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Valmistutakse Harjumaa 
laulu- ja tantsupeoks. 
Loe lk 10–11

Teeme Ära talgud Viimsis >> Loe lk 6

12. aprillil toimus Tallinna 
lahel merelpäästeõppus 
“Kevad 2018“, kus harjutati 
Tallink Grupi laeva Silja 
Europa, Politsei- ja Piirivalve-
ameti (PPA) ning Päästeliidu 
vahelist koostööd. Mere-
päästejõude esindasid õppu-
sel Päästeliidu vabatahtlikud 
merepäästjad Viimsi SAR-ist* 
ja hiljem liitus PPA lennusal-
ga helikopter.

Õppuse stsenaariumi järgi saabus 
Silja Europa kaptenisillale teade, 
et vahetult laeva kõrval on märga-
tud inimest. Vahimadrus märkab 
vees päästerõngast ja laseb vette tu-
lesuitsupoiga päästerõnga, et asu-
koht ära märgistada. Laevalt saa-
detakse teade merevalvekeskusele 
(JRCC Tallinn). Viimane saadab 
sündmuskohale merepäästjad ja või-
malusel helikopteri. Alustatakse ot-
singuid. Ülesandeks on leida ja 
veest välja tuua mannekeen, esime-
sena märgatud päästerõngas ja tu-
lesuitsupoiga päästerõngas.

Mõne aja pärast tõttas appi ka 
lennusalga helikopter. Üles leiti pääs-
terõngad ja ka mannekeen sai pääs-
tetud. Tallinna lahel mees-üle-par-
da olukorra päästeõppus lõppes iga-
ti edukalt. Seda toetas ka madal 

lainetus ning otsingute efektiivsust 
soosis ka pilvitu ja päikesepaiste-
line ilm.

Õppuse eduka sooritamise järel 
pikendasid Päästeliit ja Tallink va-
batahtlike päästjate toetamise koos-
töölepingut kolme aasta võrra. Uuen-
datud koostöölepingu käigus toe-
tab Tallink kuni 2021. aastani Pääs-
teliitu kokku 99 000 euroga. Toe-
tussummat kasutatakse vabatahtli-
kele päästekomandodele vajaliku 

varustuse soetamiseks, reageerimis-
võimekuse parendamiseks ja koo-
litusteks ning ka vabatahtlike pääst-
jate täiendavaks värbamiseks.

Viimsi vabatahtlikud merepääst-
jad olid väljas kolme paadiga. Esi-
meses paadis täitsid õppuse üles-
andeid Tiit Liivak, Villu Tamtik ja 
Urmas Kirotar, teises paadis Raul 
Rink, Taisto Kala ja Üllar Org-
la ning kolmandas paadis Elinor 
Kimmel ja Erko Veltson. Õppusel 

osales ka Prangli vabatahtlik me-
repäästeühing.

Veest päästmise harjutamiseks 
tuli merepäästja Üllar Orglal män-
gida vees kannatanut. “Vees oli külm 
ja märg, aga kui kolm paaditäit 
päästjaid mind ümbritses, oli tunne 
üllatavalt turvaline,” ütles Üllar Org-
la pärast õppust Viimsi Teatajale. 

Ülo Siivelt

Viimsi merepäästjad 
tõestasid oma võimekust

* SAR – Search and Rescue ehk eesti k. 
otsing ja pääste.

Käimas on mees-üle-parda õppus. Foto Tallink Eesti

Viimsi vabatahtlikud merepäästjad Tallinki laevale Silja Europa appi tõttamas. Foto Ülo Siivelt

Pringi küla küla-
vanema valimised
Viimsi vallavalitsus kutsub kokku Pringi 
küla üldkoosoleku külavanema valimi-
seks. 

Üldkoosolek toimub 22. mail algusega kell 
19 Rannarahva muuseumis (Nurme tee 3).

Külavanema kandidaadiks võib olla Prin-
gi küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb kan-
dideerimiseks esitada Viimsi vallavalitsu-
sele kirjalik nõusolek hiljemalt 1 nädal en-
ne üldkoosoleku toimumist. Esitatud kan-
didaatide nimed avaldatakse Viimsi valla 
veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimis-
te toimumist. Loe täpsemalt lk. 6.

Viimsi vallavalitsus

Kulu põletamine 
on keelatud!

Päästeamet tuletab meelde, et kulu 
põletamine on keelatud! 

Põleng võib kiiresti levida ning tuua endaga 
kaasa väga suuri kahjusid, ohustades nii üle-
jäänud loodust, hooneid kui ka inimesi. Suurte 
kahjudega tulekahjud võivad alguse saada ka 
suitsukonist või tikust. 

Päästeamet

Viimsi valla 
pensionäride üldkogu
Pensionäride üldkogu toimub neljapäe-
val, 21. aprillil kell 12 Viimsi huvikesku-
ses Nelgi tee 1.

Päevakord:
n Viimsi Seenioride Nõukoja valimine
n Viimsi Pensionäride Ühenduse 25. aas-
tapäeva koosolek
n 2017. aasta tegevusaruanne
n 2017. aasta majandusaruanne
n Revisjonikomisjoni aruanne
n Kohvipaus
n Kontsert “Südame süles” (vt lk 8)
Ootame aktiivset osavõttu! 
Üldkogule on oodatud kõik Viimsi valla 

pensionärid!

Viimsi Pensionäride Ühendus
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Viimsi vallavolikogu poolt 10.04.2018 vastu 
võetud otsused:
nr 24 Detailplaneeringu kehtestamine: Haabnee-
me alevik, maaüksused Bastioni ja osaliselt Lin-
naku
nr 25 Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, 
kinnistu Liliani detailplaneeringu algatamine, 
lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõ-
ju strateegilise hindamise algatamata jätmine
nr 26 Naissaarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, 
kinnistu Kalda-Lepiku detailplaneeringu algata-
mine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata jät-
mine
nr 27 Leppneeme külas, kinnistute Mihkli i, Mihk-
li ii, Leppneeme Sadama tee 19 ja lähiala detail-
planeeringu algatamine, lähteseisukohtade kin-
nitamine ja keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine
nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi mets-
kond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee 
L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplanee-
ringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitami-
ne ja keskkonnamõju strateegilise hindamise alga-
tamine
nr 29 Rohuneeme maastikukaitseala riikliku kait-
se alla võtmise ettepaneku koostamise algata-
mine ja ettepaneku esitamine keskkonnaminis-
teeriumile
nr 30 Viimsi vallas asuvate mitte kaitse all ole-
vate RMK metsade kohaliku omavalitsuse tasan-
dil kaitse alla võtmise põhjendatuse ja otstarbe-
kuse ning kavandatavate piirangute otstarbeku-
se ekspertiisi algatamine
nr 31 Naissaare esindaja määramine väikesaar-
te komisjoni – esindajaks määrati Toomas Luhaäär
nr 32 Ettepaneku esitamine saarte elanike huve 
esindava ühingu määramiseks väikesaarte ko-
misjoni – esindavaks ühinguks määrati MTÜ Eesti 
Saarte Kogu
nr 33 Viimsi alevikus asuva transpordimaana ka-
sutatava Aiandi alajaama tootmismaa kinnistu 
omandamine

Viimsi vallavolikogu 10.04.2018 otsusega 
nr 24 otsustati kehtestada Viimsi vallas, Haab-
neeme alevikus, kinnistute Bastioni ja osaliselt 
Linnaku detailplaneering (Viimsi Haldus OÜ pro-
jekt nr 02-10, 2018. a), millega tehakse ettepa-
nek üldplaneeringu kohase maakasutuse juht-
otstarbe muutmiseks kaitsealusest maast (K) ja 
looduslikust rohumaast (AH) üldkasutatava hoo-
ne maaks (A), haljasmaaks (H) ja transpordi-
maaks (L), eesmärgiga määrata üldkasutatava 
hoone maa krundi ehitusõigus õppe- ja innovat-
sioonikeskuse ehitamiseks, sh juurdepääsude, 
liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamiseks ning 
krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõte-
te määramiseks. Detailplaneeringuga tehakse li-
saks ettepanek üldplaneeringu teemaplanee-
ringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ 
kohase rohevõrgustiku koridori asukoha täpsus-
tamiseks. Detailplaneeringuga määratakse 11 
035 m2 suuruse haridus- ja lasteasutuste maa 
krundi (ÜL) ehitusõigus kuni 3 maapealse korru-
sega ja 2 maa-aluse korrusega õppe- ja innovat-
sioonikeskuse ehitamiseks. Hoone suurim luba-
tud absoluutkõrgus on 28,0 meetrit (maapinna 
kõrgusmärk lubatud ehitusalal jääb vahemikku 
9,25 meetrit kuni 15,90 meetrit), suurim luba-
tud ehitusalune pindala on 3800 m2, krundile on 
lubatud ehitada 1 hoone.

Detailplaneeringu elluviimiseks on 27.09.2017 
sõlmitud “Ühiste kavatsuste protokoll“ (regist-
reeritud valla majanduslepingute registris 28.09.
2017 numbriga 2-10.1/662), mille punkti 3.1 
kohaselt vald toetab ning soodustab igakülgselt 
Tuleviku Kooli rajamist, et projekt saaks ellu vii-
dud, täites seeläbi Viimsi valla visiooni, milleks 
on tervikliku ning Viimsi valla lastele kodulähe-
dase ning kvaliteetse õppimisvõimaluse pakku-
mine, punkti 3.2 kohaselt SA Tuleviku Kool ku-
jundab Tuleviku Kooli projekti sisu vastavalt sea-
tud eesmärkidele ning tagab projekti elluviimi-
se ja punkti 3.3. kohaselt SA Viimsi Teadus- ja 
Tehnikahariduskeskus toetab projekti läbi Bas-
tioni kinnistu väljaarendamise, millele rajatak-
se Tuleviku Kooli koolimaja.

Viimsi vallavolikogu 10.04.2018 otsusega 
nr 25 otsustati algatada detailplaneering Nais-
saarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistul 

Perearstide kohalolu on 
äärmiselt oluline teema-
valdkond kõigile siinsetele 
inimestele. 

Selleks, et saada ülevaadet, mil-
lisel kujul perearstindus täna 
toimib ja kuidas perearstide te-
gevuse eest vastutav Tervise-
amet oma tööd korraldab, ole-
me intervjueerinud Terviseame-
ti tervishoiuteenuste osakonna 
esindajat Kaidi Usinat.

Palun selgitage, kuidas toimib 
Eesti Vabariigis perearstisüs-
teem, millised on perearstide 
kohustused ja kuidas Tervise-
amet toetab perearstinduse jä-
relevalvet?

Eestis korraldab üldarstiabi 
Terviseamet. Igal perearstil on 
üks nimistu, mille piirsuuruseks 
on 1200–2000 või 2001–2400 
isikut. Perearstil on teenindus-
piirkond, kohaliku omavalitsu-
se üksus või üksuse ala, mille 
piires teeb perearst või temaga 
koos töötavad tervishoiutööta-
jad vajadusel koduviite. Pere-
arst registreerib patsiendi oma 
nimistusse rahvastikuregistri 
aadressi alusel. Juhul kui pat-
sient elab perearsti teenindus-
piirkonnas, siis on perearst ko-
hustatud patsienti oma nimis-
tusse registreerima olenemata 
nimistu suurusest. Perearst võib 
keelduda patsienti nimistusse 
registreerimast, kui patsient ei 
ela perearsti teeninduspiirkon-
nas.

Perearstil on õigus valida 
endale sobiv tegutsemise vorm 
– kas teha ise üldarstiabi äri-
ühing või minna tööle töölepin-
gu alusel üldarstiabi osutavasse 
äriühingusse. Samuti on pere-
arstil õigus valida endale sobiv 
tegutsemiskoht, kus on vastavad 
ruumid. Perearsti teeninduspiir-
kond ja tegevuskoht ei pea lan-
gema kokku, kuid patsientide-
le peab olema tagatud nõuete-
kohane üldarstiabi kättesaada-
vus, mis tuleneb perearsti töö-
juhendist.

Juhul kui patsiendil on kae-
bus tervishoiuteenuse osutaja 

osas, on tal õigus pöörduda jä-
relevalvet teostava asutuse poo-
le, kes vastavalt asjaoludele viib 
läbi menetluse. Riiklik järele-
valve kontrollib ja hindab ter-
vishoiuteenuse osutamise nõue-
tekohasust.

Millist rolli näeb Terviseamet 
kohalikul omavalitsusel pere-
arstinduse toetamisel?

Kuigi kohalikul omavalit-
susel ei ole otseselt kohustust pe-
rearsti toetada, on Terviseame-
ti hinnangul nii kohalikul oma-
valitsusel kui ka kogukonnal vä-
ga suur roll, kas nende piir-
konda tuleb perearst tööle või 
mitte. Sageli ei olegi vaja nii-
võrd majanduslikku toetust kui 
seda, et perearst tunneks, et te-
da on sinna kogukoda vaja ja ta 
on oodatud. Perearsti võiks ai-
data ruumide ja elukoha leid-
misel, olla toeks pereliikmete-
le töökoha või lasteaiakoha leid-
misel jne.

Milline on Terviseameti roll 
perearstisüsteemi toimimisel ja 
arendamisel?

Terviseameti põhiülesan-
deks on tagada, et igal nimistul 
oleks perearst või ajutine asen-
daja ning et igal inimesel oleks 

perearst. Eestis on hetkel 27 ni-
mistut, millele ei ole kinnita-
tud perearsti, vaid nimistul on 
ajutine asendaja. Arvestades ela-
nikkonna vananemist ja seda, 
et tööturult lahkub järjest roh-
kem perearste, siis perearsti leid-
mine muutub iga aastaga kee-
rulisemaks. Terviseamet on tei-
nud omapoolsed ettepanekud 
sotsiaalministeeriumile, kuidas 
suurendada perearstide arvu ja 
motiveerida noori perearste mi-
nema tööle väljapoole Tallinna 
ja Tartut (näiteks lähetoetuse 
paindlikum kasutamine, inku-
batsiooniprogramm).

Kui palju peaks Terviseame-
ti hinnangul olema Viimsi val-
las perearste, et kõigi Viimsi ela-
nike vajadused oleks kaetud?

Viimsi vallas on ligikaudu 
20 000 elanikku. Valla teenin-
duspiirkonnaga on käesoleval 
hetkel 11 perearsti, kelle nimis-
tutes on kokku 19 715 patsienti 
ja nimistutes on veel vabu koh-
ti. Terviseamet on teinud Viim-
si valda ka uue nn 0-nimistu, 
kus on veel vabu kohti. Tervi-
seameti hinnangul võiks Viim-
si vallas olla veel 1–2 perearsti 
ja kui on soovijaid, oleme val-
mis tegema uue 0-nimistu. Ar-
vestama peaks asjaolu, et pere-
arsti nimistutes olevad patsien-
did ei ole kõik Viimsi valla ela-
nikud ja osad Viimsi valla ela-
nikest käivad perearsti juures 
mujal (nt Tallinnas).

Viimsi Teataja

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
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 4. mail.

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

Liliani, suvilakrundi moodustamiseks ja krundi ehi-
tusõiguse määramiseks ühe suvila ja kuni kahe 
abihoone ehitamiseks, samuti ranna ehituskee-
luvööndi vähendamiseks, paadikuuri püstitami-
seks ranna ehituskeeluvööndisse. Detailplanee-
ringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 
lõike 1 punktides 1– 12, 16, 17 ja 20 määratud 
ülesanded, sh maa-ala haljastuspõhimõtted, juur-
depääsud, liikluskorraldus ja krundi tehnovõrku-
dega varustamise põhimõtted.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-
konnamõju strateegilist hindamist Naissaarel, 
Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistu Liliani 
detailplaneeringule.

Viimsi vallavolikogu 10.04.2018 otsusega 
nr 26  otsustati algatada detailplaneering Nais-
saarel, Väikeheinamaa/Lillängin külas, kinnistul 
Kalda-Lepiku, Naissaare üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe elluviimiseks ning ühe 
hooajalise kasutusega elamumaa krundi moodus-
tamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks ühe 
suvila ja kolme abihoone ehitamiseks ning ran-
na ehituskeeluvööndi vähendamiseks, eesmär-
giga püstitada ehituskeeluvööndisse paadikuur. 
Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimis-
seaduse § 126 lõike 1 punktides 1–12, 16, 17 ja 
20 määratud ülesanded.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-
konnamõju strateegilist hindamist Naissaarel, 
Väikeheinamaa/Lillängin küla, kinnistu Kalda-
Lepiku detailplaneeringule.

Viimsi vallavolikogu 10.04.2018 otsusega 
nr 27 otsustati algatada detailplaneering Viimsi 
vallas, Leppneeme külas, kinnistutel Mihkli i, Mihk-
li ii ja Leppneeme Sadama tee 19 ning lähialal, 
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe 
osaliseks muutmiseks väikeelamute maast ja 
looduslikust rohumaast turismi-, matka- ja välja-
sõidukoha maaks, osaliselt üksikelamumaaks 
ning tee- ja tänavamaaks, ühe  turismi-, matka- 
ja väljasõidukoha maa krundi, ühe üksikelamu-
maa krundi ja ühe tee ja tänavamaa krundi moo-
dustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks tu-
rismi-, matka- ja väljasõidukoha maa krundile 
ühe põhihoone, kahe abihoone ja karavanipark-
la ehitamiseks, üksikelamumaa krundile ühe ük-
sikelamu ja abihoone ehitamiseks, lisaks ran-
nakindlustuse rajamiseks, avalikult kasutatava 
rannaäärse jalgtee ehitamiseks ning juurdepää-
su planeerimiseks rannaalale. Detailplaneeringu-
ga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 lõi-
ke 1 punktides 1–12, 16, 17 ja 20 määratud üles-
anded.

Sama otsusega otsustati mitte algatada kesk-
konnamõju strateegilist hindamist Leppneeme 
külas, kinnistute Mihkli i, Mihkli ii, Leppneeme 
Sadama tee 19 ja lähiala detailplaneeringule.

Viimsi vallavolikogu 10.04.2018 otsusega 
nr 28 otsustati algatada detailplaneering Lub-
ja külas, osaliselt kinnistutel Viimsi metskond 
79 ja Vardi tee L6 ja kinnistutel Lubja tee L1, 
Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7, planeeringuala 
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstar-
be muutmiseks kaitsemetsa maast tee- ja täna-
vamaaks, tee- ja tänavamaa krundi moodusta-
miseks, ehitusõiguse määramiseks sõidu- ja kerg-
liiklustee ehitamiseks ja planeerimisseaduse § 126
lõike 1 punktides 1–5, 7, 8, 12, 13, 17 ja 20 mää-
ratud ülesannete lahendamiseks, sh maa-ala hal-
jastuspõhimõtete kujundamiseks ning tehno-
võrkude asukoha määramiseks.

Viimsi vallavolikogu poolt 10.04.2018 vastu 
võetud määrused:
nr 7 Viimsi valla 2018. a huvihariduse ja -tege-
vuse toetuse eraldamise tingimused ja kord
nr 8 Viimsi vallavolikogu 12. detsembri 2017 
määruse nr 19 “Huvihariduse ja huvitegevuse 
toetuse maksmise kord“ muutmine
nr 9 Riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest 
nr 14 “Hajaasustuse programm“ tulenevate üles-
annete delegeerimine Viimsi vallavalitsusele

NB! Volikogu 10.04.2018 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 vee-
bilehel.

Perearsti teenuse kätte-
saadavus kohalikul tasandil 
teeb muret

Vaktsineerimata jätmisega paned ohtu nii enda kui ümberkaudsed - 
teab iga perearst öelda. Foto Fotolia

Vallavolikogus

TASUb TEADA
Viimsi valla perearstide 
kohta saab infot Viimsi 
valla koduleheküljelt: 
vaata ELANiK -> Sotsiaal ja 
tervishoid -> Perearstid.
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Viimsi vallavalitsuses 
kogusid Naiskodukaitse 
Viimsi osakonna vaba-
tahtlikud annetusi juba 
5. aprillil, mil kampaania 
algas.

23. aprillil tähistame kuuendat 
korda Eestis veteranipäeva – 
missioonisõdurite ja teenistu-
ses vigastada saanud Eesti sõ-
jameeste päeva. Veteranipäeva-
ga täname ja tunnustame neid 
mehi ja naisi, kes on sõjalistel 
operatsioonidel kodust kaugel 
tugevdanud Eesti julgeolekut ja 
rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, 
samuti nende perekondi ja lä-
hedasi. Veteranid on võidelnud 
Eesti eest ja teeninud ära ühis-
konna tänu ning toetuse. Vete-
rane on meie seas ligi 2830.

Veteranide toetussümbol si-
nilill loodi 2013. aastal esime-
seks veteranipäevaks sarnaselt 
brittide punase mooniga. Sini-
lille sümboli valikul saadi ins-
piratsiooni kaitseväe mütsimär-
gist ja Vabadussõja-aegsest lau-
lust – sõjamehe hauakünkal õits-
vast kolmest sinilillest.

Sinilille kandes näitame, et  
toetame Eesti riigikaitset ja ka 
seda, et veteranid on meie rii-
gile ja rahvale olulised. Ligi 
2830 veteranist, kes on käinud 

välismissioonidel, on 70 kait-
seväelast saanud püsiva tervi-
sekahjustuse. Teenistusülesan-
nete täitmisel on hukkunud 35 
kaitseväelast ja kaitseliitlast.

Sinilille ostmisega toetame 
nii veteranide kui ka teiste ees-
timaalaste taastusraviprojekte. 
Sinilillekampaania abiga on os-
tetud kõnnirobotid kahte taas-
tusravihaiglasse (Haapsalu Neu-
roloogilisele Rehabilitatsiooni-

keskusele ja Ida-Tallinna Kesk-
haiglale). Sel aastal kogutakse 
annetusi taastusraviseadmete soe-
tamiseks Tartu Kliinikumile ja 
Rakvere Haiglale. Samuti toe-
tatakse meeste vaimse tervise 
edendamist. Sinilillemärke val-
mistavad SA Hea Hoog psüü-
hilise erivajadusega inimesed 
üle Eesti – ka nende tegevus 
saab selle kampaaniaga tuge.

Sinililli saab soetada kuni 
30. aprillini üle Eesti, sealhul-
gas Selveri kauplustes, Rahva 
Raamatu kauplustes, Apollo raa-

matupoodidest, Circle K teenin-
dusjaamadest, valitud Espak ehi-
tusmaterjalikauplustest, R-Kios-
kitest, MyFitnessi spordiklubi-
dest, Tallinna Lennujaamast, Nor-
dica lendudelt, Estraveli büroo-
dest, T-pileti kassadest ning koos-
töös Itella Smartpostiga ka in-
ternetiaadressilt www.anname-
au.ee. Kui lill on juba olemas, 
saab annetusi teha, helistades 
numbrile 900 2304.

Ene Lill
Naiskodukaitsja

Viimsi Kool ootab oma meeskonda
• klassiõpetajat
• matemaatikaõpetajat
• eesti keele ja kirjanduse õpetajat
• füüsikaõpetajat
• inglise keele õpetajat
• inimeseõpetuse õpetajat
• poiste kehalise kasvatuse õpetajat
• väikeklassi õpetajat
• eripedagoogi

Edukal kandidaadil on
• täidetud kvalifikatsiooninõuded või ta õpib vastaval erialal
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
• digitaalne kirjaoskus
• avatus uuendustele

Kool pakub
• kaasaegset töökeskkonda
• eneseteostuse, arengu- ja koolitusvõimalusi
• toredat ja toetavat meeskonda

Konkursist osavõtuks esitada 
avaldus, elulookirjeldus ja haridust 

tõendava dokumendi koopia.

Tööle asumise aeg on 
21. august 2018. Dokumendid 

saata hiljemalt 02.05.2018 e-posti 
aadressil info@viimsi.edu.ee.

Viimsi Kooli kodutütarde juht Kristina Laasik, abivallavanem Annika Vaikla ja naiskodukaitsja Ene Lill 
avamas sinilillekampaaniat. Foto Ülo Siivelt

Veteranipäeval, 23. aprillil 
paneme rinda sinilillemärgid
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16. aprillil algas Viimsi 
valla avalikel teedel suve-
hoolde periood. 

Aprilli teisel nädalal alustati ke-
vadiste teehooldetöödega: tal-
vise libedusetõrjeks mõeldud 
graniitkillustiku koristamisega 
kergliiklusteedelt, freespuru- ja 
killustikkattega teede höövel-
damisega, peenarde profilleeri-
misega, viltu vajunud liiklus-
märkide õigumisega ja talvel tee-
kattesse tekkinud aukude täit-
misega. 

Jooksvalt teostatakse ka tal-
vise sahkamise käigus tekkinud 
haljastuskahjustuste likvideeri-
mist ja remonti vajavate liiklus-
märkide ja tähispostide välja-
vahetamist. Kevadkoristustöö-
de tähtajaks on määratud 26. 
aprill, milliseks on kavas teos-
tada Viimsi vallas sõiduteede ja 
tänavate äärekiviäärte puhastus 
talvisest mustusest märgpesu-
ga, kõnniteede puhastus ja park-
late puhastus imurmasinatega 
ning määrdunud tähispostide ja 
liiklusmärkide puhastamine. 

Maikuu keskpaigaks teosta-
takse ka esimene tolmutõrje tol-
mavatel freespurukattega ja kil-
lustikkattega sõiduteedel. Töö-

Algas Haabneeme 
ranna muuli 
rekonstrueerimine
Viimsi vallavalitsus korraldas riigihankena Haab-
neeme randa viiva Kesk tee laudistee ja muuli 
rekonstrueerimise. 

Rekonstrueerimistööde käi-
gus ehitatakse Haabneeme 
randa uus muul koos vaate-
platvormi, istepinkide ja täna-
vavalgustusega. Olemasoleva 
kivisillutise pikendusena ra-
jatakse 7 meetri laiune laudis-
tee. Olemasolev amortiseeru-
nud muul lammutatakse ning 
uus rekonstrueeritav muul val-
mib olemasolevast muulist 
põhja poole ning saab ulatu-
ma senisest muuli otsast kau-
gemale. Muuli merre ulatu-
vale osale paigaldatakse käsi-
puud ja köitest ohutuspiirded. 
Täiendavalt pikendatakse ole-

masolevat sademeveetoru kuni uue muuli otsani. Uus muul 
hakkab kulgema olemasoleva Kesk tee lõpus oleva kivi-
sillutatud jalakäijate ala mõttelise pikendusena. 

Hanke võitjaks osutus Nordpoint OÜ, kelle lepingu hin-
naks kujunes 167 862 eurot koos käibemaksuga. Objekti 
omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.

Tööde teostamise tähtaeg on 1. juuli 2018.
Tööde käigus esineb rannaalal ehitustehnika liikumist 

ja teatud alad võivad olla kohati piiratud. Palume kõigil 
ranna külastajatel tööpiirkonnas olla tähelepanelikud.

Taavi Valgmäe
Kommunaalteenistus

Haabneeme rannakohviku 
enampakkumise teade
Viimsi vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise 
Haabneeme rannas asuvale rannakohviku müügiplatsile 
rentniku leidmiseks perioodil 01.06–30.09.2018. Üüri alg-
hind on 250 eurot (kakssada viiskümmend) kalendrikuus.

Kasutusse antav ala on suurusega 500 m2. Kasutusse anta-
val müügiplatsil asub Haabneeme rannakohviku hoone. 

Vallavara antakse kasutusse tasu eest, tasule kehtivad järg-
nevad tingimused: tasu arvestamise perioodiks on 4-kuuline 
ajavahemik ja tasu makstakse kuupõhiselt; tasu alghind müü-
giplatsi enampakkumisel on 0,50 eurot/m2 kuus (ilma käibe-
maksuta) ehk kokku 250 eurot kuus, pakkumus esitatakse kuu 
maksumuse kohta; tasu makstakse lepingu sõlmimisel 2 (ka-
he) kuu osas tagatisrahana kohe lepingu sõlmimisel ja edaspidi 
kuupõhiselt rendikuu alguses 7 (seitsme) päeva jooksul Viim-
si vallavalitsuse poolt jooksva kuu kohta e-posti teel esitatud 
arve alusel; müügiplatsi tasule lisanduvad elektri-, vee- ja ka-
nalisatsioonikulu ning valvekulu kuumaksed. 

Pakkujale esitatavad nõuded: pakkuja peab pakkumuse 
esitamise hetkeks olema täitnud kõik Viimsi valla ees võe-
tud kohustused ja tal ei tohi olla võlgnevusi Viimsi valla ees; 
pakkuja peab olema täitnud kõik kohustused riiklike ja Viimsi 
valla kohalike maksude osas; pakkuja peab olema maksevõi-
meline; pakkuja vara ei või olla sekvestri alla pandud ja tema 
suhtes ei või olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud 
pankrotiotsust; pakkuja peab omama kogemust toitlustustee-
nuse valdkonnas vähemalt 6 aastat; pakkuja võib esitada ai-
nult 1 (ühe) pakkumuse.

Pakkumuse koosseisus esitada: pakkumuse vorm (saadav 
valla kodulehelt); volikiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud 
isiku esindusõigus ei tulene seadusest); värvifotod või värvi-
prindid A4 formaadis paberil maa-alale paigaldatavast kogu 
kaubanduslikust inventarist (teisaldatav piire, müügilett või 
-stend, iste, päikesevari, prügikast, reklaamtahvel jmt).

Pakkumus tuua või saata Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kom-
munaalametisse aadressil Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, kabinet 113, järgnevalt vormistatuna: pakkumus 
on köidetud/klammerdatud; pakkumus esitatakse suletud ümb-
rikus; ümbriku vasakusse ülanurka märgitakse pakkumuse 
esitaja nimi, registrikood/isikukood ja aadress; ümbriku kesk-
ossa märgitakse „Haabneeme rannakohviku rendikonkurss 
2018“ ja „Mitte avada enne 04.05.2018 kell 10.30“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.05.2018 kell 10.00.
Lisainfo ja küsimused: alar@viimsivv.ee. 

Ehitus- ja kommunaalamet

Ettevalmistustööd Haab-
neeme ranna muuli rekonst-
rueerimiseks. Foto Taavi 
Valgmäe

de käigud segatakse höövelda-
mise käigus teekattesse kalt-
siumkloriid, mis vähendab tee-
katte peenosise lendlemist liik-
luse all.

Koostamisel on valla 
teede 2018. aasta 
remondiplaan 
Plaani koostamise käigus kaar-
distatakse kõikide vallale kuu-
luvate sõiduteede ja kergliiklus-
teede seisukord, fikseeritakse tal-
vega tekkinud kahjustused (as-
faldiaugud, defektid, remonti va-
javad lõigud jne) ning koosta-
takse suvehooldeperioodiks re-

mondiplaan. Remondiplaan an-
nab ülevaate teede hetke seisu-
korrast ning aluse remonttööde 
planeerimiseks kas siis käes-
oleval suvel või tulevikus (ma-
hukamad tööd). Iga-aastane as-
faltkatete remont ja tolmuvaba-
de katete ehitamine kruusatee-
dele algavad juunikuus. 

Käimasolevatest 
tee-ehituslikud tööd
Märtsi keskpaigas alanud Ka-
rulaugu tee rekonstrueerimis-
tööd kulgevad plaanipäraselt. 
Tööde käigus saab Karulaugu tee 
asfaltkatte ja kergliiklusteed, sa-

muti valgustuse, sademevee kol-
lektori ja Pärna allee. Hetkel ra-
jatakse sademevee ja tänavaval-
gustuse trasse, alustatud on tee-
konstruktsiooni rajamisega.

Jätkuvad tööd eelmisel aas-
tal alanud Krüsanteemi tee re-
konstrueerimisel. Rajatud on teh-
novõrgud, toimuvad tee-ehitus-
likud tööd. Tööd on plaanis lõ-
petada maikuu jooksul.

Alanud on Narva mnt ja Pär-
namäe tee ristmiku rekonstru-
eerimise tööd, mille käigus ra-
jatakse lisapöörderajad ja foor-
ristmik. Tööd toovad kaasa ula-
tuslikud liikluskorralduslikud 
muudatused. Ristmik suletakse 
tavaliiklusele alates 16.04.18, 
ühistranspordile tagatakse läbi-
pääs. Palume kõigil liiklejatel 
leida alternatiivne marsruut iga-
päevaste sõitude tegemiseks. 
Ristmiku rekonstrueerimistöö-
de valmimise tähtaeg on 31.07.
2018, kuid võimalusel avatak-
se see liiklusele varem. 

Heki teel alustatakse haljas-
tus- ja liikluskorraldustöödega 
mai alguses, tööd on kavas lõ-
petada mai lõpuks.

Timmo Aleksandrov
teedespetsialist

Kevadised teehooldetööd

30.04–30.05.2018 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–
14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

Randvere küla, Tülli tee 22 detailplaneering.
Planeeritav 1709 m2 suurune krunt asub Randvere külas, riigi-

maantee 11250 Viimsi – Randvere ääres, piirnedes põhjast äri- ja 
elamumaa krundiga Tülli tee 24, lõunast kaksikelamukrundiga Tülli
tee 20 ja läänest Tülli teega.

Planeeritavale krundile on antud ehitusõigus kaksikelamule. 
Hoone lubatav katusekalle on vahemikus 0–10°, max elamu harja 
kõrgus on 8,5 m maapinna keskmisest kõrgusmärgist, ehitusalu-
ne pind kuni 256 m2 (täisehitusprotsent on 15). Maapealsete kor-
ruste arv on 2, maa-aluseid korruseid ei planeerita, sest tegemist 
on suhteliselt madala alaga.

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 detailplaneering.

Detailplaneeringu ala hõlmab Viimis vallas Pärnamäe külas 
paiknevaid 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 
kinnistut. Planeeringuala suuruseks on ca 1,2 ha.

Detailplaneeringuga määratakse uus krundijaotus ning varase-
ma kaheksa üksikelamukrundi asemel planeeritakse kuus kaksik-
elamukrunti suurustega vahemikus 1819 m2 kuni 2201 m2. Ühtlasi mää-
ratakse kruntide ehitusõigus kahekorruseliste (H = 7,0 meetrit) kak-
sikelamute ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 260 m2.

Detailplaneeringute lahendustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel www.viimsivald.ee.

Viimsi vallavolikogu on 13.03.2018 vastu võtnud otsuse nr 
20 “Prangli saarel, Idaotsa külas, kinnistu Loigu mets 1 detail-
planeeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeritava ala ligikaudne suurus on 2 hektarit ja see asub 
Prangli saarel, idaotsa külas. Planeeritav ala hõlmab maatulun-
dusmaa sihtotstarbega kinnistut Loigu mets 1 (89001:002:0244), 
mis piirneb läänest olemasoleva elamupiirkonnaga ja idast ran-
naalaga. Planeeritav maa-ala on hoonestamata ja valdavas ula-
tuses kõrghaljastatud. Planeeringuala läbib olemasolev sõidutee 
(Estali tee), mis loob loogilise piiri idaotsa küla asustusala ja ran-
nikuäärse kaitsemetsa vahel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on ühe üksikelamu maa 
kasutamise sihtotstarbega krundi (EP), ühe tee- ja tänavamaa 
(LT) ja ühe loodusliku maa (HL) krundi moodustamine, üksikela-
mukrundile ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja kahe abi-
hoone ehitamiseks. Lisaks määratakse tehnovõrkude ja -rajatiste 
asukohad, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõt-
ted, vajadusel vertikaalplaneerimine, krundi asukohast lähtuvalt 
hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehituslikud tingi-
mused, mis koos looduslike tingimustega kujundavad ümbritseva 
keskkonnaga arvestava ruumilise terviklahenduse, ja määratakse 
kinnistule juurdepääsu tagamiseks läbi naaberkinnisasja tee ka-
sutamise tingimused.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevad korraldused:
13.03.2018 korraldus nr 138 “Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi 

tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kin-
nitamine“.

Planeeritava ala suurus on 2243 m2 ja see paikneb Viimsi ale-
vikus, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega Nelgi tee 23 kinnis-
tu (89001:010:2885). Naaberkinnistud on valdavalt hoonestatud 
1–2-korruseliste üksikelamutega. Kinnistul paikneb kasutuses olev 
laohoone ja alajaam. Juurdepääs kinnistule on olemas Nelgi teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on laohoone maa siht-
otstarbe muutmine osaliselt väikeettevõtluse hoone- ja tootmis-
hoone maaks ning krundile ehitusõiguse määramine ühele väike-
ettevõtluse- ja laohoone rajamiseks. Krundi asukohast lähtuvalt 
määratakse hoonete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehi-
tuslikud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga sobitudes ku-
jundavad naaberkinnistustega ruumilise terviklahenduse. Samuti 
määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, 
liikluskorralduse põhimõtted ning haljastuse ja heakorrastuse põ-
himõtted.

13.03.2018 korraldus nr 140 “Metsakasti külas, kinnistute 
Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesa-
niidu tee detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade 
kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 9000 m2 ja see paikneb 
Metsakasti külas, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega kinnistu 
Riiasöödi tee 30 (89001:010:2871), üldkasutatava maa sihtotstar-
bega kinnistud Sassi (89001:010:2874) ja Lauri (89001:010:2873) 
ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Riiasöödi tee (89001:
010:2872) ja Kesaniidu tee (89001:010:2869). Planeeringuala on 
hoonestamata ning piirneb idast elamutega ja läänest metsaga. 
Juurdepääs planeeringualale on olemas Riiasöödi ja G. H. Schüd-
löffeli teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on krundipiiride muut-
mine, ühe kaksikelamu maa krundi (EPk), kahe teemaa krundi (LT) 
ja kahe loodusliku maa krundi (HL) moodustamine, kaksikelamu 
maale ehitusõiguse määramine ühe kaksikelamu püstitamiseks. 
Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoonete arhitektuurilised 
ja kujunduslikud ning ehituslikud tingimused, mis ümbritseva kesk-
konnaga sobitudes kujundavad naaberkinnistustega ruumilise ter-
viklahenduse. Samuti määratakse hoonestusalad, tehnovõrkude 
ja -rajatiste asukohad, liikluskorralduse põhimõtted ning haljastu-
se ja heakorrastuse põhimõtted.

Vastavalt Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule “Viimsi 
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõt-
ted.“ saab väikeelamukrundile kavandada vaid ühe põhihoone (an-
tud juhul kaksikelamu) ning “Elamuehituse piirkondade“ jaotuse 
järgi määrata planeeritavale alale kaksikelamukrundi suuruseks 
minimaalselt 1800 m2.

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

Keskkonna- ja planeerimisamet

Detailplaneeringud

Kõnniteede harjamine. Foto Siim Jürima
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9. aprillil algas üleriigiline 
hajaasustuse programmi 
taotlusvoor. 

Viimsi vallas kuuluvad haja-
asustusega piirkondade hulka 
Naissaar, Prangli ja Kräsuli. 
Taotlus koos kohustuslike li-
sadokumentidega tuleb esitada 
paberil või digitaalselt allkir-
jastatuna vallavalitsusse hilje-
malt 11. juunil 2018.

Hajaasustuse programmi ees-
märk on tagada hajaasustusega 
maapiirkondades elavatele pe-
redele head elutingimused ning 
seeläbi aidata kaasa elanike ar-

Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viim-
si vallas, Haabneeme alevikus, asendiplaanil toodud ela-
mupiirkonnas sidevõrgu projekteerimiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalametile esitas Telia 
Eesti AS 29.03.2018 sidevõrgu projekteerimiseks ja ehitami-
seks projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu koos-
tamise kohustuse puudumisel nr 18110027/02074 Haabnee-
me alevikus, teedele – Lille tee L2, Kelluka tee 6a, Kelluka tee, 
Lille tee L1, Õilme tee L1, Vardi tee L3, Vardi tee L1, Liblika 
tee, Nurme tee L2, Vardi tee L5 ja Õisiku tee kiudoptilise si-
dekaabliga (PON) sidevõrgu  ehitamiseks. Ehitatava sidevõrgu 
projekteerimise maa-ala plaan on menetlusele lisatud.  

Kavandatav sidevõrk parandab oluliselt piirkonna sidetee-
nuse kättesaadavust ja selle kvaliteeti. Sidevõrgu ehitamine ei 
ole vastuolus avalike huvide ega väärtustega, on vallaelu sei-
sukohast oluline ja selle ehitamisega ei kaasne olulist muuda-
tust vallaruumis. Projekteerimistingimuste väljastamine ei ole 
vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingi-
mused vajalikud ehitusloakohustusliku olulise avaliku huviga 
rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplanee-
ringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste and-
mise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja § 31 lg 1 
alusel.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes 
Viimsi Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel www.viimsi-
vald.ee. Eelnõu ja maa-ala plaan on tutvumiseks kättesaa-
dav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik.

2.  Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimus-
te eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva 
jooksul, alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projek-
teerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust 
avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, 
et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu 
kohta arvamust avaldada.

Ehitus- ja kommunaalamet

Omavalitsuse ülesandeks 
on korraldada teehoiu-
töid ja tagada teedel liik-
lusohutus, paigaldada 
liikluskorraldusvahendeid 
ja kooskõlastada tegevusi 
teekaitsevööndis.

Eesmärgiks on tagada võimali-
kult kvaliteetne ja ohutu teede 
kasutamise teenus omavalitsu-
se territooriumil. 

Teede jaoks on ette nähtud 
eraldi transpordimaa sihtotstar-
bega kinnistud, mis on mõel-
dud teetarindite, teeosade ja tee-
elementide paigaldamiseks ning 
tee korrashoiuks. Sellest tule-
nevalt ei tohi teemaale paiguta-
da ega seal hoiustada aedasid, 
kive, peenraid, liivakoormaid, 
lauavirnasid ja muid takistusi. 
Teemaa peab alati olema takis-
tustest vaba.

Teehoidu korraldab teemaa 
omanik – riigimaantee osas riik, 
kohalike teede osas vallavalit-
sus ja eratee osas eraisik. Tee-
hoiutööde koosseisu kuuluvad 
sellised tööd nagu teede suve- 
ja talihoole, teede remont, liik-
lusohutuse tagamine, liikluskor-
raldus, heakorratööd ja muud 
tööd, mis teedega seonduvad. 
Teemaad kasutavad erinevad asu-
tused ja isikud: teehooldaja, tee 
ehitaja, tänavavalgustuse käi-
taja, liikluskorraldaja, sõiduki-
juht, trassi omanik. 

Kitsastel teedel on mure ta-
lihooldega. Suurte lumehulka-
de korral, kui puhastatud tee ala 
aina kitsamaks muutub, on va-
jalik, et teemaale ei oleks pai-
gutatud ühtegi objekti, mis se-
gab lume lükkamist (üle kin-
nistu piiri paiknevad hekid, üle 
krundipiiri ehitatud aiad, kivid). 

Teine suur mure on busside 
ja suuremate sõidukite (prügi-
auto, hooldustehnika, kaubaau-
to jmt) liiklus. Need sõidukid 
ei mahu alati teineteisest möö-
da või ei suuda kurvides ohu-
tult sõita, kui teemaa on kitsas 
ja sinna on veel istutatud he-
kid, puud, põõsad, tõstetud ki-
vid või rajatud aed. Samuti on 
jalakäijal ohtlik liikuda, kui sõi-
dab buss või muu suurem sõi-

duk ning jalakäija on bussi ja 
tee kõrval laiutava heki vahel. 
Ühtlasi piirab iga teemaale is-
tutatud hekk, puu või põõsas 
nähtavust ja suurendab seeläbi 
liiklusriske.

Tee äärde pandud kivide 
tõttu on lõhutud palju hoolde-

tehnikat, kannatada on saanud 
elanike sõidukid. Valgustama-
ta tänavatel on kukutud jalg-
rattaga sõites kivide otsa.

Tuletame meelde, et iga kin-
nistu omanik on kohustatud tee-
maalt tema poolt paigaldatud 
objektid eemaldama. Palume kõi-

Hoidkem teede ääred ehk 
teemaa puhtana

Raudteed ületades 
tuleb jalgrattalt maha 
tulla
Kevade saabudes liiguvad inimesed üha enam 
jalgratastega.

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab meelde, et raud-
teed ületades tuleb alati rattalt maha tulla ning veenduda, 
et lähenemas pole rongi. Igal aastal toimub raudteel mit-
meid jalgratturite hooletusest ning liiklusreeglite eirami-
sest põhjustatud õnnetusi, ka sel aastal on olnud juba sel-
line juhtum.

Jalgratturina raudteed ületades:
- peatu enne ülekäigukohta;
- tule rattalt maha;
- veendu, et lähenemas pole rongi;
- ületa raudtee jalgratas käe kõrval.
TJA paneb kõigile südamele, et raudtee on kõrgenda-

tud ohuga piirkond ja raudteed ületades tuleb olla eriliselt 
tähelepanelik ning järgida igati liiklusreegleid, liiklusmär-
ke, valgusfoore ja muid hoiatusmärke. Raudteed ei tohi 
mingil juhul ületada väljaspool selleks ettenähtud ülekäi-
gu- või ülesõidukohta. 

Vanematel soovitame oma lastele rääkida raudteega 
seotud ohtudest ning ohutu ületamise reeglitest.  

Lisainfo raudteeohutuse kohta on leitav TJA kodule-
helt: https://www.tja.ee/et/raudteeohutuse_meelespea.

Tehnilise Järelevalve Amet

vu püsimisele neis piirkonda-
des. Toetatakse majapidamiste 
veevarustussüsteemide, kana-
lisatsioonisüsteemide, juurde-
pääsuteede ning autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud te-
gevusi.

Toetust saavad taotleda füü-
silised isikud, kes vastavad järg-
mistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt sel-
les majapidamises, millele ta 
toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka 
rahvastikuregistri andmete ko-
haselt selles majapidamises, mil-
lele ta toetust taotleb (vähe-

malt alates 1. jaanuarist 2018);
3. taotlejal ei tohi taotluse 

esitamise hetkel olla riiklike või 
kohalike maksude osas maksu-
võlga, välja arvatud juhul, kui 
see on ajatatud.

Projekti maksimaalne toe-
tus programmist on ühe maja-
pidamise kohta 6500 eurot. Taot-
leja ja kaastaotleja oma- ja kaas-
finantseering peab kokku moo-
dustama vähemalt 33,33% pro-
jekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumen-
tidega esitatakse vallavalitsuse-
le. Töid tohib alustada alles pä-
rast seda, kui projekti osas on 

tehtud rahastamisotsus ning toe-
tuse saajaga on sõlmitud toe-
tusleping. Uuringud, projektee-
rimine, riigilõivud, notaritasud, 
teostusjoonised ja veenanalüü-
sid on teatud juhtudel abikõlb-
likud enne toetuslepingu sõlmi-
mist. Selleks, et taotlus vastaks 
kehtestatud nõuetele, lugege en-
ne taotluse koostamist kindlasti 
läbi programmdokument ja kon-
sulteerige vallaametnikuga.

Programmi programmdoku-
mendi ja taotlusvormid leiate 
EAS-i kodulehelt.

Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus

Hajaasustuse programm 2018

kidel teega piirnevate kinnistu-
te omanikel üle vaadata oma kin-
nistu piirid ja teisaldada kõik 
kinnistu piiridest väljapoole jääv 
oma kinnistu piiridesse – hal-
jastus, esemed, kivid ja muu 
kõrvaline, mis ei tohi paikneda 
teemaal.

Et tagada liiklusohutus ja 
teehoiutööde takistusteta teos-
tamine, hakkab vald suve saa-
budes kontrollima teemaade sei-
sukorda. Esimesena võetakse 
vaatluse alla Tammneeme küla. 
Kõikidel nimetatud teeäärsetel 
kinnistuomanikel palume teisal-
dada teemaalt sinna mittekuu-
luvad rajatised, kivid ja haljas-
tus hiljemalt 31. maiks. Pärast 
seda tähtaega korraldab vald 
koos koostööpartneritega tee-
maade puhastamise ise. 

Isikud ja ettevõtted, kellel 
on soov teemaadelt eemaldatud 
kive kasutada, palun endast tea-
da anda Viimsi vallavalitsuse 
ehitus- ja kommunaalameti järe-
levalveinspektor Raido Kübar-
sepale (raido.kubarsepp@viim-
sivv.ee). Teiega võetakse ühen-
dust ja soovitud kivid tuuakse 
vajalikku asukohta Viimsi hal-
dusterritooriumil.

Ehitus- ja 
kommunaalamet

Teemaal asuvad takistused võivad lõhkuda teehooldusmasinaid ja 
on seetõttu keelatud.

Teemaale ei tohi paigaldada kive ega muud takistavat. Fotod Raido Kübarsepp
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Allpool on toodud info 
Viimsi valla talgute kohta, 
lisainfot saab www.teeme-
ara.ee lehelt (täpsemad 
talgutööd ja tegevused, 
info toitlustuse olemasolu 
kohta jmt). 

Leia oma jaoks sobivad talgud 
ja löö kampa! Tööd jagub kõi-
kidele ja igaüks on oodatud!

Püünsi küla talgud
Toimumise aeg: 1 mai 10.30
Kogunemine: Püünsi spordi-ja 
mänguväljak
Talgutööd: riisumine, prahi kor-
jamine jne
Talgujuht: Mailis Alt (tel 510 
9399)

Miiduranna küla talgud
Toimumise aeg: 5 mai k 10
Kogunemine: Lahe tee ja Tor-
mi tee ristmiku merepoolne hal-
jasala
Talgutööd: haljasala koristus
Talgujuht: Moonika Aasna (moo-
nika.aasna@gmail.com, tel 5553 
0506)

Metsakasti mängu-
väljaku talgud
Toimumise aeg: 5. mai k 10–13
Kogunemine: Kirsi tee ja Mu-
reli tee nurgal
Talgutööd: riisume, korrastame 
hekid, paneme aiapostidele müt-
sid pähe ja teeme muid paren-
dustöid nii mänguväljakul kui 
ka selle ümbruses
Lisainfo: kaasa võtta võimalusel 
tugevam reha
Kohti: 20
Talgujuht: Kristi Ploom (kristi
@flex.ee, tel 5394 3517)

Laiaküla talgud
Toimumise aeg: 5. mai k 10–16
Kogunemine: Käära tee suur 
ring
Talgutööd: küla tänavate äärse-
te alade prahikoristus, mängu-
platside korrastamine
Lisainfo: kaasa võtta kindad, prü-
gikotid, vesi, kerged suupisted
Kohti: 15
Talgujuht: Tiit Villig (tiitvillig
@gmail.com, tel 505 3508)

Rohuneeme küla 
talgud
Toimumise aeg: 5. mai k 11–16
Kogunemine: külaväljakul
Talgutööd: lehtede riisumine, 
okste lõikamine ja koristus ning 
põletamine, üldised koristus-
tööd
Lisainfo: kaasa võtta töökindad, 
rehad, võimalusel käru. Koha-
peal pakutakse suppi ja morssi
Kohti: 100
Talgujuht: Katrin Kurm (katrin-
kurm@hotmail.com, tel 502 
6897)

Keri talgud (Keri saar)
Toimumise aeg: 5. mai k 10–20
Kogunemine: Viimsis, Lepp-
neeme sadamas, kell 9.30 (me-
rereis saarele ca 1,5 h) Tagasi-
sõitu saarelt alustame ca kell 
17, Leppneemes hiljemalt kell 
19 PS! Sõidu toimumist võib 
mõjutada tuul
Talgutööd: talgupäeval jõuab ter-
vele saarele lihtsamate tööde-
ga tiiru peale teha. Korrastada 
õue- ja rannaala, hoonete värs-
kendame, lammutustööd jne
Lisainfo: saarel ei ole joogivett! 
Merel on alati jahedam kui 
maal – selga soojad/tuulekind-
lad ja ilmale vastavad riided! 
Lemmikloomad jätame palun 
koju, kuna lindudel on pesitsus-
aeg! 5 eurot sularaha talgute toe-
tuseks
Kohti: 20
Talgujuhid: Anna-Liisa Eljari 
(talgud@keri.ee, tel 504 4623) 
ja Jako Vernik (jako@livehou-
se.ee, tel 510 8313)

Prangli saare 
koristustalgud
Toimumise aeg: 5. mai k 10–13
Kogunemine: kell 10 Kelnase 
sadamas, sadamakuuris Noor 
Kaardivägi. Pranglile saab lae-
vaga Wrango. Pilet palume soe-
tada www.veeteed.com (Kelna-
se – Leppneeme liin)

Talgutööd: matkatakse läbi pea-
mised turistide poolt tallatavad 
rajad, samuti sadamaala ning 
rannaalad ja korjatakse kokku 
kõik praht, mis leidub
Lisainfo: kaasa võtta töökindad. 
Pärast koristusmatka toimub tu-
rismihooaja lahti jooksmine, 
Prangli jooks 2018
Kohti: 50
Talgujuht: Annika Prangli (prang-
lia@gmail.com, tel 5341 3109)

Rannavälja talgud 
(Pringi küla)
Toimumise aeg: 5. mai k 15–18
Kogunemine: Rannavälja tee 51 
vastas asuva suure tamme juu-
res
Talgutööd: prügikoristus, võsa-
lõikus
Lisainfo: kaasa võtta töökindad 
ja õhukesed prügikotid. Võima-
lusel jalga kummikud ning kaa-
sa ämber või tugevam kast (prü-
gikotid kipuvad kergesti puru-
nema), aiakäru, oksalõikur/-kää-
rid, reha ja labidas
Kohti: 30
Talgujuht: Kadri Käärt (kadri.
kaart@gmail.com, tel 523 5725)

Pärnamäe küla 
kevadtalgud
Toimumise aeg: 5. mai k 11–13
Kogunemine: Vehema tee ääres 
talgutelgis
Talgutööd: sadevee kraavide pu-
hastamine prahist. Prügi korja-
mine, okste põletamine, okste 
lõikus
Kohti: 50
Talgujuht: Kärol Tohver (karol.
tohver@hotmail.com, tel 5665 
1216)

Kraavid puhtaks, 
aiad särama! 
(Metsakasti küla)
Toimumise aeg: 5. mai k 10–16
Kogunemine: Raudrogu tee 36, 
Metsakasti
Talgutööd: kraavipervede pu-
hastamine, prügi kogumine ja 
äravedu, võsa lõikamine ja ära-
vedu. Vana aia puhastamine, sir-
geks ajamine ja värvimine
Kohti: 6
Talgujuht: Sven Jürgenson (Juu-

ramagister@gmail.com, tel 522 
7977)

MÜ Kvarts Igakevadine 
talgupäev 2018 
(Randvere küla)
Toimumise aeg: 5. mai k 10–16
Kogunemine: Metsavahe tee ja 
Külavahe tee ristmik
Talgutööd: kraavide puhastami-
ne, võsa eemaldamine. Ühistu 
omanduses olevate kruntide ke-
vadhooldus ja koristus
Lisainfo: kaasa võtta reha, ok-
sakäärid, kirves, labidas, aiakä-
ru jms
Kohti: 20
Talgujuht: Sulev Lind (sulev@
budampex.eu, tel 517 7531)

Jasmiini tee talgud 
(Viimsi alevik)
Toimumise aeg: 5. mai k 10–15
Kogunemine: Jasmiini teel
Talgutööd: prügi korjamine, 
umbrohu eemaldamine, tänava 
pühkimine
Lisainfo: kaasa töökindad, prü-
gikotid, võimalusel tööriistad
Kohti: 20
Talgujuht: Jane Saks (janesaks88
@gmail.com, tel 5198 8234)

Äigrumäe küla 
heakorra talgud 2018! 
Toimumise aeg: 5. mai k 10–16 
Kogunemine: Äigrumäe küla-
plats
Talgutööd: koristame külaümb-
rust, puhastame kraavi, lõikame 
võsa
Lisainfo: kaasa rehad, aiakäärid, 
trimmerid, labidad
Kohti: 40
Talgujuht: Piret Simmo (piret.
simmo@gmail.com, tel 504 8696)

Minitalgud
Kes talgutele ei saa või ei jõua 
minna, siis igaüks saab kodus 
ja selle lähiümbruses teha väi-
kesed minitalgud. 

Täname vallavalitsuse poolt 
kõiki neid, kes on oma talgud 
juba teinud, ja jõudu neile, kes 
talguid alles kavandavad. Edu 
ja julget pealehakkamist kõiki-
dele talgulistele!

Kommunaalteenistus

10. aprillil kehtestas Viimsi 
vallavolikogu määrusega 
nr 7 “Viimsi valla 2018. a 
huvihariduse ja -tegevuse 
toetuse eraldamise tingi-
mused ja korra“. 

Selle alusel toetatakse riigieel-
arvest eraldatud ja Viimsi valla 
2018. aasta eelarves olevate ra-
haliste vahendite ulatuses tege-
vustoetusena Viimsi valla hu-
vihariduse ja -tegevuse vald-
konda.    

Riigikogu võttis 12.04.2017 
(jõustus 1.07.2017) vastu noor-
sootöö seaduse, erakooliseadu-
se ja huvikooli seaduse muutmi-
se seaduse (määruse aluseks on 
noosootöö seaduse § 151 muu-
datus), millega loodi alus noorte 
huvihariduse ja -tegevuse riigi-

Pringi küla üld-
koosolek külavanema 
valimiseks
Viimsi vallavalitsus kutsub kokku Pringi küla üld-
koosoleku külavanema valimiseks. 

Üldkoosolek toimub 22. mail algusega kell 19 Rannarahva 
muuseumis (Nurme tee 3).

Külavanema kandidaadiks võib olla Pringi küla täis-
ealine isik. Kandidaadil tuleb esitada kirjalik nõusolek. 
Nõusolek kandideerimiseks tuleb esitada Viimsi vallava-
litsusele hiljemalt 1 nädal enne üldkoosoleku toimumist. 
Esitatud kandidaatide nimed avaldatakse Viimsi valla vee-
bilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätes-
tatud Viimsi valla põhimääruse §-des 61-65. Külavanema 
valimised viiakse läbi Viimsi valla põhimääruse § 66 ja § 
68 sätteid arvestades.

Külavanema valimistel saavad hääletada rahvastikure-
gistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18-aastased 
isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut 
tõendav dokument!

Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa.
Viimsi vallavalitsus

Viimsis viidi läbi 
põtrade loendus
Ajavahemikul 4. veebruarist kuni 27. märtsini 
viidi Jäägriabi OÜ poolt läbi Viimsi valla põtrade 
loendust. 

Loendus viidi läbi kahel meetodil: marsruutloendusena ja 
kvartalite kaupa jälgede kaardistamise teel. Loendusel lä-
biti metsateid ja metsasihte maastikuauto või ATV-ga ning 
kitsamad ja kinnikasvanud sihid jalgsi. Loendused viidi 
läbi värske lume perioodil. 

Kokku viidi läbi neli loendust. Loendustulemuste alu-
sel võib öelda, et Viimsi valla territooriumil talvitub või 
elab vähemalt 21 põtra, kuid nende arv võib ulatuda isegi 
23-ni. 

Teadlased on kindlaks teinud, et Eestis peaks elama 
1000 ha suuruse maa-ala peal 4–5 põtra. Viimsi valla mand-
riosas tuleks aga kindlasti arvestada siinset tiheasustust, 
autoteede rohkust ja liikluse tihedust. Jäägriabi OÜ hin-
nangul oleks turvalisuse kaalutlustel Viimsi valla mandri-
osa metsamassiividega aladel optimaalseks põtrade arvuks 
1000 ha suuruse maa-ala peale 1,5–2 isendit. See tähendab 
omakorda, et Viimsi valla mandriosas peaks elama prae-
guse 21–23 põdra asemel vaid 4 isendit. Selline põtrade 
arvukus ei tekitaks kahju metsale ja metsakultuuridele ning 
suurendaks liiklusturvalisust.

Põtrade arvukuse piiramist saab teostada kahel viisil: 
neid uinutades ja uude piirkonda transportides või neid 
küttides, aga Viimsi vallas on küttimine keelatud.

Viimsi Teataja

Talgud Viimsis 2018. aastal

poolseks täiendavaks toetami-
seks. Toetuse eesmärk on taga-
da suuremale hulgale noortele 
juurdepääs huvitegevusele ja 
-haridusele. Alates 2017. aasta 
septembrist ning käesoleval, 
2018. aastal on riik eraldanud 
rahalised vahendid omavalitsus-
tele nimetatud toetusmeetme ra-
kendamiseks. Riiklik toetus on 
täienduseks kohalike omavalit-
suste panusele. Vastutus huvi-
hariduse ja huvitegevuse kor-
raldamise, toetamise ja toetuse 
kasutamise üle (aruandluse ko-
hustus) riigi ees jääb omavalit-
suste kanda. 

Käesoleva määruse kehtes-
tamisel on arvestatud riigipool-
se tingimusena kehtestatud Viim-
si vallavalitsuse 29.08.2017 kor-
raldust nr 624 “Viimsi valla 

2017–2018 huvihariduse ja hu-
vitegevuse kava kinnitamine”, 
mille lisas 1 punktis 13 on välja 
toodud projektifondi (tegevus-
toetus) loomise vajalikkus. Selle 
eesmärk on uute algatuste toe-
tamine kultuuri- (kunst, muu-
sika, tants) ja sporditegevuse hu-
viringide loomiseks. Käesoleva 
määrusega laienevad tegevus-
toetuste kasutamise võimalused 
lisaks eelmainitud valdkonda-
dele ka uute loodus-, tehnika- ja 
täppisteaduste (LTT) ning ko-
dukaitse valdkonna huviringide-
le ja huvikoolide tegevustele.

Toetuse eesmärk on suuren-
dada uuenduslike huvialade ja 
metoodikate hulka huvitegevu-
ses, -hariduses ja noorsootöös, 
loodus-, tehnika- ja täppistea-
duste valdkonnas ning luua uusi 

võimalusi osalemaks üldkultuu-
ri-, spordi-, muusika-, kodukait-
se- ja kunstialastes huviringi-
des. Määruse alusel toetatakse 
Viimsi vallas tegutsevaid jurii-
dilisi isikuid ja Viimsi vallava-
litsuse hallatavaid asutusi Viim-
si vallas 7–19-aastaste lastele ja 
noortele uute tegevuste loomi-
seks või innovaatiliste meeto-
dite kasutamiseks ning huviha-
riduse ja -tegevuse võimaluste 
mitmekesistamiseks, kättesaa-
davuse ning tegevuses osaleja-
te arvu suurendamiseks.

Tegevused, mille elluviimi-
seks võib toetust taotleda, on: 
uute huviringide või huvikooli 
uute õppe- või ainekavade käi-
vitamine ja läbiviimine; uuen-
duslike metoodikate kasutuse-
levõtt olemasolevates huvirin-

gides või huvikooli õppe- või 
ainekavades; loodus-, täppistea-
duste ja tehnoloogia (edaspidi 
LTT) valdkonna huviringide või 
huvikooli õppe- või ainekava-
de käivitamine ja läbiviimine; 
LTT valdkonna olemasolevate 
huviringide või huvikooli õppe- 
või ainekavade alusel toimuva 
õppetöö parendamine; uute või-
maluste loomine kultuuri ja spor-
di ning kodukaitse eesmärgil loo-
dud huviringides osalemiseks. 
Toetuse suurus ühe taotluse koh-
ta on kuni 6000 eurot. Üks taot-
leja võib esitada mitu taotlust, 
kui soovitakse ellu viia mitut 
tegevust, mis eeldavad erine-
vaid vahendeid. Toetust ei või 
kasutada kinnisvara ja sõiduva-
hendite omandamiseks ja ka-
sutusse võtmiseks, hoonete ja 

rajatiste ehitamiseks ning kin-
nistute, hoonete ja ruumide ma-
jandamiskulude eest tasumiseks. 
Huvihariduse ja -tegevuse toe-
tuse kasutamisel peavad oma-
valitsused lähtuma põhimõttest, 
et huvihariduse ja huvitegevu-
se toetusega ei asendata oma 
eelarvest juba kaetavaid kulu-
sid. 

Toetuse saaja kohustub taot-
luses esitatud tegevused ellu vii-
ma perioodil kõige varem ala-
tes 1. juunist 2018 hiljemalt 
15. juunini 2019. aastal. 

Taotluste esitamise tähtaeg 
on 15. mai 2018.

Lisainfo: tel 608 2860, kaija.
magi@viimsivv.ee.

Kaija Mägi
Viimsi valla huvihariduse ja 

sporditöö koordinaator

Uus võimalus huvihariduse ja -tegevuse toetamiseks
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20. aprill – 4. mai
Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

22. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere kirikus

28. aprill kell 12
60+ eakate lõunaosadus
Viimsi Vabakiriku kohvikus

29. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Näitus “Ühel väikesel saarel 
elas geenius“ 
Aksi saare fotograafist ja 
kultuuritegelasest August Luus-
mannist
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

aprill
Hele-Riin Halliku isikunäitus 
“Rahustada häirituid ja häirida 
rahulikke“
Vaba sissepääs!
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 2. mai
Enno Ootsingu näitus Teelised
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Aprill–mai
Näitus “Rumeenia sõjaväe-
vormide ajalugu 1830. aastast 
tänapäevani“
Sõjamuuseumi püsinäitused on 
avatud K–P k 11–18
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

Kuni 30. aprill
Helen ja fred Lainjärve maali-
näitus 
“Päike südames“
www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse aatriumis

Kuni 14. mai
Tiina Alaveri fotode näitus
Parim külastusaeg
T, K, N  k 12–16
Viimsi päevakeskuse 
Haabneeme keskuses

ÕPI- JA JUTUTOAD
20. aprill kell 18.30–20.30
Teadliku vanemluse toetusring 
ja raamatuklubi
Juhendaja Grete Sutrop
Registreerimine: elujousaal@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Osaluspanus 1–10 €
Elujõusaalis

22. aprill kell 19.30
Šamaanijuttude- ja filmiõhtu
Juhendab šamaan Otisir Hürr
Registreerimine: elujousaal@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Osaluspanus 5 € saalile ja 
koduhoidis šamaanile
Elujõusaalis

23. aprillil kell 18
Kohtumine Jesper Parvega
Tasuta!
Viimsi raamatukogus

25. aprill kell 19–21
Praktikaõhtu ja ühisõnnistamine 
Lea Dali Lioniga
Registreermine: elujousaal@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Osaluspanus 15 €
Elujõusaalis

2. mai kell 18.30–20
TeeRing: meditatsioon ja 
kogemine tee toetavas väes
Juhendaja Gea Grigorjev
Registreerimine: elujousaal@
gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Osaluspanus 10 €
Elujõusaalis

KONTSERT, TEATRIETENDUS
20. aprill kell 18
Tallinna Kammerkoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

20. aprill kell 19
Rob Beckeri komöödia “Ürgmees”
Laval Jan Uuspõld

Piletid 16/14 € müügil huvi-
keskuse kontoris ja Piletilevis
Viimsi huvikeskuses 

28. aprill kell 16
Rahvamuusikaansambel PiRiTA 
35. sünnipäevale ja H. Vaabeli 
90. sünniaastapäevale pühen-
datud kontsert “Helisedes keva-
desse”
Sissepääs tasuta!
Viimsi huvikeskuses

28. aprill kell 19
Segakoor HUiK!
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
20. aprill kell 21
L’Dorado / DJ Märt Rannamäe
21. aprill kell 21
VJ Sass Nixon
25. aprill kell 20
Sharif
27. aprill kell 21
ivetta Trio / VJ Sass Nixon
28. aprill kell 21
VJ Andrus Kuzmin
2. mai kell 20
Sharif
4. mai kell 21
Merike Susi & “Kui kunagi veel 
näeme, siis teisiti on kõik“ / VJ 
Lenny LaVida
info ja broneerimine: tel 5628 
2261
Black Rose pubis

21. aprill kell 20
Kelli Piksar ja Samuel Reinaru
9. mai kell 20
Comedy Estonia Viimsi Open Mic
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Lasteaiarühmadele ja i–ii kooli-
astme gruppidele
“Mina elan Eestis. Eesti elab 
minus.“
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@ranna-
rahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
Lasteaia vanemale rühmale ja 
i–ii kooliastme gruppidele

Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@ranna-
rahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis
NB! Programmi on võimalik 
tellida ka kooli!

Huviprogramm “Meremehe 
7 ametit“
Lasteaia ja i kooliastme 
gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@ranna-
rahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis või 
Viimsi vabaõhumuuseumis

Alates 2. mai – 11. juuni
Veeohutusprogramm
“Suveks valmis!“
Lasteaia ja i–ii kooliastme 
gruppidele
Hind 4 €
Ettetellimisel: haridus@ranna-
rahvamuuseum.ee
Viimsi vabaõhumuuseumis

Esmaspäeviti kell 16
Meisterdamine “Teeme ise“
Viimsi noortekeskuses

Teisipäeviti kell 16 
Kokandusklubi “ise tehtud, 
hästi tehtud” 
Viimsi noortekeskuses 

Kolmapäeviti kell 16
Hispaania keel algajatele 
Claudiaga
Randvere noortekeskuses

Neljapäeviti kell 16
Hispaania keel Claudiaga
Viimsi noortekeskuses

20. aprill 10.30
Väikelaste loovushommik
Osalemistasu 8 €
info ja registreerimine: 
loovustuba@gmail.com 
Viimsi huvikeskuses

20. aprill kell 17–20 
Erasmus + infoõhtu “Kas tahad 
minna Prantsusmaale?” 
Noortele vanuses 12+ 
Randvere noortekeskuses 

23.–26. aprill kell 10–17
Dancelife tantsustuudio 

“Koolivaheaja tüdrukute Chill”
Osalustasu 130 €
info ja registreerimine: 
tel 5557 7821,
laager@dancelifestuudio.ee
Viimsi huvikeskuses

23.–26. aprill kell 11–14
“Loominguline koolivaheaja 
kevadlaager!”
E – unenäopüüdja ja mandala 
T – seemned mulda ja ikebana 
K – teaduskatsed ja lauamäng 
N – sushi ja kommid
Osalemistasu 60 € või ühe 
päeva tasu 17 €
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
Viimsi huvikeskuses

23.–27. aprill
Muuuvi linnalaager
E – kokkamine
T – loodusmuuseumi külastus
K – teaduse päev
N – spordipäev
R – volbripäev koos väikese 
nõiaga, disko
(võta kaasa nõiakostüüm või 
kübar ja luud)
iga päev on kohal VirtuaalRuum
Päevapilet 10 € (sisaldab sooja 
lõunat) 
Lisainfo: www.muuuv.ee, 
tel 605 1100, info@muuuv.ee
Viimsi Keskuses, Muuuv seiklus-
maal

24.–27. aprill kell 10–16
Linnalaager 
Noortele vanuses 7–12 aastat 
Osalustasu 50 €
Registreerimine: kertu@
huvikeskus.ee  
Randvere noortekeskus

24.–27. aprill kell 11–17 
Linnalaager DiY
Noortele vanuses 7–12 aastat
Osalustasu 50 €
Registreerimine: viivika@
huvikeskus.ee 
Viimsi noortekeskuses

30. aprill kell 19 – 1. mail 
kell 10
Volbriöö/noorteöö
Viimsi noortekeskuses 
Eelregistreermine: birgit@
huvikeskus.ee 

4. mail kell 19 – 5. mai kell 9
Tüdrukuteöö jooga, jagamise ja 
mängudega (10+aastastele)
Juhendaja: Grete Sutrop
Ainult eelregistreerimisega: 
elujousaal@gmail.com
Lisainfo: www.elujousaal.ee
Osaluspanus 20 €
Elujõusaalis

EAKATELE
20. aprill kell 16
Kontsert – Tallinna Ülikooli 
vokaalansambel Vox Nova
Viimsi päevakeskuses

21. aprill kell 12
Viimsi Pensionäride Suurkogu 
üldkoosolek
Viimsi huvikeskuses

26. aprill kell 15
Meeleoluõhtu koos sünni-
päevade tähistamisega
Randvere päevakeskuses

3. mai kell 14
Kontsert
Külalisesinejad Tallinnast
Loominguline kollektiiv 
Harmoonia
Esinevad Viimsi päevakeskuse 
huviringid
Viimsi päevakeskuses

VARIA
22. aprill kell 11–16
Perepäev – tähistame veterani-
päeva!
Mängud, töötoad, ekskursioonid
Mustkunstnik, päevapiltnik
Kaitseliidu lahingvarustuse näitus
Avatud on kohvik
Viimsi Naiskodukaitse pakub 
sõdurisuppi ja teed
Osalemine tasuta!
Lisainfo: www.esm.ee või fB
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

28. aprill kell 8–14
Avatud kalasadamate päev
Värske kala, Kalakokk, kohvi-
kud, tasuline paadisõit, 
viikingid, tegevused lastele, 
vabatahtlik merepääste, 
ajaloonurk jne
Esineb Audru jõelaevanduse 
punt
Leppneeme sadamas

Beebivõimlemine 
kolmapäeviti

Viimsi Huvikeskuses
11.30–12.20 – 6–12 kuused roomavad 

beebid   
 12.30–13.30 – 2–6 kuused beebid

Beebivõimlemise tundides arendatakse last 
terviklikult. 

Beebide tunnis keskendutakse silitusele, 
roomamisele ja rõõmupakkuvale akrobaatikale. 
Beebid on tundi oodatud alates 8. elunädalast.

Juhendaja juhib tähelepanu nii kasvatuslikele 
kui meditsiinilistele probleemidele (haridus 
meditsiini magister ja  eelkooli pedagoog). 

Osalustasu: 8 € / 1 tund
28 € / 4 korda

Juhendaja: Reet Post
Info : Reet@okobeebi.ee; tel. 52 35639  

www.huvikeskus.ee
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Püüton I toomine Rannarahva muuseumisse 2009. aastal. Foto Rannarahva muuseum

Muuseumilaevrik – 
väiketraalpaat Püüton I

Muuseumisse jõudis Püü-
ton I alles 2009. aastal, kui ka-
lapüügimahud olid vähenenud 
ning püügivahendeid hakati lik-
videerima. Püüton I nimekaim 
väiketraalpaat Püüton II oli te-
gevalus aga veel kuni eelmise 
aastani.

Maivi Kärginen-Kivi
Rannarahva muuseum

Uued vaimulikud
EELK Prangli Laurentsiuse kogudus ja EK Viimsi 
Vabakogudus sai uued vaimulikud.

EELK Konsistoorium kinnitas 3. aprillil Prangli koguduse 
hooldajaõpetajaks EELK abipraosti, Jõelähtme koguduse 
vaimuliku Margus Kirja. Samuti kinnitati Prangli kogu-
dust teenima Ida-Harju praostkonna diakon Herki Talen. 

8. aprillil pühitseti ametisse uued vaimulikud EK Viim-
si Vabakoguduses. Pastorina alustab koguduses tööd Krist-
jan Kalamägi, kes on olnud eelnevalt teeninud Tallinna Ne-
lipühikirikut. Viimsi Vabakoguduse diakonina asub ame-
tisse Elle Kalamägi. 

Suurimad tänud koguduse teenimise eest Kalle Reba-
sele, senisele Prangli koguduse õpetajale!

Edu ning viljakat koguduste ja kogukonna teenimist 
uutele koguduste vaimulikele! 

Viimsi Teataja

Uurimislaeva Mare aastapäeva 
tähistab postmark
5. aprillil ilmus postmark, mis tähistab 50 aasta möödu-
mist Eesti Meremuuseumi uurimislaeva Mare ehitusest. Sel-
lega kaasnes esimese päeva ümbrik ja postkaart (maksi-
mumkaart). Komplekti kujundas meremuuseumi kunstnik 
Roman Matkiewicz.

“Margi ilmumine just nüüd 
on märgilise tähendusega, ku-
na Mare läheb sel kevadel vas-
tu oma viimasele hooajale me-
rel,“ avaldas meremuuseumi di-
rektor Urmas Dresen. “Sügisel 
leiab Mare endale koha teiste 
muuseumilaevade hulgas kail 
ning jääb avatuks kõigile hu-
vilistele.“

1968. aastal Nõukogude Liidus kalatraaleriks ehitatud moo-
torlaev Mare paigutub meremuuseumi näitusel “100 aastat
kiilu all. Eesti lugu laevades 1918–2018” aastasse 1983, mil muu-
seum võttis aluse kasutusele uurimislaevana.

Mare kapten on allveearheoloog Vello Mäss, kelle juhtimi-
sel avastatud tuntumad laevavrakid on soomuslaev Russalka, 
reisilaev Vironia, ujuvmajakas (tulelaev) Hiiumadal, jäämurd-
ja Pjotr Veliki, mootorpurjekas Jaen Teär jpt. Kokku on Mare 
töö tulemusel koostatud vrakiregistris üle 1000 uppunud lae-
va, lennuki, ajaloolise ankru ja eestlaetava suurtüki.

Õnne Mets
Eesti Meremuuseumi kommunikatsioonispetsialist

Miidurannas kaunistati mune ja 
võisteldi tänukirja kujundamises
Miiduranna külaselts korraldas aprilli alguses  linnumuna-
de kaunistamise võistluse.

Võistlus toimus kolmes kategoorias: keedetud munade kau-
nistamine maalimisega või joonistamisega, sibulakoorte, vär-
viliste lõngade või muu loodusliku materjali sisse mähitud mu-
nade keetmisel saadud tõmmisega kaunistamine ning keede-
tud munade kaunistamine vabalt valitud vahenditega. 6. ap-
rillil toimus Viimsi Kunstikoolis võistlusel osalenute tunnusta-
mine. Tänukirja ja auhinna pälvisid neli munakaunistajat: Kud-
run Lisandra Rassel, perekond Kotka, Kärt Hammer ja Helena 
Angerjärv.

Miidurandlased tänavad ka Viimsi Kunstikooli, et kool kor-
raldas Miiduranna külale tänukirja kujundamise võistluse, mil-
lel osales enamus Viimsi Kunstikooli õpilasi. Väljavalituks osu-
tus Helen Karpi töö, juhendajaks Anne Soop-Tohver ja arvutis 
aitas töö trükiks kohandada õpetaja ivar Reimann. Kõige esi-
mese tänukirja andis külavanem Eero Hammer üle just õpila-
sele Helen Karpile. Tunnustati ka teisi tänukirja kavandajaid. 

2018. aasta suvel toimub teistkordselt heategevuslik kõr-
vitsa kasvatamise võistlus. Miidurandlased kavatsevad taas kas-
vatada vägevaid kõrvitsaid ning kingivad need sügisel Tallinna 
Loomaaia maiasmokkadele. Teiste hulgas registreerus võistlu-
sele ka Viimsi Kunstikool. 

Võistlejad saavad võistlusel osaleda piiramatu arvu kõrvit-
satega. Kõik võistlusel osalenud kõrvitsad kingitakse Tallinna 
Loomaaiale. Kõige suurema ümbermõõduga kõrvitsa kasva-
taja saab valida endale auhinna: perepääsme loomaaeda või 
Viimsi istikuäri – Juhani Puukooli kinkekaardi. Lisaks loositakse 
kõigi osalejate vahel välja valik auhindu. 

Eero Hammer
Miiduranna külavanem

Margi ja ümbriku visand. 
Autor Roman Matkiewicz

TASUb TEADA
Laevrik on mere poolt ran-
da uhutud materjal. Selle 
alla mahuvad igasugu as-
jad, alustades apelsinidest 
(mida teinekord rannarah-
vas leidis, mõne laeva las-
tist maha kukkunud) ja spir-
dikanistritest, lõpetades puu-
toigaste ja palkidega. Muu-
seumilaevrik on sõnamäng 
muuseumis leiduvate asja-
de kohta.

Väiketraalpaat Püüton I vaadatuna läbi vana klaasist võrguujuki. 
Foto Maivi Kärginen-Kivi

Viimsi Rannarahva muu-
seumi hoovis seisab tun-
nusmärk ajast, kui Viimsi 
poolsaarel oli kalapüük 
veel oluline osa igapäe-
vaelust. Tegu on väike-
traalpaadiga, mis kuulus 
enne muuseumi jõudmist 
Prangli Kalandusühistule 
ja kannab uhket nime 
Püüton I. 

Prangli Kalandusühistu pelaa-
gilise kaksiktraali Püüton I pro-
totüübiks oli nõukogudeaegne 
TRP traalpaat ja see valmistati 
1996. aastal. Suurim saak ole-
vat olnud 11,3 tonni. Püüton I 
pikkus on 13,2 m, laius 3,43 m 
ja kandejõud 14,7 tonni. Paadi 
meeskond oli 3-liikmeline. 

Samasugused traalpaate ka-
sutati kalurikolhoosides üle Ees-
ti. Väiketraalpaate hakati ehita-
ma Tallinna Laevaremonditeha-
ses (hilisem Kolhoosidevaheline 
Laevaremonditehas) 1950. aas-
tate keskpaiku, hiljem valmis-
tati neid ka mujal. Rohkelt ehi-
tati traalpaate 1960. aastatel. Kol-
hoosidevahelises Laevaremon-
ditehases ehitati nõukogude pe-
rioodil kokku ca 390 väiketraal-
paati. 

Viimsis 1950. aastal asuta-
tud S. M. Kirovi nimelises näi-
diskalurikolhoosis võeti säära-
sed väiketraalpaadid kasutuse-
le 1950. aastate teisel poolel. 
Traalpaatidega püüti põhiliselt 
kilu, räime, lesta ja turska. Ki-
lu ja räime püüti kaksiktraaliga, 
s.t kasutati kahte alust. Lesta ja 
tursa jaoks piisas ühest väike-
traalpaadist. Üldisest kalapüü-
gist langes umbes 60% traallae-
vastikule ja 40% traalpaatidele.
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Juba rohkem kui aasta 
on Theatrum elanud oma 
renoveeritud maja ava-
mise ootuses. 

Kuid nagu sageli juhtub, veni-
vad ehitustööd esialgselt pla-
neeritust pikemaks ning pub-
liku kutsumine oluliselt muga-
vamasse ja tehniliselt palju suu-
remate võimalustega saali on 
lükkunud kevadest sügisesse. 
See-eest on aga Theatrumil ol-
nud tore võimalus mängida mit-
metes meie jaoks uutes saalides.

Meie jaoks kodusaali üm-
berehituse ajal alaliseks esine-

Loovtöö, mis avardas maailmapilti
Eelmisel õppeaastal kaitsesime loovtöö teemal “Erivajaduse-
ga nooruki kaasamine sportlikku tegevusse“. Meie töö seis-
nes vaegnägijale kaljuronimise õpetamises. Viisime läbi mitu 
treeningut Ronimisministeeriumi spordihallis koos vaegnägi-
ja Merilyn Jaeskiga.

Kaljuronimine kogub järjest suuremat populaarsust. See aren-
dab jõudu, vastupidavust, keha kontrolli, liigutuste täpsust ning 
lisaks füüsilisele ja mentaalsele kasutegurile on oluline ka sotsiaa-
lne aspekt. Eestis tegeletakse enim siseseinaronimisega, Tallinnas 
on seda võimalik harrastada Ronimisministeeriumis, Tallinna Las-
namäe kergejõustikuhallis ja Kristiine spordihallis.

Kogu töö vältel viisime Merilyni kurssi kõigega, mis puudutab 
ronimist, ja püüdsime kasvatada temas enesekindlust. Enda jaoks 
peame kõige tähtsamaks suhtlemisoskuse paranemist puuetega 
inimestega ning lisaks suurendas see projekt julgust ka võõra ta-
vainimesega rääkimisel. innustame ka teisi järgima oma eesmär-
ke ja tegema seda, mis on neile südamelähedane. 

brenda Pent ja Elly Soots

mispaigaks saanud Viimsi Black 
Boxis mängime maikuus ka-
heksal korral Rootsi kirjaniku 
ja lavastaja Martina Monteliu-
se lastele mõeldud näidendit 
“Üksi ja Esmeralda”, mille on 
lavastanud Maria Peterson. Osa-
täitjad on Maria Koff, Rhett 
Kütsen, Mare Peterson ja Tar-
mo Song. Teos kirjeldab isiku-
pärasel moel ühe filmitegija lap-
sepõlve. Koomiliselt ja samas 
pisut nukralt näitab autor, kui-
das fantaasia võib päästa nõud-
mistest ja ootustest, kuidas lap-
se kogemused võivad anda ai-
nest kunstiloomingule.

Etendused toimuvad 2., 3., 
4., 15., 16., 17., 18. ja 19. mail.

Kahel korral (10. ja 12. mail) 
toome Viimsisse taas meie vii-
mase aja ühe menukaima la-
vastuse Florian Zelleri “Isa”, 
kus peaosa mängib Lembit Pe-
terson. Zeller on hetkel üks män-
gitumaid autoreid Euroopas ja 
mujalgi. Prantsuse nädalalehe 
L`Express arvamusel on Zeller 
“parim prantsuse dramaturg Yas-
mina Reza kõrval” ja The Guar-
diani silmis “meie ajastu kõige 
inspireerivam näitekirjanik”.

Ilusaid teatrielamusi!
THEATRUM

THEATRUM taas külas 
Viimsi Black Box Studios

Pildil on vaegnägija, brenda 
ja Elly ronimisseinal. Foto 
Krista Sink

Kevad on näitetruppidele 
tavapäraselt kiire aeg. 
Kohati hullumeelne. 
Toimuvad proovid ja 
festivalid, mis on tava-
liste koolipäevade, sisse-
astumiskatsete ja nädala-
vahetuste vahele pres-
situd. Vaja oleks ideid, 
jõudu, kannatlikkust ja 
aega, aga siiski on tunne, 
et kõigest sellest on 
puudus.

Kõigepealt on heameel selle üle, 
et sellest aastast tegutseb ka alg-
klasside EKSPERIMENT, kes 
suuremate arvates on juba täies-
ti eksperimentlaste nägu ja te-
gu. Algus oli keeruline ja la-
vastusele isegi väga ei mõel-
nud. Ei ole väikestega enne mi-
dagi lavastatud. Lapsed ja ideed 
arenesid aga omasoodu ja har-
jutustest sündis 15-minutiline 
muhe minilavastus “Ühel päe-
val”, millega astuti üles Harju-
maa kooliteatrite festivalil. Žü-
riile imponeeriski kõige enam 
see, et lavastuses on kasutatud 
lihtsaid, kuid nutikaid elemen-
te, millega lapsed said toimeta-
da ja et lavastus oli väga eako-
hane ja humoorikas. Näitleja-
preemiatega tunnustati Roosi 
Mugu ja Gabriele Siimanni.

Põhikoolitrupis EKSPERI-
MENT osaleb kõige rohkem 
õpilasi – kokku 25. Nii suurele 

Näitetrupi EKSPERIMENT teatrikevad

massile lühilavastuses tegutse-
mist leida on päris raske, kuigi 
sellega tuleb igal aastal rinda 
pista. Selleaastane lavastus “Lu-
mememme lugu” sai alguse Bet-
ti Alveri 111. sünniaastapäeva-

le pühendatud festivalist “Tuu-
lelapsed”, millel jaanuaris osa-
lesime. Algne lavastus põhines 
Lehte Hainsalu luuletustel. Va-
hepeal tundus küll, et äkki jõua-
me kevadeks ka päris uue ma-
terjaliga tegeleda, aga kui hai-
guste periood tuli, siis loobu-
sime sellest mõttest ja arenda-
sime lumememmede tegevusi 
edasi. Appi tuli Jan Teevet, kes 
mõned dialoogid kirjutas.

Maakondlikul festivalil päl-
vis “Lumememme lugu” lau-
reaaditiitli ja parima juhendaja 
preemia. Parimaks meesnäitle-
jaks tunnistati Georg Krimm, 
naisnäitleja eripreemia sai Emi-
li Kelle ning väikeste ansambli-
mängupreemiaga pärjati Georg 
Abner, Mattias Muinaste ja Kadi-
Leen Rõigas.

Gümnaasiumitrupp EKSPE-

RIMENT tegutses sel aastal 
poolenisti kooliteatris muusi-
kaliprojektis “Valge tee kutse” 
ning festivaliproovideks jäi vä-
hem aega. Seega oli pinge maa-
kondlikul festivalil erakordselt 
suur. Žürii oli aga lummatud 

kogu sellest liikumisest ja vi-
suaalsest poolest, vahendite ja 
tekstide kasutamisest. Lavas-
tus “Talk” tunnistati grand prix’ 
vääriliseks ning saadeti Harju-
maad esindama vabariiklikku 
vooru – kooliteatrite riigifesti-

valile Tartusse, mis toimus 6.–
8. aprillil.

Festivali peeti Eesti Rahva 
Muuseumis. Esinemispaikade-
na olid kasutusel Hurda saal ja 
teatrisaal. Üle Eesti olid kokku 
sõitnud vabariigi parimad koo-
liteatrid, sealhulgas ka trupp 
teatrikallakuga 32. keskkoolist 
juhendaja-lavastaja Eva Kalbu-
sega eesotsas, kes on ka Viimsi 
Koolis tegev olnud.

Kolmepäevase festivali žü-
riisse kuulusid lavastajad Mar-
gus Kasterpalu ja Helen Rek-
kor, näitlejad Helena Pruuli ja 
Reimo Sagor ning teatrikriitik 
Madis Kolk. EKSPERIMEN-
DI lavastust peeti visuaalselt 
väga nauditavaks, täpseks, jõu-
liseks oma hapruses ning hu-
moorikaks.

Kokku anti festivalil grand 
prix’ kõrval vaid kaks laureaadi-
tiitlit, mis kuulusid just EKS-
PERIMENDILE ja Tallinna 32. 
Keskkoolile. Parima juhenda-
ja-lavastaja auhindu oli kolm 
ning ühe neist sai Külli Täht.

Kõiki lavastusi on võima-
lik näha 3. mail näitetrupi EKS-
PERIMENT traditsioonilisel 
teatriõhtul Viimsi Koolis algu-
sega 19.00.

Üritus ise on tasuta, tegut-
seb annetustega kohvik, toeta-
maks näitetrupi festivalisõitu 
21. juunil Saksamaale.

Külli Täht

Mängivad noored eksperimentlased. Foto Emily bruus

Hetk etendusest. Foto Rait 
Avestik
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Harjumaa 2018. aasta laulu- ja 
tantsupidu “KODUTEEL”

Eelmisel kolmapäeval, 
11. aprillil harjutasid 
koorid hommikust õhtuni 
Viimsi Kooli aulas 2. juunil 
Viimsi staadionil toimuva 
peo repertuaari.

Kohal olid mudilaskoorid, las-
tekoorid ja segakoorid – kokku 
1208 lauljat Viimsist ja teistest 
paigust Ida-Harjumaalt. Laul-
jaid juhendasid peo üldjuhid 
Niina Esko, Taavi Esko, Heli 
Karu, Grete Põldma, Heli Sepp, 
Ilona Laido, Alice Pehk, Kät-
lin Puhmaste ja Andrus Kalvet.

9.–12. aprillil toimusid Har-
jumaa laulu- ja tantsupeo eel-
proovid kooridele Kosel, Kei-
las ning Viimsis. 29. aprilli toi-
mub orkestrite koondproov Kei-
la Koolis. 15.–16. mail toimu-
vad poistekooride koondproo-
vid vastavalt Keila Koolis ja 
Aruküla Koolis. Tantsijate eel-
proovid viiakse läbi uuendusli-
kul meetodil – iga tantsurühm 
salvestab oma tantsunumbrid 
videole ning saadab tantsuju-
hile, kes vaatab materjali läbi 
ja annab igale rühmale vajalik-
ku tagasisidet. Kokku saadak-
se peo peaproovides. 

Üldlaulu- ja tantsupidude-
ga on olnud alati seotud pinge, 
sest kõik tantsurühmad ja koo-

rid ei pääse peole. Harjumaa
peole on aga kõik lauljad, tant-
sijad ja pillimängijad teretulnud 
ja oodatud. 

Sel korral on Harjumaa peo 
programmis üks täiesti uus “ala-
liik” – lisaks traditsioonilisele 
laulu-, tantsu- ja pillimängule on 
selles reas ka näitemäng. Kaa-

sa teevad noored näitlejad Vil-
jandi Kultuuriakadeemiast ning 
harrastusnäitlejad Viimsist ja 
mujalt Harjumaalt. 

Peo peaproovid toimuvad 
alates neljapäevast, 31. maist 
Viimsi staadionil. Harjumaa 
laulu- ja tantsupidu toimub 
laupäeval, 2. juunil Viimsi staa-

Ettevalmistused laulu- ja tantsupeoks käivad kogu Harjumaal

dionil. Kell 16 algab rongkäik 
läbi Viimsi mõisa pargi peo-
paikka. 

Piduliku kontsertlavastuse-
ga tähistab Harju maakond Eesti 
100. sünnipäeva.       

Ott Kask
Kultuuri- ja sporditöö 

peaspetsialist

Harjumaa laulu- ja tant-
supeo muudab eriliseks 
kultuurilooline näitemän-
guraam, mis seob ühte 
juba traditsioonilised koo-
rilaulud, tantsud, orkestri- 
ja ansamblipalad. Lavas-
tuslik raam annab män-
gulises vormis teadmisi 
Harjumaa ajaloo ja kul-
tuuri kohta. 

Peo idee on väärtustada oma 
kodukohta läbi inimeste, kes 
on Harjumaal väga erinevatel 
aegadel elanud ja elavad prae-
gugi. Samuti tõstame me esile 
väärtused, mis kujundavad meie 
kodukoha – Harjumaa loodus ja 
ajalugu, pärimus, haridus ning 
looming. 

Tegevuslikult on kesksel ko-
hal noorterühm – üks keskkoo-
liklass, kes rändab ajas ning 
avastab Harjumaal kõike, mis 
on nende jaoks väärtuslik ning 
mis kõik kokku moodustabki 
kodu. Nad püüavad leida ko-
duteed läbi erinevate ajakihti-
de ja kohtade, kuid teekonna 
lõpul mõistavad, et ka kodutee 
ise on väärtuslik. Väärtuslik on 
mõtteline teekond, mil me te-
geleme oma kodu ja kõige, mis 
sellega seostub, tundmaõppimi-
sega.

Peo nimi “Koduteel” tähen-
dab mõttelist suunatust oma ko-
du poole. Kodu on väärtuste 
tuum, mille poole me alati suun-
dume. Kodu võib olla lapse-

põlve maad ja rajad, kuhu kas 
tegelikult või mõtteis ikka ja 
alati tagasi satutakse. Kodu võib 
olla elukoht, kuhu elamise keerd-
käigud on meid toonud ja mis 
sel hetkel tähendab inimesele 
turvalist maailma keskpunkti. 
Kodu võib olla vaimne kodu 
– väärtuste ja oluliste lugude 
ning inimsuhete kogum, mida 
endaga igal pool kaasas kan-
takse. Kodu võib jagada väga 
erinevate inimestega, kel on 
samuti erinevad taustad ja isik-
likud lood. Kodu mõtestamine 
on omamoodi alatine teelolek 
– mõistmine ja teadvustamine, 
mis ja kes meile on siin ja prae-
gu oluline ja väärtuslik. Meie 
ise olemegi kodu.

Peo üldraami lavastaja on 
Jaanika Juhanson, kes on  küm-

ne aasta jooksul lavastanud eri-
nevates vormides ja žanrites nii 
kutselises kui ka harrastusteat-
ris. On Põhja-Eesti Pimedate 
Ühingu juures tegutseva Tera-
teatri looja ja kunstiline juht. 
Hetkel töötab ta Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemias 
teatrikunsti programmijuhi ja 
etenduskunstide lektorina. Jaa-
nika Juhanson on ka Eesti La-
vastajate Liidu esimees.

Peo lavastuskunstnik on Lii-
na Tepand. Klassi mängib Tar-
tu Ülikooli Viljandi Kultuuri-
akadeemia teatrikunsti 13. lend.  
Kõikides teistest osades on har-
rastusnäitlejad üle terve Harju-
maa.

Jaanika Juhanson
Peo lavastaja

KODUTEEL
Harjumaa on meie kodu. Siin on kodused teed ja puud, jõed, 
kivid ja allikad, majad ja metsad. Meri. 

Kodus on radu ja kohti, mis on alati valla ja igapäevaselt 
tuttavad, kuid peidavad endas saladusi. Neis paikades on var-
jul lood, kus kohtuvad inimesed erinevatest aegadest. Need on 
naljakad ja ootamatud, kurvad ja kaunid, valusad ja võimsad 
lood inimestest ja ajast. Ka meie oleme juba osa nendest lu-
gudest.

Kuid salajasi radasid, mida keegi ei aima, on peidus ka ini-
mestes. Mõtteid ja soove, tundeid, lootusi ja andeid, mis oota-
vad vaid hetke, et avaneda. Ootavad hetke, et neid avastataks. 
Teine inimene me kõrval on alati saladus. Aare, mille avastami-
seks tuleb hoopis avada iseend. 

2018. aasta Harjumaa laulu- ja tantsupidu on seiklus. Noo-
ruslik, teadmishimuline ja avastusrikas seiklus meie kodukoha 
looduses, ajaloos ja inimeste lugudes.

Kui pingutame, saame hakkama. Fotod Ülo Siivelt

Pöörakem nüüd pilgud koorijuhi poole.

Kogenud koorijuht Kätlin Puhmaste laste tähelepanu koondamas.

Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2018



Viimsi Koolis harjutati 
2. juunil toimuva Harju-
maa laulu- ja tantspeo 
õnnestumiseks täie tõsi-
dusega. Koorijuhtide 
karisma koondas väikeste 
lauljate tähelepanu seda-
võrd, et  koosharjutamine 
andis täie kindluse üritu-
se suurepäraseks korda-
minekuks. Oma silmaga 
käis selles veendumas 
Viimsi Teataja.

Kui 11. aprilli pealelõunal Viim-
si Kooli majja jõudsin, oli proo-
vipäev alles poole peal. Ühed lap-
sed olid jõudnud juba lahkuda 
ja teised olid kohe-kohe kohale 
jõudmas. Keegi teatas, et Kiili 
koolilaste bussiga oli tõrge tek-
kinud ja nad hilinevad pisut. 
Kuniks uued mudilaskoorid lau-
luharjutuseks kogunesid, küsi-
sin laulupeo peakorraldajalt Ruth 

    11ViiMSi TEATAJA   20. aprill 2018

Laulupeoks valmistutakse täie tõsidusega
Jürisalult, kuidas laulu- ja tant-
supeoks harjutamine kulgeb.

“Harjumaa laulu- ja tantsu-
juhid alustasid esimestena sel-
le peo ettevalmistamist. Lavas-
taja liitus alles hiljem. Mis aga 
just selle peo eriliseks teeb, on 
näitlejate ja näitemängu sisse-
toomine,” ütleb Ruth Jürisalu 
uhkusega. “Peol saab olema viis 
lava: koorilava, ansamblilava, 
orkestrilava, kesksele kohale tu-
leb tantsulava ja näitemän-
gulava,“ andis väsimatu pea-
korraldaja Viimsi staadionil 
toimuva hakkavast peost kiire 
ülevaate.

1980ndatest koori juhata-
nud Niina Esko Kuusalu Kesk-
koolist oli korraks istet võtnud 
ja vastas minu küsimise peale, 
kui paljukesi Kuusalust on proo-
vi tegema tuldud, et 55 mudi-
laskooris laulvat 2.–4. klassi 
last on Viimsis kokku laulmist 
harjutamas. Staažika kooriju-
hi osavuses lapsi hästi laulma 
panna sain ka ise hiljem veen-
duda.

Et vaheaeg proovide vahel 
polnud pikk, siis avanes mul 
peagi võimalus proove pealt vaa-
data-kuulata ja laulvaid lapsi 
pildile jäädvustada. Viimsi Tea-
taja hoiab teid toimuvaga ka 
edaspidi kursis, kuni 2. juunil 
saabuva pidupäevani välja.

Ülo SiiveltIkka uuesti ja täpsemalt. Oma kooli õpetajad aitasid proovidele igati kaasa.

Kooriproov algab hääle lahtilaulmisega. Fotod Ülo Siivelt

Harjumaa laulu- ja tantsupidu 2018



Laupäeval, 7. aprillil 
toimus Viimsi huvikes-
kuses kontsertvõistlus 
Viimsi Laululaps 2018.

Osales kokku 65 last ja noort 
kuues vanuserühmas, keda õpe-
tab 17 Viimsi muusikaõpetajat. 
Sel aastal oli kontsertvõistlus 
pühendatud Eesi Vabariigi 100. 
sünnipäevale ja esitati vaid Ees-
ti autorite loomingut. 

Lauljaid hindas ala asjatund-
jatest koosnev žürii: Aive Skuin 
– Loo Keskkooli muusikaõpe-
taja, muusikaõpetuse didaktika 
lektor, noorte muusikaõpetaja-
te juhendaja, muusikaõpikute au-
tor; Kadi Katarina Priske – Ees-
ti Rahvusringhäälingu muusika-
saadete toimetaja (sh Lauluka-
russell); Kätlin Truus – õppi-
nud Eesti Muusika- ja Teatri-
akadeemias ja omab magistri-
kraadi  ooperi erialal, töötanud 
Rahvusooper Estonia ooperi-
kooris ja teinud mitmeid pro-
jekte teatris Vanemuine, Mam-
ma Mia Laulustuudio asutaja 
ja Peetri Kooli muusikaõpetaja. 

Viimsi Laululaps 2018 kor-
raldajad tänavad kõiki tublisid
laululapsi, nende suurepäraseid 
õpetajaid ja ka lapsevanemaid, 
kes toetavad oma laste harras-
tust ja laululusti! Samuti täna-
me oma toredat sponsorit FK 
Arenat auhindade eest!

Ita-Riina Pedanik

Lauluvõistlus Sinilind 
2018 Viimsi Koolis
28. märtsi päikseline päev oli täis muusikat ja 
laulu. Viimsi Kooli aulas leidis aset kooli laulu-
võistlus Sinilind 2018. 

Kontserdi avas kaugelt Prantsusmaalt kohale lennanud lau-
lulind Greta Madeleine Gnannt, kes õpib ühteaegu nii 
Viimsi Kooli kui ka Prantsusmaal École élémentaire pub-
lique Le Val Guermantese esimeses klassis. Greta esitus 
oli eriti tähelepanuväärne ka seetõttu, et 7-aastane tüdruk 
esitas enda kirjutatud laulu “Armas Eestimaa”.

Esimestest klassidest olid laulma tulnud 15 eelvooru-
dest valitud laululast, kelle hulgast žürii, koosseisus Tee-
le Viilup (Lasteekraani Muusikastuudio), Kertu Koldre 
(laulja ja pedagoog) ja Külli Talmar (Viimsi Kooliteater) 
valisid välja võitja, kelleks osutus Veronika Jelõkova. Ve-
ronika paistis silma väga hingestatud esituse ja kauni vo-
kaaliga. Eripreemiatega pärjati Leticia Veeremäe, Maria 
Roskoshny ja Enriko Kalev.

Teistest klassidest lasid hääled valla 13 laululindu. Žü-
rii, koosseisus meie oma superstaar Sissi Nylia Benita, Teele 
Viilup ja Külli Talmar valisid võitjaks Ekaterina Volkova. 
Ekaterina võlus oma artistliku sära ja loomuliku hääleka-
sutusega. Eriauhinnad pälvisid Lilian Sienna Sild, Valter 
Koldre ja Liisa Maria Ilumets.

Teistest klassidest lasid hääled valla 13 laululindu. Žü-
rii, koosseisus meie oma superstaar Sissi Nylia Benita, 
Teele Viilup ja Külli Talmar valisid võitjaks Ekaterina 
Volkova. Ekaterina võlus oma artistliku sära ja loomuliku 
häälekasutusega. Eriauhinnad pälvisid Lilian Sienna Sild, 
Valter Koldre ja Liisa Maria Ilumets.

Neljandates klassides võidutses noormees nimega Ro-
ber Oliver Prits, kes oma hoogsa lauluga ka teistel võistle-
jatel pinged maha võttis.

Suur tänu kõikidele vahvatele lauljatele!
Mari-Liis Rahumets

Viimsi Kooli muusikaõpetaja ja koorijuht

Paljudele viimsilastele on kindlasti teada, et Haabneemes on 
endise Kirovi kalurikolhoosi administratiivhoones (Kaluri tee 
5) avatud aastaringseks kasutuseks siseruumides asuv laste 
liikluslinn, kus on võimalik lisaks laste liiklusõppele pidada 
ka tähtpäevi ja sünnipäevasid.

Üks selline tähtpäev oli laste liikluslinna poolt korraldatud 
“Hea tahtega liiklemise päev”, kuhu olid kutsutud lapsed SOS las-
teküladest ning Viimsi valla sotsiaalameti poolt kutsutud lapsed, 
võimaldamaks neile veeta aega vahvalt ning seejuures õppida  
turvalises, just lastele mõeldud liikluslinnas teistega arvestavat 
liiklemist.

VIIMSI LAULULAPS 2018 

n 3–4-aastased: i Emma Hermet, õp. Meryt Pastak; ii Birgithe Mia Vanem, õp. ita-Riina Pedanik.

n 5–6-aastased tüdrukud: i Dalia Kessler, õp. ita-Riina Pedanik; ii Karoly Marian Kartau, õp. ita-Rii-

na Pedanik; iii Maria Peetson, õp. ita-Riina Pedanik; iii irma Reinberg, õp. ingrid Orgulas-Tetsmann; 

poisid: i  Tormis Pärenson; eripreemiad: Nora-Li Hermet – julge esituse ja hea laulu valiku eest, õp. 

Meryt Pastak; Gerttu Dikker – julge jutustava esituse eest, õp. ita-Riina Pedanik.

n 7–9-aastased tüdrukud: i Marlen Meumers, õp. ita-Riina Pedanik; ii–iii Kene Pärje, õp. ita-Riina 

Pedanik; ii–iii Ekaterina Volkova, õp. Mari-Liis Rahumets; poisid: i Raimond Vuks, õp. Eteri Parts; ii 

Enriko Kalev, õp. Mari-Liis Rahumets, iii Karl Villem Käärt, õp. Maire Eliste; eripreemiad: Berit Ental – 

rõõmsa esituse eest, õp. ita-Riina Pedanik; Romili Ruse – artistliku esituse eest, õp. Maive Lille; Liisa 

Maria ilumets – särava esituse eest, õp. Mari-Liis Rahumets.

n 10–12-aastased tüdrukud: i Celine Simone Saul, õp. ita-Riina Pedanik; ii Silvia Sarv; õp. ita-Riina 

Pedanik; iii Emily Viktoria Dudkin, õp. Mariann Nirk; poisid: i Marten Thomas Tõniste, õp. Mariann 

Nirk; ii Valter Koldre, õp. Mari-Liis Rahumets; iii Robert Oliver Prits, õp. ita-Riina Pedanik; eripree-
miad: Gregor Grossev – julge esituse eest, õp. Meryt Pastak; Alisa Gaitšonok – artistlikkuse eest, õp. 

Jelena Derizemlja; Mirtel Avila – südamliku esituse eest, õp. Maire Eliste; Anneliis Aljas – tulevikutähe 

eripreemia, õp. Anna igoševa; Cordelia Ammer – tulevikutähe eripreemia, õp. Age Toomsalu; irene 

Praks – hea esituse ja toreda lauluvaliku eest, õp. ita-Riina Pedanik.

n 13–15-aastased tüdrukud: i Kertu Kristal, õp. ita-Riina Pedanik; ii Thalia Põldma, õp. Mariann Nirk; 

iii Birgit Kask, õp. ita-Riina Pedanik; poisid: i Robin Pastak, õp. Meryt Pastak; eripreemiad: Valeria 

filippova – hea koostöö ansambliga, õp. Matthijs Quaijtaal; Hannah Tuulas – südamliku esituse eest, 

õp. Elice Kolk.

n 16–18-aastased: i Maria Rander, õp. ita-Riina Pedanik; ii Heleriin Lass, õp. Mari-Liis Rahumets.

n Publiku lemmiku preemia: Emma Hermet, Tormis Pärenson, Enriko Kalev, Anneliis Aljas, Birgit 

Kask, Maria Rander.

n Võistlusel Harjumaa Laululaps 2018 20.–21. aprillil Kose kultuurikeskuses esindavad Viimsi 
valda: 3–4-aastased: Emma Hermet, Birgithe Mia Vanem; 5–6-aastased: Dalia Kessler, Karoly Marian 

Kartau, Maria Peetson, irma Reinberg; 7–9-aaastased: Marlen Meumers, Kene Pärje, Ekaterina Vol-

kova, Raimond Vuks; 10–12-aastased: Celine Simone Saul, Silvia Sarv, Marten Thomas Tõniste, Val-

ter Koldre; 13–15-aastased: Kertu Kristal, Thalia Põldma, Birgit Kask, Robin Pastak; 16–18-aastased: 

Maria Rander, Heleriin Lass.

Viimsi Laululaps 2018

Laste liikluslinna esimesel lahtioleku kuul on kõik need lapsed, 
kes tähistasid sünnipäeva peotoas või sõitsid autodega niisama 
ringi, olnud väga elevil, et sõiduki roolis on nemad, aga emad-
isad on jalakäiad. Rõõmsad olid ka “Hea tahtega liiklemise päe-
va” külastanud lapsed, kes kordasid üle põhilised liiklusmärgid ja 
liikluses kehtivad reeglid.

Hea meel on tõdeda, et suuremal osal lastest on olemas huvi 
üksteisega arvestava liiklemise vastu. 

Laste liikluslinn on loodud selleks, et liiklemise reeglid saaks 
selgeks ja kõigil oleks turvaline liigelda!

Janno Pilt

Vastdiplomeeritud Viimsi laululapsed.  Foto Kadi Prants. Lauluvõistluse fotoülevaate leiab Viimsi huvikeskuse Facebooki lehelt.

Rõõmsad laululinnud. Foto Merike Hindreus

Laste liikluslinna “Hea tahtega liiklemise päev”
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Kas liikuma on vaja meelitada või liigume ise? 
Mis on sellel pildil valesti? Koolipäevadel lii-
guvad aktiivselt vaid 24% õpilastest, liikumis-
aktiivsus on piisav. Regulaarselt tegeleb liiku-
misharrastusega 54% täisealisest elanikkon-
nast. Meie keskmine tervena elatud aastate arv 
on 14–21 aastat lühem kui Põhjamaades ja Lää-
ne-Euroopas. Pilt on hirmutav, aga seda saab 
muuta, seda eelkõige aktiivse liikumisega. 

Täiskasvanud toovad välja palju põhjuseid, miks 
nad liikuda ei saa: pole aega, trennid on kallid, ei 
jaksa, pole sobivat riietust, varustus on liiga kallis, 
ilm on halb, pole kuhugi minna, ei tunne jõusaali 
masinaid, ei oska õigesti sportida. Olgem ausad, 
need vabandused ei ole ju piisavad, et mitte lii-
kuda. Aga kui juba liikuda, siis regulaarselt. 

Liikumine algab meist endist. Liikumisvõima-
luste kasutamine algab kodus diivanilt, kui tõusta 
püsti, liikuda esikusse, kus valida sobivad tossud 
ja ilmale vastav riietus. Uksest välja astudes algab-
ki Sinu tervise rada. Tahtmise korral on 10 000 sam-
mu eesmärgi täitmine või 1 tunni õues olemise 
plaan päevas lihtsasti teostatav. Kui otsida päris 
terviseradasid, siis meie võrgustik katab kogu Eesti 
kodulähedaste tasuta terviseradadega, mida on 
kokku üle 100. Neile olete oodatud iga ilmaga, 
igal aastaajal, igal kellaajal. Meil pole liikmemak-
su, hapnikupuudust ega ole oluline, kui kiiresti või 
aeglaselt liikuda. Peamine on ise õnnelik olla. Ja 
kui pole ka piisavalt lumesadu, aga on külm, siis 
toodame lumekahuritega lume ise, et suusa- ja 
kelgurõõm säiliks. 

Viimsi spordikuu saab 
avastardi 5. mail Prangli 
saarel juba neljandat korda 
toimuva Prangli jooksuga.

Prangli jooksu eestvedajaks on 
mittetulundusühing Prangliran-
na ning spordisündmusele on 
oodatud igas vanuses jooksu-
sõbrad. Infoks kõigile, et Prangli 
jooksu ajal on saare peatee Kel-
nase tee liikluseks suletud!

10. mail toimub heategevus-
lik Teatejooks Viimsi staadionil. 
See on üle-eestiline 5.–9. klas-
side õpilaste teatevõistlus, kus 
tähtis pole võit vaid osalemine. 
Tänavu 13. korda toimuv Tea-
tejooks kogub sel aastal anne-
tusi Haapsalu Neuroloogilise 
Rehabilitatsioonikeskuse juur-

Liikumine on mõtteviis, mille soovitan oma el-
lu avastada. Hoiatan juba teadlikult ette, et see 
võib meeldima hakata ja palju positiivset kaasa 
tuua. Liikumatusest tingitud haigusi ja vaegusi 
me ju samuti teame. Ka need on kergem ära hoi-
da, mitte tagantjärgi ravida. Sammud tuleb sel-
leks aga siiski ise ära teha. Selleks ei ole palju va-
ja, et näpistada tund päevast iseenda tervisele. 
Kui arvate, et on, siis pange paberile oma päeva 
ajakasutus ja märkate, et pole. Halb ilm ei ole sa-
muti vabandus. Testime seda vabandust iga päev 
üle Eesti radade rajameistritega. Siiani pole me 
veel sellist vihma või külma kohanud, mis raja-
meistreid radadest eemal hoiaks – muretsemast 
inimeste liikumisvõimaluste pärast. 

Viimsi elanikel liikumatuseks vabandusi otsida 

Keskkonnaamet teatab Leppneeme ja Kelnase sadamate vee erikasutuslubade 
keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toi-
mumisest. 
Viimsi vallavalitsus esitas Leppneeme ja Kelnase sadamate laiendamiseks ja rekonst-
rueerimiseks 08.08.2017 Keskkonnaametile vee erikasutusloa taotlused, mille alusel 
algatas Keskkonnaamet oma 29.08.2017 korraldustega nr 14-6/17/9234-2 ja nr 14-
6/17/9239-2 keskkonnamõju hindamised (edaspidi KMH). 
Leppneeme sadama laiendamiseks kavandab arendaja (Viimsi vallavalitsus) paigaldada 
61 kaikohaga ujuvkaid, ehitada uue põhjapoolse kaitsemuuli ja täita perspektiivne sada-
maala. Samuti planeeritakse sadamas uputada tahkeid aineid merre 40 100 m3 ja süven-
dada sadama akvatooriumit ca 44 400 m3. Tagasitäiteks sobimatu süvenduspinnas trans-
porditakse kaadamiseks kaadamisalale, mis asub Aksi saarest kirdes. Leppneeme sadam 
asub Viimsi poolsaare kirderannikul Viimsi vallas Leppneeme külas kinnistul Leppnee-
me sadam (registriosa nr-d 10437902 ja 12450402; katastritunnus 89001:003:1207).
Kelnase sadama laiendamiseks plaanib arendaja (Viimsi vallavalitsus) paigaldada 65 
kaikohaga ujuvkaid, rekonstrueerida põhja- ja idamuuli. Samuti planeeritakse sadamas 
uputada tahkeid aineid merre 2200 m3 ja süvendada sadama akvatooriumit ca 23 100 
m3. Tagasitäiteks sobimatu süvenduspinnas transporditakse kaadamiseks kaadamis-
alale, mis asub Aksi saarest kirdes. Kelnase sadam asub Prangli saare idaküljel Viimsi 
vallas kinnistul Kelnase sadam (registriosa nr 184202; katastritunnus 89001:001:0834).
Kavandatava tegevuse arendaja on Viimsi vallavalitsus (registrikood 75021250; aadress 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa; kontaktisik Liisi Arm, tel 602 8851, e-post 
liisi.arm@viimsivv.ee). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisikud on Egle Alt, tel 384 
8689, e-post egle.alt@keskkonnaamet.ee, ja Kaari Männikus-Nilson, tel 5699 4373, e-
post kaari.mannikus-nilson@keskkonnaamet.ee). 
KMH programmiga saab tutvuda 20.04.–06.05.2018 tööpäeviti Viimsi vallavalitsuses 
(aadress Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa), Prangli kaupluses lahti-
olekuaegadel (Idaotsa küla, Prangli saar, Viimsi vald, Harjumaa) ja Keskkonnaameti 
veebilehel www.keskkonnaamet.ee (alalehel uudised, pressiinfo). Kirjalikke ettepane-
kuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 06.05.2018 
otsustaja kontaktidel – F. J. Wiedemanni 13, 72210 Türi või e-posti aadressil info@
keskkonnaamet.ee.  

KMH programmi avalikud arutelud toimuvad: 
-    14.05.2018 kell 16.00 Viimsi vallavalituses (Nelgi tee 1, Viimsi alevi, Viimsi vald, 
Harjumaa); 
-    16.05.2018 kell 11.30 Prangli rahvamajas (Idaotsa küla, Prangli saar, Viimsi vald, 
Harjumaa).

de ainulaadse mängu- ja tree-
ningpargi rajamiseks. Haapsa-
lu Neuroloogilises Rehabilitat-
sioonikeskuses saab igal aastal 
ravi ligikaudu 3500 patsienti, 
kelle liikumisvõime on vähene-
nud või täielikult kadunud. Et 
arendada ravivõimalusi ja ai-
data patsientidel uue olukorra-
ga kohaneda, teeb keskus ette-
valmistusi ratastoolikasutajate 
treening- ja mängupargi raja-
miseks Haapsalu promenaadi 
äärde. Eelmisel, 2017. aastal osa-
les Teatejooksus üle Eesti 25 
paigas kokku 12 000 last. Eel-
misel aastal oli ühe uue teate-
jooksu paigana osalemas esi-
mest korda osalemas ka Viimsi 
staadion, kus osales kokku 472 
õpilast Viimsi Koolist, Püünsi 

Koolist, Haabneeme Koolist, 
Randvere Koolist, Aruküla Põ-
hikoolist ja Merivälja Koolist. 
Teatejooksu Viimsi staadionil 
korraldab Viimsi vallavalitsus 
koostöös valla koolidega. (Loe 
ka presidendi üleskutset lk 14.)

Viimsi vallas toimuvatest lii-
kumisharrastuse üritustest on 
kõige pikema ajaloo ja suurima 
osalejate arvuga 12. mail toimuv 
My Fitness Viimsi Jooks. Sel 
aastal toimub jooksuüritus juba 
32. korda! 11. mail aastal 1919 
asutati Viimsi vald – My Fit-
ness Viimsi Jooks tähistab Viim-
si valla 99. aastapäeva! 2017. 
aastal osales jooksude erineva-
tel distantsidel kokku üle 1000 
inimese väikestest suurteni. Sel 
aastal on taas liikuma oodatud 

nii lapsed kui ka täiskasvanud. 
Põhidistantside pikkused on sel 
aastal 21,1 km (poolmaraton) 
ja 7,7 km. Käijatel ja kepikõn-
dijatel on võimalik läbida sa-
muti 7,7 km pikkune distants. 
Jooksu erinevad distantsid kul-
gevad mööda Randvere, Rohu-
neeme, Hundi tee kergliiklus-
teedel ning Karulaugu tervise-
rajal. See on üks imeline rän-
nak läbi Viimsi poolsaare, au 
ja uhkusega võib seda nimetada 
Eesti kõige ilusaimaks jooksu-
rajaks. Sündmuse peakorralda-
jaks on My Fitness AS. Palume 
sel päeval nii ilusa ilma naut-
lejatel kui ka autojuhtidel olla 
tähelepanelikud! 

20. mail leiab aset lausa kolm 
spordisündmust. Eelmise aasta 

septembris avatud Randvere 
Kooli spordiväljakul toimub 
Heitjate seeriavõistluse I etapp 
Viimsi Gala. Kõigil huvilistel 
on võimalus kaasa elada ker-
gejõutiku heitealade tipptegija-
tele Eestist ja välismaalt. Osa-
lemas on Gerd Kanter, Martin 
Kupper, Märt Iisrael, Magnus 
Kirt, Tanel Laanmäe, Risto Mä-
tas, Anna Maria Orel jt. Võist-
luse eestvedaja on Audentese 
spordiklubi. 

Lisaks Viimsi Gala võistlu-
sele külastavad Eesti tippheit-
jad Viimsi koole 14.–15. mail, 
et kohtuda õpilastega. 

Sama päeval toimub veel 
lasteaialastele suunatud kolmik-
võistluse “Sportides tugevaks” 
kolmas etapp – rattavõistlus Ka-

rulaugu lasteaias – ning Korv-
palliklubi Viimsi 3x3 korvpal-
liturniir.

26. mail toimub juba teist 
korda korraldatav Põhjakonna 
trepijooks. Võistluse korralda-
ja on spordiklubi Viimsi Sport, 
kes seisab hea uue trepijooksu 
rekordi sündimiseks. 

Kõikide Viimsi valla spordi-
sündmuste täpsem info on lei-
tav Viimsi Teataja kultuuri- ja 
spordikalendris, sündmuste kor-
raldajate kodulehtedel ja sot-
siaalmeedias (Facebook). 

Ootame kõiki osalema, kaa-
sa elama ning loomulikult lii-
kuma! Päriselt!

Kaija Mägi 
Viimsi valla huvihariduse- ja 

sporditöö koordinaator 

Tähelepanu – Viimsi spordikuu tuleb vägev!

pole võimalik ega mõtet. Terviseradade ja kerg-
liiklusteede võrgustik on igaühel käe-jala juures 
ja ilusad vaated samuti. Kõik eelnev mitte ainult 
ei tundu lihtne, vaid ongi lihtne. Liikumine algab 
meist endist ja keegi teine seda meie eest ära te-
ha ei saa. Liikumatusest tekkivaid muresid me ju 
teame ja iseendale ei soovi. Ärme siis lase neid 
ligi. Teeme selle raske esimese sammu diivanilt 
välisukseni või lifti asemel treppidele ära. Teeme 
seda ka teisel korral ja kahe nädala pärast taas. 
Regulaarselt. Ärme häbene liikumist ja teiste kaa-
sahaaramist. Lause “Liikumine annab energiat!” 
on päriselt tõsi.  

Alo Lõoke
Eesti Terviserajad SA juhataja

Mai kutsub ise liikuma ja teistele kaasa elama
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EV presidendi Kersti Kaljulaidi 
üleskutse osaleda teatejooksul
Head koolipered!

Kutsun teie 5.–9. klasside lapsi ka sellel aastal kaasa lööma 
heategevuslikus teatejooksus, mis tänavu toimub 10. mail.

13. korda toimuv üle-eestiline jooks ei ole võistlus esikoha 
või rekordite nimel, vaid võimalus tunda koos sõpradega rõõ-
mu liikumisest ja aidata kaasa liikumisvõime kaotanud laste 
taastusravile.

Sel aastal kogutakse Teatejooksuga annetusi treening- ja 
mängupargi rajamiseks Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioo-
nikeskuse juurde, kus igal aastal saab ravi ligi 3500 vähene-
nud või kadunud liikumisvõimega last ja täiskasvanut. Ratas-
tooli kasutajate vajadusi arvestavas pargis luuakse puudega 
lastele ligipääsetavad mängu- ja treeningvõimalused, kesku-
se spetsialistidele annab see aga olulise võimaluse hinnata pat-
sientide liikumisoskusi, mis aitab püstitada ravi eesmärke ja 
plaanida edasisi tegevusi.

Teatejooksuga kutsutakse üles helistama heategevuslikul 
telefoninumbril 900 7777. Ühe kõne hind on 7 eurot, mis läheb 
annetusena mängu- ja treeningpargi rajamise toetuseks. 

Mul oleks eriti hea meel, kui leiate jooksuga seoses või-
malusi arutada oma koolis lastega, kuidas nad oma klassides, 
huviringides või sõpruskondades saaksid seda numbrit levita-
da ja ka muul moel kutsuda täiskasvanuid üles annetama, et 
meie panus abivajajate toetamiseks oleks võimalikult suur.

Jooksud toimuvad 26 paigas üle Eesti: Arukülas, Elvas, Haap-
salus, Jõgeval, Keilas, Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas, Muhu 
saarel, Narvas, Otepääl, Paides, Peetris, Põlvas, Pärnus, Rak-
veres, Raplas, Sillamäel, Tallinnas Kadriorus, Tartus, Toilas, Tõr-
vas, Valgas, Viimsis, Viljandis ja Võrus. Täpsemad toimumispai-
gad, kohalike korraldajate kontaktid ja muu olulise info leiab 
veebiaadressilt www.teatejooks.ee.

Kohtumiseni Teatejooksul!
Kersti Kaljulaid
Vabariigi President

6. aprillil toimunud män-
gus pidi KK Viimsi/Noto 
koduväljakul tunnistama 
Eesti Maaülikool/Limitex 
Autoklaasid paremust 
67:84, mis tähendas, et 
kahe võiduni mängitavast 
Saku I Liiga veerandfinaa-
list edenesid finaalturnii-
rile võitudega 2:0 tartlased. 

Mäng kulges võrdsete heitluses 
kuni kolmanda veerandi kesk-
paigani, kui väljakuperemeeste 
pallikaotuste toel (mängu lõ-
puks 19!) läksid tartlased samm-
sammult ja korv korvi haaval 
oma teed.

Hooaega kokku võttes sai 
peatreener Valdo Lips kasutada 
juba varem välja öeldut: “Rahul 
võib olla sellega, et mängides 
esimest aastat esiliiga tasemel 
suutsime kohe play-offi jõuda, 
aga kahjuks eneseületamist teha 
ei suutnud. Kuigi mõned noo-
remad said enam-vähem sta-
biilselt meeste vahel hakkama, 
siis mõni teine kahjuks mitte, 
kuna treeningutel osalemine nen-
del poistel ei ole järjepidev. 

Vähemalt üks võit, mis oleks 
põhiturniiri lõpuks meid võinud 
kahe või kolme koha võrra kõr-
gemale tõusta, läheb ka treene-
rite kapsaaeda, sest tõenäoliselt 
sai valitud vale taktika. Et ga-
ranteerida play-offi koht, oli sel-
lel hooajal võistkonna vormi-
tipp ajastatud põhiturniiri 2. rin-
gi alguseks. Selles osas läks 
kõik täppi, sest võtsime 2018. 
aasta alguses 7 võitu järjest. Põ-
hiturniiri viimasteks mängudeks 
hakkas aga vorm langema. 

Positiivse poole poolt võib 
veel välja tuua selle, et veerand-
finaalis mängisime Eesti Maa-
ülikooli (EMÜ) vastu paremad 
mängud kui põhiturniiril, kuid 
vastaste kogemus, vastupidavus 

ja jõud said lõpuks ikkagi mää-
ravaks. Kindlasti tundsime suurt 
puudust Jalmarist (Jalmar Joo-
sep Saar), kes sai vigastada põ-
hiturniiri eelviimases mängus. 
Kokkuvõtteks võib panna hin-
deks koolipoisi kolme.” 

Kapten Kristjan Evart hin-
das meeskonna esitust samuti 
kolmega. “Annaksin meeskon-
nale hindeks kolme. Raske on 
üheselt kokku võtta seda hoo-
aega, liiga kahetised on tunded. 
Väga korralikke mänge suutsi-
me teha kaks-kolm, aga sama 
palju tuli ka ärakukkumisi,” üt-
les Evart.

Play-off seeriast vigastuse 
tõttu eemale jäänud Jalmar Joo-
sep Saar leidis, et kõrgemate 
kohtade eest võitlemiseks pea-
vad noored veelgi jõulisemalt 
esile kerkima. “Vanade ja noorte 
sümbioos ei töötanud päris nii 
nagu võinuks. Oleks oodanud, 
et noored suudavad teise liiga 
mängudes saadud kogemusi ja 
vastutust esiliigas paremini rea-
liseerida või oleks meil lisakäi-
guna vaja veel mõnd vanemat 

mängijat,” ütles Saar. 
Meeskonna kolmas koge-

num mängija Kaarel Traumann 
luges hooaja kordaläinuks, kuid 
tulevikus n-ö järgmise sammu 
astumise osas vaatas samuti noor-
mängijate suunas. “Ma arvan, 
et tegime korraliku hooaja. Ar-
vestades meie võistkonna sü-
gavust ja keskmist vanust, siis 
isegi ehk oodatust paremini. 
Seitsmes koht oleks võinud pa-
rema õnne korral ka kolmas või 
neljas olla. Võitsime rohkem ta-
savägiseid mänge kui neid kao-
tasime ja ma arvan, et noored 
said kõva kooli sellest hooajast. 
Negatiivse poole pealt oli tões-
ti kurb tõdeda, et reaalselt pari-
mad trennis käijad olidki vane-
mad mehed,” arvas Traumann.

Klubi tegevjuht Tanel Ei-
naste vaatas hooajale positiiv-
semalt ja kiitis meeskonda. “Igal 
juhul tore sooritus! Süües kas-
vas isu ja eks reedel olid kõik 
Viimsi fännid ja meeskond löö-
dud. Samas on minul täna juba 
meeles vaid hooaja jooksul ko-
gutud positiivsed emotsioonid. 

See oli ikkagi meie esimene hoo-
aeg esiliigas! Meil on aega oma 
tulemust parandada ja nalja te-
hes on siinkohal ka juhtkonnal 
meeskonnale lihtne tulevaks hoo-
ajaks eesmärke seada – võita 
play-off seeria. Reedel saadud 
sõnumite põhjal igal juhul ai-
täh meeskonnale, fännidele, toe-
tajatele – eriti meeskonna ni-
mitoetajale Noto Viimistlussa-
longile ja Sisustuseksperdile, ko-
dumängude korraldustiimile.” 

“Oleme juba rääkinud uuest 
hooajast. Eesmärk on maksi-
maalselt säilitada tänane koos-
seis ja meeskonda tugevdada. 
Loodan, et saame seda teha meie 
klubi noorte mängijatega. Kui 
aga hooaja jooksul treeneritelt 
ja kogenud meeskonnakaaslas-
te sõnumid ei ole neile kohale 
jõudnud, siis loomulikult vaa-
tame “turul” ringi. Esindusmees-
kond ei saa noorele olla n-ö pri-
vileeg, vaid see on võimalus, 
mis tuleb välja teenida ja tree-
nida,” sõnas Einaste uuele hoo-
ajale mõeldes.

Viimsi KK

KK Viimsi/Noto teekond 
lõppes veerandfinaalis

Spordis tulekul
n 20. aprill kell 20 Paarismängu ajatennis – Viimsi Unetus. 
Osavõtutasu 25 €. Registreerimine kuni 19.04: reimo@viimsi-
tennis.ee. Viimsi tennisekeskuses
n 21. aprill kell 11 Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooli lasteva-
nemate turniir 2018. Viimsi mõisapargi palliplatsil
n 25. aprill kell 19 Viimsi Jalgpalliklubi – Tallinna Jalgpalliklubi 
Leegion ii. Viimsi staadionil
n 27.–29. aprill kell 9 korvpalliturniir Viimsi Spring Cup. Korral-
daja: Korvpalliklubi Viimsi. Viimsi, Haabneeme ja Randvere koolis
n 30. aprill kell 19 Viimsi Jalgpalliklubi – Paide Linnamees-
kond iii. Viimsi staadionil
n 5. mai kell 10 Prangli jooks ja Teeme Ära! koristusmatk. Kell 
13.30 eelkooliealiste start (150 m); kell 14 laste ja täiskasvanu-
te ühisstart (3 km ja 5 km); kell 15.30 võitjate autasustamine. 
Osalustasu 10 €/saare elanikele ja kuni 18-aastastele tasuta.
Korraldaja: MTÜ Prangliranna. Prangli saarel
n 6. mai kell 17 Viimsi Jalgpalliklubi – Türi Ganvix JK. Viimsi 
staadionil
n 10. mai kell 14 Heategevuslik Teatejooks. Sihtgrupp: 5.–9. 
klass. Aitame liikumisvõime kaotanud lapsi, helistades tel 900 
7777. Kõne hind 7 €. Korraldaja: Viimsi vallavalitsus. Registree-
rimine kuni 24. aprill: kaija.magi@viimsivv.ee. Osalemine tasu-
ta! Viimsi staadionil
n 11. mai kell 19 Reedesed üksikmängud tennises. Osavõtu-
tasu 30 €. Registreerimine kuni 10.05: reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses
n 12. mai kell 10 XXXii My fitness Viimsi Jooks/Viimsi val-
la 99. aastapäev. Noortejooksu stardid (2,3km). Kõik vanuse-
grupid stardivad korraga: kell 11 start 21,1 km; kell 11.20  
0–3-aastased tüdrukud ja poisid, 300 m; kell 11.25  4–6-aasta-
sed tüdrukud, 400 m; kell 11.30  4–6-aastased poisid, 400 m;
kell 11.35  6–8-aastased tüdrukud, 400 m; kell 11.40  6–8-aasta-
sed poisid, 400 m; kell 11.45  9–10-aastased tüdrukud, 400 m
kell 11.50  9–10-aastased poisid, 400 m; kell 13 start 7 km ( jooks 
– ajavõtuga; käimine/kepikõnd – ajavõtuta). Osavõtutasu:
21,1 km eelregistreerides 25 €, kohapeal 30 €; 7 km jooks eel-
registreerides 20 €, kohapeal 25 €; 7 km käimine/kepikõnd 
15 €, kohapeal 20 €; 2,3 km jooks 3 €, kohapeal 10 €. Laste-
jooksud tasuta! Viimsi staadionil ja poolsaarel
n 20. mai kell 12 Viimsi Heitjate Gala. Tasuta! Randvere Kooli 
spordiplatsil
n 20. mai kell 11 Kolmikvõistlus “Sportides tugevaks“ iii etapp 
– rattavõistlus. Tasuta! Karulaugu lasteaia hoovialal
n 20. mai kell 11 Viimsi 3 x 3 korvpallis. Tasuta! Viimsi Kooli 
spordikeskuses
n 24. mai kell 17 Pereorienteerumine. Tasuta! Püünsi Koolis
n 26. mai kell 10 ii Põhjakonna trepijooks. Laste stardid kell 
12 täiskasvanute stardid. Põhjakonna trepil, Lubja mäel
n 26. mai kell 12 Korvpalliklubi Viimsi perepäev. Viimsi staa-
dionil.

Viimsikas pealeviskel. Foto Viimsi KK
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Viimsi Heitjate Gala ootab kaasa elama
Eesti spordi üks säravai-
maid tähti, olümpiavõitja 
Gerd Kanter, olümpia 
neljas mees Martin Kupper 
ja odaviske rekordilootus 
Magnus Kirt ootavad kõiki 
kergejõustiku sõpru 
20. mail kell 12 Randvere 
kooli staadionile kaasa 
elama Eesti ketta-, oda-, 
kuuli- ja vasaraheitjatest 
tipptegijate seeriavõistlu-
sele Viimsi Heitjate Gala 
2018. 

Spordisündmus on tasuta ja toi-
mub Viimsi spordikuu raames. 
Intervjueeritavaks on gala pea-
korraldaja Ants Kiisa.

Mis üritusega on tegemist?
Tegemist on heitjate seeria-

võistlusega Viimsi vallas. Kui 
me olime vallaistungil konsul-
tantidena Randvere kooli staa-
dioni ehitamisse kaasatud, mil-
lest tehtigi just heitjate jaoks 
kohandatud staadion, siis hak-
kas arenema idee, et seal võiks 
hakata ka võistlusi korraldama. 
Nii ma korraldangi heitjate see-
riavõistlust. Heitjate staadion on 
selleks ideaalne võimalus. 

20. mail toimubki võistlus 
Randvere kooli staadionil. See 
toimub esimest korda, kuna te-
gemist on uue staadioniga. Gala 
on omal alal Eesti kõige pare-
maid ja suuremaid võistlusi. 
Olen korraldajana seetõttu vä-
ga põnevil nagu ka võistlema 
tulevad sportlased. Viimsis on 
küll mitu staadionit, kuid kõik 
nad on kunstmuru all. Rand-
veres on n-ö päris muru ja see 
loobki tingimused heidetega te-
gelemiseks. Suur tänu vallale, 
et staadioni ehitus ette võeti!

Galal esinetakse heiteala-
del nagu meeste kettaheide, 
odavise, vasaraheide ja kuuli-
tõuge ning naiste vasaraheide, 
odavise, kettaheide ja kuuli-
tõuge. Galal osalejate esialg-
ses nimekirjas on kirjas A, B 
ja C tasemel võistlejad?

Kergejõustikuvõistlustel üld-
juhul pannakse A, B ja C alad. 
Kui me vaatame Eestit, siis meie 
oma tipud on kõige paremad 
meeste kettaheites ja meeste 
odaviskes. Seega on need ilm-
selgelt ka A alad. A alade mees-
tega tahaks väga paljud tulla 
võistlema, ka välismaalt. 

Gala puhul on tegemist rah-
vusvahelise võistlusega, mida 
olen korraldanud juba aastast 
1998. Algusest saati sai see ees-
märgiks võetud ja kümmekond 
aastat on siin käidud võistle-
mas ka välismaalt – Soomest, 
Lätist, Leedust, Rootsist, Usbe-
kist, Jamaikalt, Venemaalt, Val-
gevenest ja Ukrainast. Välis-
võistlejate skaala on lai. Meil 
on käinud olümpiamängude me-
dalistid. Muidugi on meil oma 
olümpiavõitja ja meister Gerd 
Kanteri näol olemas. Kui kee-
gi tippudest on võistluse aegu 
näiteks siin lähedal laagris, siis 
igal juhul püütakse kasutada või-
malust ka meie võistlusel võis-
telda.

Näiteks võib tuua Maria 
Abakumova Venemaalt, kes ot-
sis võistlusi, et maailmarekor-
dit teha. Meie võistlus sobis tal-
le suurepäraselt. Nii sündiski oda-
viske naiste sarjarekord. Maa-
ilmarekord jäi küll saamata, 
aga ta tegi ikkagi väga korra-
liku maailmatasemel võistluse. 

Alati on olnud välismaala-
sed üllatunud, et meil on nii 
suur auhinnalaud, väga heal ta-
semel kohtunikud ja meie sport-
lased pakuvad korralikku kon-
kurentsi. Kõik on väga rahule 
jäänud. 

Oluline ongi, et meil on ai-
nult heidete võistlus, sest para-
ku on maailmas levimas trend, 
et heitjatelt võetakse võistlus-
tel väljakualadelt katseid vähe-
maks ja sooritusteks jäetakse 
järjest vähem aega. Mina endi-
se kuulitõukajana ütleksin, et
väljakualade sportlasi natuke 
nagu ahistatakse tänapäeval. Nii 
on katseteks järjest vähem aega 
valmistuda, sest põhitähelepa-
nu on jooksualadel. Meie alad 
on tehnilised – heited, hüpped, 
mitmevõistlused. See ongi see, 
kus me saame maailma konku-
rentsis silma paista. Meie kor-
raldatav võistlus ongi puhas 
rõõm oma ala tegijatele. Kõik 
tingimused on loodud, et teha 
häid tulemusi.

Lugeja tahab nüüd kind-
lasti teada, et kui ta otsustab 
vaatama tulla, siis kas jätkub 
piisavalt kohti pealtvaataja-
tele? Kas võistlus lõpeb väga 
hilja õhtul?

Ei, me teeme asju mõistlik-
kuse piires. Alustame kell 12 ja 
katsume lõpetada kella 17-ks.
Selline formaat on kavandatud. 
Pealtvaatajatele pannakse üles 
istekohad, et võistlus oleks ke-
nasti jälgitav, et sportlastele kaa-
sa elada. Kõik pealtvaatajad on 
väga teretulnud ja kõik on ta-
suta. Kohal on toitlustus, muu-
sika. Peaks tulema igati tore 
perepäev, et veeta mõned tun-
nid tippkergejõustiku heidete 
seltsis. 

Eriti tore on, et osalevad 
Gerd Kanter ja Martin Kupper, 
kes on omakandimehed. Need 
on mehed, kes elavad staadio-
nist 5–10 minuti tee kaugusel. 
Ja isegi Magnus Kirt ei ela staa-
dionist väga kaugel, nii et on ka 
praktiliselt kohalik mees. Need 
on mehed, kes on noortele ees-
kujuks ja kes on suured, väge-
vad ja maailmatasemel heitjad. 

Võistlus toimub pühapäe-
val. Sellele eelneval nädalal on 
plaanis Viimsi valla spordi- ja 
kultuurikomisjoniga ning koo-
lidega teha sportlastega kohtu-
misi, kus meie tippkergejõus-
tiklased tulevad koolidesse õpi-
lastele endid tutvustama ja rää-
kima spordialast, millega nad 
tegelevad. Koos lastega tehak-
se ka ühine treening, et äratada 
noortes huvi. Mine tea, ehk tu-
leb nende seast uus Gerd Kan-
ter.

Meie heidete ajalugu on üli-
rikkalik, võimas ja järjepidev. 
Seepärast me otsimegi uusi tu-
levikutähti. Mina olen täna Ees-
ti koondise vanemtreener hei-
detes ja Audentese spordigüm-
naasiumi heidete treener. Ma 
töötan igapäevaselt noortega 
ja olen veel Nissi koolis laste 
treeneriks, kus 6–7 aasta jook-
sul on kõik lapsed käinud minu 
treeningutel.

Kas on mõni noor talent 
silma hakanud, kellest võiks 
sirguda uus Gerd Kanter?

Eks neid noori ikka ilmub 
aeg-ajalt, aga selgus, kas noo-
rest ka asja saab, tekib kahe-
kümnendates eluaastates. Ole-
neb palju enda pühendumisest 
ja soovist saada kõige pare-
maks. Tänapäeval on ülioluline 
ka see, et millised on mate-
riaalsed võimalused. Pahatihti 
võib tulla tagasilööke. Sellega 
tegeleme meie ja riik igapäeva-
selt, et kuidas saaks noortele 
luua paremaid tingimusi ka pea-
le kooli. See on spordipoliiti-
line probleem, mis puudutab 
kõiki alasid, mitte ainult ker-
gejõustikku. 

Kuidas hindate Viimsi val-
la panust noorte heitelootus-
te arengusse? Ma mõtlen just 
materiaalset poolt.

Vald on Eesti kohta ikka 
erakordselt palju panustanud. 
Siin vallas oli plaan, soov ja 
tehtigi kohe ka ära. Nüüd ole-
me olukorras, kus me korralda-
me väga vägevat võistlust koos 
vallaga. Minu hinnang on üli-

võrdes positiivne. Küll oleks 
tore, kui me saaksime sellist 
koostööd pikalt jätkata. Meil 
on vallainimestega komisjonis 
ka plaan, et tahaksime laien-
dada kergejõustikutreeningute 
osa noorte hulgas. Seda koos-
töös Audentese spordiklubiga.

Kuigi teenereid on, trenni-
kohti on, kas puudu on vaid 
andekatest noortest?

Ega neist andekatest noor-
test ju ka puudust pole. Ande-
kad tuleb vaid üles otsida ja 
neile võimalus anda. Edasi oleks 
vaja tarka treenerit ja et klubi 
töötaks kenasti.

Ma olen noortele alati öel-
nud, et ma ei saa teile lubada, 
et te saate kõik maailmameist-
riks, aga treenerina ma õpetan 
teid tööd tegema, õpetan dist-
sipliini. Kui te saate heal tase-
mel sportlaseks, saate te näha 
maailma. Tänapäeval näiteks lä-
hevad paljud noored õppima 
Ameerika ülikoolidesse, kus 
sport annab sulle kokkuvõttes 
ka hariduse. See, kes jõuab Gerd 
Kanteri tasemele, saab ka kind-
lustatuse tulevikuks. Ja kui tipp-
sportlase karjäär lõpeb, siis eda-
si võid olla treener elu lõpuni.

Seega tulge 20. mail Rand-
vere staadionile kohalikele mees-
tele kaasa elama! Kohal on Kan-
ter, Kupper ja Kirt. Eesti tipud 
tulevad kohale. Osaleb näiteks 
ka maailma juunioride maail-
marekordi omanik lätlane Zigis-
munds Sirmais ja Läti rekordi 
omanik kuulitõukes Maris Ur-
tans. Positiivseid üllatusi võib 
tulla osalejate osas veelgi. Mai 
alguseks selgub enam-vähem lõp-
lik võistlejate nimekiri. Nii, et 
tulge kindlasti kaasa elama!

intervjueeris
Ülo Siivelt

Olümpiavõitja Gerd Kanter treeningul. Foto erakogu.
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Haridus- ja teadusminis-
teerium ning Eesti Teadus-
agentuur kuulutasid 13. ap-
rillil Tartus välja 2018. aas-
ta õpilaste teadustööde 
riikliku konkursi võitjad. 

Gümnaasiumiastmes pälvisid 
esikoha Karl Hendrik Tamkivi 
(Saaremaa Ühisgümnaasium) ja 
Martti Vanker (Hugo Treffneri 
Gümnaasium). Põhikooliõpilas-
test tunnistati parimaks Eliis Gri-
gor (Ülenurme Gümnaasium) 
ja Emil Kotta (Pirita Majandus-
gümnaasium).

Haridus- ja teadusministee-
riumi kantsler Tea Varrak tänas 
ja tunnustas õpilasi ja juhen-
dajaid ning andis üle riiklikud 
preemiad. “Te kõik olete võit-
jad ning Eesti teaduse edenda-
jad. Innustan kõiki konkursil 
osalenuid jätkama ja end tule-
vikus teadusega siduma,” sõnas 
Varrak. “See on valik, mida te-
hes lihtsalt ei ole võimalik ek-
sida. Väärtuslikke teadmisi, kirg-
likku teadmishimu ja teadus-
põhist mõtlemisviisi ei saa kee-
gi teilt mitte kunagi ära võtta.”

Konkursile esitatud 158 tööst 
valis teadlastest koosnev hinda-
miskomisjon lõppvooru sada 
uurimistööd, mida teadusfesti-
vali kahe päeva jooksul esitle-
ti hindajatele ja avalikkusele. 
Teadusfestivalil ja õpilaste tea-

dustööde konkursi teises voo-
rus osales ka Viimsi noor Naa-
tan Hollmann Viimsi Koolist. 
Hollmanni töö teemaks oli “Ra-
doonitaseme mõõtmine ja güm-
naasiumiõpilaste teadlikkus ra-
doonist Viimsi Keskkoolis”. 
Uurimistöö käigus viis Holl-
mann läbi mõõtmisi, millega 
uuriti radooni sisaldust kooli eri-
nevates ruumides. Mõõtmiste 
eesmärk oli teada saada, kas õpi-
lased viibivad igapäevaselt nor-
maalse radoonitasemega kesk-
konnas ning seda uuriti nii pi-
kaajalise kui ka lühiajalise mõõt-
misprotsessi käigus. Mõlemad 
mõõtmised näitasid, et Viimsi 
Koolis radooniga probleeme ei 
ole, sest keskmised mõõtmis-
tulemused olid kõik alla 200 
Bq/m3.

Välja anti 12 riiklikku pree-
miat põhikooli- ja gümnaasiu-
miastmes. Eripreemiad andsid 
üle enam kui 30 organisatsioo-
ni, nende seas kaitseministee-
rium, maaeluministeerium, kesk-
konnaministeerium, kultuurimi-
nisteerium, rahandusministee-
rium,  sotsiaalministeerium, Ter-
vise Arengu Instituut, Eesti Tea-
duste Akadeemia, ülikoolid, 
muuseumid ning mitmed teised 
teadust ja selle populariseeri-
mist oluliseks pidavad organi-
satsioonid.

Parimate seast valiti välja 

Eesti esindajad Euroopa Liidu 
noorte teadlaste konkursil ning 
USA-s toimuval maailma suu-
rimal õpilaste teadusprojektide 
konkursil Intel ISEF. Hiina saat-
konna toel saab Eesti esindaja 
esmakordselt osaleda Hiinas toi-
muval 33. rahvusvahelisel Hii-
na noorte teaduse, tehnoloogia 
ja innovatsiooni konkursil CAS-
TIC, kus osalevad 42 riigi esin-
dajad.

Tänavu juba 17. korda toi-
munud konkursi eesmärk on tõs-
ta laste ja noorte huvi meid ümb-
ritseva maailma vastu, toetada 
koolides toimuvat uurimuslik-
ku õpet ja julgustada noori ju-
ba koolis uurima probleeme, 
mille lahendamine oleks oluli-
ne ka teistele. 

Žürii aseesimees Martin Kär-
ner ütles konkurssi kommen-
teerides: “12 parimat tööd paist-
sid silma eelkõige põhjalikku-
sega. Tööd olid väga põhjali-
kud, praktilised ning neil oli 
väga selge ja täpne teaduslik 
lähenemine. Kõigi minu žüriis 
osaletud aastate jooksul oli tä-
navune konkurss kõige tasavä-
gisem. Väga palju oli võrdselt
häid töid ning lõpliku paremus-
järjestuse määrasid väga väi-
kesed asjad.”

Liina Raju
Kommunikatsioonijuht
Eesti Teadusagentuur

Viimsi Kooli 10. klassi majandusharu õppu-
rid said kuulata tänase Viimsi vallavanema 
Siim Kallase loengut riigivalitsemise ja ma-
janduse omavahelisest seotusest. Loengut 
pidas Siim Kallas eelkõige kui tippmajandus-
asjatundja, endine Eesti Panga juht ja kõrge 
euroametnik.

11. aprilli hommikul sai klassitäis 10. klassi 
õpilasi kuulata, kuidas Eesti majandusel läheb, 
millised tegurid mõjutavad riigi majandust ning 
milline on ja on olnud Euroopa Liidu roll ja mõ-
ju Eesti riigieelarvele ja majandusele viimastel 
aastatel. Samuti tuli jutuks, mis ootab lähiaas-
tatel Eestit ees. Siim Kallas selgitas noortele, 
kuidas erinevad riigid on oma maksusüsteemi 
üles ehitanud, selgitas demokraatia ja majandus-
poliitika omavahelist seotust ning soovitas, mi-

da noored võiksid silmas pidada, kui nad soovi-
vad meie riigi heale käekäigule tulevikus kaasa 
aidata.

Õpilased tundsid huvi nii tulumaksumiini-
mumi, krüptoraha kui ka paljude muude riigi ja 
majandusega haakuvate teemade vastu. Siim 
Kallas selgitas nii Eesti kui ka teiste riikide mak-
sustamispõhimõtteid ja pani mõtlema, kas riigi 
valitsus peaks olema kokkuhoidlik või n-ö lah-
ke käega. Tema kindel seisukoht on, et pigem 
peaks riik olema kooner ja hoidma riigieelarve 
tasakaalus kui kasvatama riigivõlga ja destabi-
liseerida sellega näiteks raha ostujõudu. Tänast 
riigivalitsemist jutuks ei võetud ning loeng kan-
dis harivat ja silmaringi laiendavat ülesannet.

Viimsi Teataja

Majandusasjatundja loeng Viimsi Koolis

Õpilaste teadustööde konkursi 
parimad tulevad Saaremaalt, 
Tartust, Ülenurmelt ja Tallinnast

Teadusfestival lõppes parimate tunnustamisega. Foto Sven Tupits

REAKUULUTUSED

MLA Viimsi Lasteaiad pakub tööd 

ÕPETAJA ABILE (koormusel 1,0)
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Täpsem info: tel 5622 0121 või 
mirje@viimsilasteaiad.ee

TEENUS
n Otsime rõõmsameelsele peagi 3-aastaseks saa-
vale poisile hoidjat enda koju (asukoht Haabneeme). 
Tasu kokkuleppel. Tel 5345 3583, Laura.
n Lõikan hekki, saetöö aias, trimmeriga pikema ro-
hu ja heina niitmine. Tel 5554 7291.
n Teostan väliterrasside ja katusealuste ehitust ja 
hooldust. Viimsi, Pirita. Tel 552 7217, e-post terrass-
viimsi@gmail.com.
n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 1665, 
info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.
n Pakun juuksuriteenust naistele – lõikus ja soen-
gud (värvimist ja keemilist lokki ei tee), ka koju tu-
lemisega. Kogemus juuksuriteenuses üle 20 a. Võta 
julgelt ühendust! Tel 5863 9803.
n Keevitustööd (must metall, alumiinium, rooste-
vaba) ja plasmalõikus. Tel 5686 8997, Marek.
n Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. 
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12-aas-
tane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327.
n Kevadine viljapuude hooldus- ja noorenduslõikus. 
Tel 5551 8638.
n Terrasside, sauna ja leiliruumide ning fassaaditööd. 
Uste, akende, liistude ja parketi paigaldus. Tel 5360 
5083.
n Plaatimis-, remondi- jm ehitustööd. Saunade ehi-
tus. Tel 511 0992.
n Eakate kodune hooldus. Eldredi professionaalsed 
hooldajad on valmis tulema appi Viimsi eakatele ja 
hooldama abivajajaid nende oma kodus. Küsi infot 
eldred@eldred.ee, tel 5304 0022.
n Vee ja kanalisatsiooni paigaldustööd Teie kinnis-
tul ja liitumine valla veevärgiga. Majasisesed santeh-
nikatööd, veemõõdusõlmede väljaehitamine. Kee-
vitustööd, aiateede kivitamine, kaevetööd. Septi-
kute ja mahutite paigaldus. Teostusjoonise ja pro-
jekti tellimine. 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 pu-
hastus ja akende pesu. 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 Raamatupidamisteenus ärikliendile. Dokumendi-
tõlge. R-Concept OÜ, tel 5559 5520, e-post rconcept1
@gmail.com.
n Tasuta äravedu: vanaraud, pesumasinad, pliidid, 
vannid, mootorid, autoosad, plekk, postid, aiavõrk, 
kaablid, akud jne. Korterist väljavedu, külmkappide 
ja telerite äravedu 10 €. Tel 5550 5017.
n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. Töötame 
7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. Helista jul-
gelt ja leiame lahenduse!
n Katuste süvapesu, katuste värvimine, akende pe-
su, veerennide puhastus. Tel 5638 8994. 
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 ehitus
@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultat-
sioon objektil tasuta. Tel 501 6689, ken@puiste-
mees.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 ku-
jundamine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide püga-
mine ja okste äravedu. Tel 510 6830, aednik Lembit 
Lennuk.
n Randvere ilustuudiost saad enda valikul: 3D kul-
muhooldus, Lash Lift Superboost Lamination ning 
meigiteenuseid. Broneeri aeg tel 5626 2330. insta-
gram: mynt_makeup.
n Viimsi korstnapühkija teostab litsentseeritud ven-
tilatsiooni- ja korstnapühkimistööd. Akti väljastami-

ne kindlustusseltside ja Päästeameti jaoks. Tel 5690 
0686, korsten.korda@gmail.com.
n AUTOKOOL PLEKK-LiiSU korraldab rolleri, mootor-
ratta ja autojuhi kursuseid. Teooria Kaluri 3,Viimsis 
või e-õppena. Lisatunnid MNT eksamiks valmistu-
misel. Vaata www.plekkliisu.ee. Täiendav info tel 
511 9209 või indrek@plekkliisu.ee. Tel 5663 0024.
n Muudame Teie aia kauniks – lõikame viljapuud, 
pügame 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 leiate kodulehelt 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 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, toiduvalmistamise abi, 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 puude
/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Mu-
runiitmine (trimmeriga). Tel 5348 7318, e-post ig-
or@inkteenused.ee.
MÜÜK
n Müüa puitbrikett 150 €/960 kg ja turbabrikett 
150 €/960 kg. Vedu Viimsis ja Pirital tasuta. Tel 
517 0257.
n Müüa puitbrikett kandiline 165 €/960 kg, turba-
brikett 155 €/960 kg, pellet premium 6 ja 8 mm, 
märg lepp 45 €/1 m3, vedu tasuta Viimsis ja Pirital. 
Laost saab osta paki kaupa: puitbrikett 10 kg/1,9 €, 
turbabrikett 10 kg/1,6 € ja pellet 15 kg/3 €. www.
leilibrikett.ee, tel 5692 4924, 637 9411.
n Aia-, värava-, tõstukse- ja automaatikalahendused 
parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komp-
lekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava komp-
lekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, 
tel 5895 8809, info@koduvärav.ee.
n Suurepärase asukohaga mereäärne elamukrunt 
hinnaga 65 000 eurot! Võimalus ehitada merevaa-
tega kodu, privaatses Leppneemes. Vastan meeleldi 
lisaküsimustele. Renee Manninen, Habita Eesti müü-
giesindaja, tel 5685 0035, renee.manninen@habi-
ta.com.
n Müüa saetud ja lõhutud küttepuud pikkusega 30–
60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, marek406@gmail.com.
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.
OST JA MUU
n Ostan suvila või krundi. Tel 501 9544 või mare462
@gmail.com.
n Ostan teie sõiduki! Võib olla uus, remonti vajav 
või seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kind-
lustust! Tel 5457 5055, alka515@hotmail.com. Kuu-
lutus ei vanane!
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 Viimsi alevikus ootab uut omanikku pisike 2-toa-
line korter renoveeritud majas esimesel korrusel. 
Hästi läbimõeldud põhjaplaan ning soodsad ela-
miskulud! Tel 5685 0034, Tjorn Treu.
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MÜÜA MEREVAATEGA 
MAJA ROHUNEEME POOL-
SAAREL TUPIKTÄNAVAS!
HIND 495 000€

KONTAKT: Margit Alloja
+372 5615 9661
margit@uuskodukinnisvara.ee

Reklaami
Viimsi 

Teatajas
vt@viimsivv.ee
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Grillimine kuulub ühe 
tõelise suve juurde nagu 
päike ja rand. 

Esimesed julged ajavad oma 
grillid kuumaks juba kevadel, 
seega on üsna õige hetk teha 
nendest seadmetest korralik 
ülevaade. Kui grilli ostmine 
alles ees seisab või olemasolev 
uuendust vajab, siis tasub lu-
geda Viimsi Keskuse Kodu ja 
Köök kaupluse turundusjuhi 
Marko Araka ülevaadet erine-
vate grillitüüpide plussidest ja 
miinustest.

Söegrillid
Plussid:

- Annab toidule mõnusa suit-
suaroomi.

- Kui tavalise söeresti peal on 
söekausid, saab neid grilli kes-
kele või äärtesse liigutades liha 
kas otsesel tulel (nt loomaliha) 
või kaudsel tulel (nt kana või 
kala) grillida.

- Olenevalt grilli küpsetus-
pinna diameetrist sobib söegrill 
väiksema või keskmise lihako-
guse grillimiseks korraga 2–8 
inimesele.

- Söegrill tagab kõrge küp-
setuskuumuse.

- Puudub vajadus gaasi või 
elektri järele.
Miinused:

- Toit kõrbeb kergemini, kuid 
parematel termomeetriga gril-

Grillide suur ülevaade – millist valida?

lidel on võimalik õhuvoolu re-
guleerimisega grilli põlemistem-
peratuuri täpselt kontrollida.

- Süsi põleb kiiremini ära ja 
seda peab suurema lihakoguse 
korral lisama.

- Grilli süütamine ja grilli-
mine ise võtab natuke rohkem 
aega.

Suitsugrillid
Plussid:

- Sobib nii grillimiseks kui 
ka suitsutamiseks.

- Annab toidule hea suitsuse 
maitse.

- Võimaldab madalamal tem-
peratuuril liha ja kala suitsuta-
da.

- Võimaldab õhuvoolu regu-
leerimise abil reguleerida grilli 
temperatuuri.
Miinused:

- Toiduvalmistamine võtab 
rohkem aega ja vajab tempera-
tuuri kontrollimist.

- Varem või hiljem tekib pul-
bervärviga kaetud grilli pinna-

le korrosioon. Puhasta rooste te-
rasharjaga ja värvi puhastatud 
pind kuumakindla värviga.

Gaasigrillid
Plussid:

- Mugav ja kiire toiduvalmis-
tamine. 

- Võimaldab toitu valmistada 
suuremale hulgale inimestele.

- Väga ühtlane temperatuur.
- Külgpõletiga gaasigrilli saab 

kasutada ka gaasipliidina.
- Malmist küpsetuspinnad ja-

gavad ühtlaselt soojust.
- Rösle uute gaasigrillide mu-

delitel Videro G3, Videro G4 ja 
Videro G6 on klaasist aknaga 
kuppel, mis võimaldab toidu val-
mimist jälgida ilma kaant ava-
mata. See tagab ühtlase grilli-
mistemperatuuri ja toit ei jahtu 
vahepeal maha.
Miinused:

- Nõuab gaasiballooni ja re-
gulaatori olemasolu.

- Suured mõõdud.
- Korralikud, pika kasutus-

eaga gaasigrillid on kallimad 
kui söegrillid.

Kamado grillid
Plussid:

- Universaalne, sobib nii gril-
limiseks kui ka suitsutamiseks. 
Saab ka pitsat valmistada, kuna 
küpsetustemperatuur võib tõus-
ta kuni 400°C.

- Õhuavade ja termomeetri 

abil on lihtne soovitud küpse-
tustemperatuuri seadistada.

- Grilli korpus on valmista-
tud keraamilisest materjalist ja 
ei korrodeeru.

- Väga ühtlane temperatuur 
püsib tunde.

- Toitu on raske ära kõrve-
tada.
Miinused:

- Termošoki oht, kuid seda 
on lihtne vältida külma vede-
likku lihale või grilli välispin-
nale mitte valades.

- Raske, tõstma peab kahe 
inimesega, kuid liigutamist hõl-
bustab grilli kandev ratastega 
raam.

- Kõrgem hind.

Grilli soetamisel 
pane veel tähele

- Mida paksemast materja-
list on grilli korpus ja restid, se-
da kauem peab ta vastu.

- Pärast igat kasutuskorda tu-
leks seade puhastada – see pi-
kendab grilli kasutusiga.

- Sobiv grillikate kaitseb gril-
li UV-kiirguse ja erineva tolmu 
eest.

- Kõige kauem peavad vastu 
malmist grillimisrestid ja -plaa-
did ning kvaliteetsest roosteva-
bast terasest või malmist põletid.

- Soovitav on hoida grilli var-
jatuna sademete eest ja talvel 
kuivas kohas.

Viimsi Keskus

Kõiki siinkirjeldatud grillitüüpe saab soetada Viimsi Keskuse I korrusel asuvast Kodu ja Köök kauplusest. 
Lisainfo: http://www.grillid.ee/
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