, 
latid, vinklid, pesumasinad, pliidid, vannid, postid, 
aiavõrk, mootorid, seadmed jne. Tasuta õuest, garaa-
žist, korterist väljavedu 10 €. Külmkapid, telerid 10 €. 
Tel 5550 5017.
n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra kujun-
damine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide pügami-
ne ja okste äravedu. Tel 510 6830, aednik Lembit 
Lennuk.
n Randvere ilustuudios: 3D kulmuhooldus, Lash Lift 
Superboost Lamination ning meigiteenused. Bro-
neeri aeg tel 5626 2330, Instagram: mynt_makeup.
n Viimsi korstnapühkija teostab litsentseeritud ven-
tilatsiooni- ja korstnapühkimistöid. Akti väljastami-
ne kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel 5690 
0686, korsten.korda@gmail.com.
n Autokool Plekk-Liisu korraldab rolleri-, mootorrat-
ta- ja autojuhi kursuseid. Teooria Kaluri 3 Viimsis või 
e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistumisel. 
Vaata www.plekkliisu.ee, tel 511 9209 või indrek@
plekkliisu.ee.
n Viljapuude ja hekkide lõikus, pikaajaline töökoge-
mus. Tel 521 6037.
n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.
n Korstnate ehitus ja korstnapühkimise teenus. Lit-
sentseeritud. Tel 5461 6929.
n Muudame teie aia  kauniks – lõikame viljapuud, pü-
game hekid, freesime kännud, niidame muru, lõi-
kame võsa ning vastavalt teie soovile teostame ka 
teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage julgelt tel 
5563 7666. Rohkem infot www.ifhaljastus.ee.
n Viljapuude, ilupuude ja põõsaste lõikamine, hek-
kide pügamine, haljastustööd. Pikaajalised kogemu-
sed, kvaliteetne töö. Tel 5564 7029. 
n Õunapuude ja teiste viljapuude hoolduslõikuse aeg 
on käes! Aitan viljapuude lõikusega ja ka teiste ilu-
puude-põõsaste hoolduslõikusega. Haridus ja osku-
sed Räpina aianduskoolist. 6 aastat kogemust. Võta 
ühendust! Janno Rukki, tel 5682 1851, janno.rukki
@gmail.com.
n Mitmekülgne (riistvara ja tarkvara) arvutiteenin-
dus igal tasemel Viimsis ja selle lähiümbruses. Väl-
jakutsed, nõustamine, abistamine, koolitused. Võta 
ühendust! Tel 5676 4511.
n Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, kil-
lustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel 509 2936.

n Veoteenus kalluriga, ehitusjäätmed, liiv, muld, kil-
lustik max 15 tonni. Tel 528 4681, toomaskivisikk@
hotmail.com.
n Siseviimistlus, plaatimine, üldehitus. Tel 5372 8382.
n Koduteenus eakale või puudega inimesele: poes 
ja apteegis käimine, koristamine, küttepuude tuppa 
toomine või ladumine, abi toiduvalmistamisel, asja-
ajamised erinevates ametiasutustes jne. Tunnipõ-
hine teenus 10 €/h. Linnast väljas kilomeetri hind 
0,25 €/km, linnasisene 0,50 €/km. Tel  5380 5133.
n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja äärekivide 
paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Tel 525 5851, e-post 
info@ormikivi.ee, www.ormikivi.ee.
n Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puu-
de/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. 
Muruniitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post 
igor@inkteenused.ee.
MÜÜK
n Müüa loomasõnnikut (7 t – 150 €, 15 t – 220 €), 
mulda (15 t – 120 €), täitepinnast, liiva ja killustikku. 
Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused 
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komp-
lekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komplekt 
kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 
5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pik-
kusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 5227 345, marek406
@gmail.com.
n Segalehtpuu al 39 €/rm, valge lepp al 39 €/rm, 
must lepp al 41 €/rm, kask al 51 €/rm, saar al 52 €/
rm. Kviitung. Info tel 5697 5216, e-post laanesae-
mees@gmail.com. Halumasina teenus. Max läbi-
mõõt 36 cm. Küsi pakkumist!
n Liiv, killustik, graniitkillustik, freesasfalt, sõelutud 
põllumuld, haljastusmuld, küttepuu jm puisteveod 
hea manööverdusvõimega soodsal väikekalluril ku-
ni 6 tonni. Tel 525 2632.
n Veoteenus kalluriga, ehitusjäätmed, liiv, muld, kil-
lustik max 15 tonni. Tel 528 4681, toomaskivisikk@
hotmail.com.
n Müüa puhast hobusesõnnikut kottides 3,5 € / 40 l 
(saab ka lahtiselt). Varakevadine soodushind 3 € 
märtsis kohaletoimetamisega. Alates 10 kotist trans-
port tasuta. Tel 507 1497. 

n Suurepärase asukohaga, mereäärne elamu-
krunt hinnaga 65 000 eurot! Võimalus ehita-
da merevaatega kodu, privaatses Leppneemes. 
Vastan meeleldi lisaküsimustele. Renee Man-
ninen, Habita Eesti müügiesindaja, tel 5685 0035, 
renee.manninen@habita.com. 

TÖÖ
n Otsime sooja, südamlikku ja kohusetundlikku hoid-
jat 3-aastasele poisile (lasteaialaps) Viimsis. Eelista-
me toredat pensionäriprouat, kes aitaks leevenda-
da eemalolekut meie oma kaugel elavatest vana-
emadest. Kui oled valmis vahel küpsetama pannkoo-
ke, lugema raamatuid ja peadki paitama, siis võta 
palun ühendust tel 5666 2627, ootame kõnesid E–R 
õhtuti. Tasu kokkuleppel.
n Vajatakse puhastusteenindajat Randvere kooli-
majja. Tööaeg E–R k 16–20. Töötasu 445 €. Tel 5662 
8277.
n Pakun tööd bussijuhile. Aanel-Reisid OÜ, Hillar, 
tel 503 7963.
n Saaremaa Lihatööstus võtab Viimsi Delice toidu-
poe lihaletti tööle lihameistri. Täiendava info saami-
seks helistage Jaanusele tel 524 8617. Kandideeri-
miseks saatke CV e-posti aadressile marion@tuule-
grupp.ee.
n Otsin abilist laste hommikusel hoidmisel ja koo-
li/lasteaeda viimisel. Töö sobilik pensionärile. Asu-
koht Haabneeme. Tel 512 0593.
OST JA MUU
n Ostan EW- ja ENSV-aegseid rinnamärke (ka Nor-
ma märgid), vanu postkaarte ja fotosid, vanaraha, 
vanu dokumente ja trükiseid ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim.
n Ostan teie auto. Võib olla ka remonti vajav. Võib 
olla ülevaatuse ja kindlustuseta, pakkuda võib kõiki 
mudeleid. Tasu kohe! Tel 5835 8133.
n Kutsume teid hispaania keele kursustele. Tunnid 
toimuvad kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. 
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.
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