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Algab aktiivne rannahooaeg 

Viimsi vald koostöös Eesti Rannajalgpalli Liiduga ja ehitusfirmaga AS Scanweld
rajas Haabneeme randa täismõõdus rannajalgpalli väljaku, kus kõik vallaela-
nikud ja muidu spordilembesed inimesed saavad proovida Eestis aina enam 
populaarsust võitvat mängu - rannajalgpalli.

Hooaja avaüritus leiab Haabneeme rannas aset laupäeval,  29. mail algusega  sü-
dapäeval kell 12. 

Täissuuruses rannajalgpalli väljak on Eestis esimene omataoline. “Kõige suurem töö 
väljaku rajamisel oli platsi tasandamine selleks kohaleveetud tuhande   tonni liivaga,” 
sõnas Kari-Andri Kask rannajalgpalli liidust. “Kuna ranna-ala oli juba jõudnud umb-
rohtuda, oli koppadel eelnevalt tööd umbrohu väljajuurimisega, samuti nõudis kaldus 
ja ebatasane plats savitäidet.” Betoonpostidele keevitatud väravad on statsionaarsed, 
nii et mängida saab hea tahtmise korral aasta läbi. 

Samal päeval ja samas kohas toimub ka võistlussarja Hyundai Rannajalgpall 2004 
avamine, mis viib huvilised suvel mitmesugustesse randadesse Eesti eri paigus. 

“Rannajalgpall spordialana on välja kasvanud jalgpallist ja väga vaatemänguline,” 
rääkis Kari-Andri. “Mäng pehmel liival annab võistlusele hoopis uued mõõtmed! 
Mängijad saavad teha efektseid pealelööke, kartmata end vigastada, tähtis osa on ka 
mängutaktikal. Palli mängitakse enamus ajast õhus, mis annab võimaluse lüüa ilusaid 
väravaid ja ka vastupidi, väravavaht saab sooritada efektseid tõrjeid.”

Kai Maran

• Rannajalgpalli mängitakse paljajalu liival, 
platsi mõõtmed on 28x36 meetrit.

• Mängitakse kolm 12-minutilist kolmandik-
ku.

• Igas võistkonnas on koos väravavahiga 5 
mängijat.

• Väravaid lüüakse keskmiselt iga 3-4 minuti 
tagant.

• Rannajalgpallis viike ei ole, alati selgita-
takse võitja!!

• Saatjaks on hea muusika, vaheaegadel 
võib nautida tantsutüdrukute esinemist ja 
osaleda eri mängudes.

Lähiaastail kerkib neli uut 
kooli
Vallavolikogu võttis 11. mail vastu 
Viimsi koolivõrgu arengukava, kus 
planeeritakse aastatel 2004 - 2010 nelja 
uue koolimaja ehitamist valda.

“Aastaks 2010 võib arvestada valla 
elanike arvu kahekordistumisega,” põh-
jendas abivallavanem Jaan Alver uute 
koolimajade vajadust. “Kui täna on Viim-
sis 10 180 elanikku, siis kuue aasta pärast 
prognoosime elanike arvuks 20 000.”

Vallavanem Enn Sau sõnul ehitatakse 
lähiaastail 300 õpilaskohaga algkoolid 
Randvere külla ning Haabneeme ja Viimsi 
alevikesse. Vallavolikogu heakskiidu sai 
ka Viimsi tulevase keskkoolihoone uus 
asukoht.

“Valitsuse 6. mai otsusega meie vallale 
koolihoone ehituseks eraldatud kuuehek-
tariline maatükk sobib ideaalselt algkooli 
ehituseks, tulevane keskkoolihoone eeldab 
siiski tunduvalt suuremat maa-ala, kuna 
hoonekompleksi kuuluvad ka üldkasuta-
tav ujula ja täismahus jalgpallistaadion,” 
selgitas Sau. “Seetõttu leidis volikogus 
heakskiidu koolihoone uus asukoht 11 ha 
suurusel maa-alal Haabneeme alevikus 
Randvere tee ja paeklindi vahel.”

Keskkoolihoone suurusega 15 000 m²  
on kavandatud 1200 õpilasele. Hoone pro-
jekti aluseks on sügisel valla korraldatud 
arhitektuurikonkursi võidutöö “Päikesera-
tas”, autoreiks arhitektid Raul Järg, Priit 
Pent ja Illimar Truverk.

Vallavalitsus jätkab täna läbirääki-
misi ka Viimsi praeguse keskkoolihoone 
omanikuga AS Esmar. “Õnnestumise 
korral saab vald maja kasutada algkooli 
ja mitmesuguste huviringide tarbeks,” 
sõnas Alver. 

Koolivõrgu arengukavaga saab täisma-
hus tutvuda valla koduleheküljel   
www.viimsivald.ee  

Viimsi muusikakool ootab uusi huvilisi
Õppida saab klaverit, viiulit, akordioni, flööti,

plokkflööti, kitarri, saksofoni, trompetit,  trombooni,
kontrabassi ja löökpille. 

Vastuvõtukatsed toimuvad muusikakoolis 
(Rohuneeme tee 38) 4. juunil.

Palume ette registreerida telefonil 6 066 939. 
Konsultatsioonid on 1., 2. ja 3. juunil kell 17.30
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Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a juulis. 
Kaastööd, reklaamid ja kuulutused palume esi-
tada hiljemalt kümme päeva enne ilmumist. 
Toimetuse kolleegium: Enn Sau, Madis 
Saretok, Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, Eino 
Pedanik. 
Toimetaja: Kai Maran
Nelgi tee 1, Viimsi 74001, Harju maakond
Tel 6 066 833, faks 6 066 800. 
e-post: kai@viimsivv.ee
Trükki toimetanud Kirjastuskeskus. 
Trükitud trükikojas Greif. Trükiarv 4500

Ees on Euroopa Parlamendi 
valimised
13. juunil on Euroopa Parlamendi 
valimiste päev. Eestist valitakse 732 
kohaga europarlamenti viieaastaseks 
tööperioodiks kuus liiget. 

Vabariigi Valimiskomisjonile esita-
sid oma dokumendid 10 erakonda ja 4 
üksikkandidaati, kokku registreerus 95 
kandidaati. Erakondade valimisnimekir-
jad ja kandidaatide andmed on avaldatud 
valimiskomisjoni koduleheküljel aadressil 
www.vvk.ee.

Hääletamise aja pikendamise eesmär-
gil on ajavahemikul 31. maist kuni 4. juu-
nini kella 12.00-20.00 maakonnakeskustes 
avatud täiendavalt 18 jaoskonda, kus saab 
hääletada olenemata valija elukohast. 
Jaoskondade nimekiri avaldatakse kesk-
ajakirjanduses, infot saab ka valimisko-
misjoni interneti kodulehelt.

7.- 9. juunil kella 12.00-20.00 ja va-
limispäeval, 13. juunil kella 9.00-20.00 
on Viimsi vallas avatud kolm valimis-
jaoskonda:
• Valimisjaoskond nr 1 – vallamajas 
Viimsi alevikus Nelgi tee 1 (Viimsi ale-
viku, Miiduranna, Muuga, Äigrumäe, 
Pärnamäe, Lubja, Randvere, Laiaküla ja 
Metsakasti küla elanikud)

Valimisjaoskonnas nr 1 saab 7.-9. 
juunil kella 12.00-20.00 hääletada ka väl-
jaspool elukohta. Samuti on seal võimalik 
hääletada valijal, kelle elukohaandmed 
Viimsi vallas on rahvastikuregistrisse 
kantud valla täpsusega.
• Valimisjaoskond nr 2 – Viimsi Kesk-
koolis Haabneeme alevikus Männi tee 
2 (Haabneeme aleviku, Tammneeme, 
Leppneeme, Rohuneeme, Püünsi, Pringi, 
Kelvingi ja Naissaare küla elanikud)
• Valimisjaoskond nr 3 – Prangli Põhi-
koolis Kelnase külas (Kelnase, Lääneotsa, 
Idaotsa külade elanikud)

Ootame vallaelanike suurt aktiivsust 
Euroopa Parlamendi valimistel!

Uued volinikud alustasid tööd
Euroopa Parlamendi täiskogu nimetas 5. mai istungil Strasbourg’is ametisse 30-
liikmelise Euroopa Komisjoni, kus Eestit esindab viimsilane Siim Kallas. 

Euroopa Komisjoni majandus- ja rahaasjade voliniku “varjuna” tööle asuv Kallas 
oli kümne ühineva riigi kandidaatide hulgas viimane tuleristsete läbija. Arutelu euro-
parlamendis 15. aprillil keskendus majanduspoliitikale. 

Nii oma sõnavõtus kui küsimustele vastates toonitas Kallas Euroopa Liidu 
konkurentsivõime suurendamisele suunatud Lissaboni strateegia tähtsust. Kallase 
sõnul tuleb Euroopa muuta investoritele aktraktiivseks. Ta lisas, et see ei sõltu ainult 
maksupoliitikast, vaid ka juriidilisest keskkonnast, tööjõu kvaliteedist, paindlikust 
tööturust ja muust sellisest. “Kui investeeringud suunduvad aastaid järjest välja, on 
midagi valesti,” märkis ta. Kallas tõi eeskujuks Eestis rakendatud majanduspoliitilist 
mudelit, majanduse avatust ja tasakaalus eelarvet, kuid möönis, et teistes tingimustes 
on ka teisi võimalusi. 

Mais ametisse nimetatud eurovolinikud on praktikandi rollis 31. oktoobrini. Uus 
komisjon, mis koosneb ühest volinikust igast liikmesriigist, astub ametisse 1. novembril 
2004 ning selle ametiaeg lõpeb 30. oktoobril 2009. 

Reformierakonna fraktsiooni Riigikogus hakkab senise esimehe Siim Kallase 
asemel juhtima Peep Aru. Eesti volinikuna Euroopa Komisjonis tööle asunud Kallase 
asemel sai riigikogu liikmeks Keit Pentus. 

Valmib rahvusvaheline noortelavastus
Seitsme maa teatri- ja muusikahuvilised noored saavad juuli keskel Viimsis 
kokku, et nädala jooksul oma näitlejavõimed proovile panna ning ühine lavastus 
vallarahvale näha tuua.

 Projekti valmistab koos vallavalitsuse haridusametiga ette Viimsi Huvikeskus, 
selle läbiviimist toetab EL haridusprogramm Euroopa Noored. 

Nädala jooksul korraldatakse muusika- ja teatriteemalisi workshope, ühiseid väl-
jasõite, tutvustatakse vastastikku oma maa traditsioone ning noortekultuuri eripära. 
Noored saavad kogemuse rahvusvahelist projekti ette valmistada, läbi viia ning ana-
lüüsida, mis kõik muidugi aitab lihvida ka inglise keele oskust. Etenduse valmimist 
hakkab suunama Rünno Karna, kes on viimsilastele tuttav paljude MTÜ “Komos” 
lavastuste põhjal.   

Milleni võib nädala jooksul jõuda 7 maa esindajaist koosnev noortegrupp, on Viimsi 
elanikel võimalus näha 17. juulil  Viimsi Vabaõhumuuseumis, kus esimest ja viimast 
korda etendub ühislavastus “Once upon a time …” . 

Mai alul pandi Viimsis noortelaagri programm paika. Pildil (vasakult) Philippe Helson 
Belgiast, Kaarle Kannelmäe Eestist, Jane Suviste ja John Thomas Kreekast, Fernando 
Correia Portugalist, Geogia Nica Rumeeniast, Angela Cruz Luna ja Eulalia Alastvey 
Sanchez Hispaaniast. 

Tegu on esimese suurema rahvusvahelise noorsooprojektiga Viimsis. Suurimad 
tänud Kaarle Kannelmäele, Ita- Riina Pedanikule, Rünno Karnale ja Reet Järvele, kes 
aitasid seda ette valmistada.

Kadi Bruus, haridus- ja noorsooamet
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Viimsi on kõrgelt hinnatud 
elamupiirkond

Viimsi Abikeskuse number on 14455
Abikeskus hakkab andma vallarahvale asjakohast teavet argiküsimuste ning 
igapäevaste olmeprobleemide lahenduste kohta. 

Keskus suunab kommunaal- ja olmealased päringud edasi vastava teenuse osu-
tajale (vajadusel asjaomasele vallavalitsuse töötajale) või annab helistajale vajaliku 
telefoninumbri.

Helistamine on kliendile kõnepaketikohase minutihinnaga. Politsei, kiirabi ja 
tuletõrje valdkondade info jaoks toimib lühinumber 112.

Viimsi valla ja Päästeameti sõlmitud lepingu kohaselt saab abikeskuse numb-
rile 14455 ööpäevaringselt päringuid esitada alates 1. juunist. E-posti aadress on 
14455@rescue.ee 

Viimsi vald on viimase paari aasta jooksul läbinud mitmekülgse uuenduskuuri, 
seda nii hoogustunud arendus– ja ehitustegevuse kui ka vanema elamufondi 
aktiivse renoveerimise näol. Endisest suvituspiirkonnast on kujunenud kõrgelt 
hinnatud elamurajoon, mille väärtus aasta-aastalt kasvab. 

Aktiivne arendustegevus on Viimsi põliselanikes tekitanud ka kartust senise loo-
dusmaastiku ning turvalise ümbruse vähenemise ees. Säärased arvamused on mõnetigi 
mõistetavad, kuid tasub arvesse võtta, et kogu ehitustegevus on siiski piirangutega 
reguleeritud. Samuti lisab uuenev elamufond ka poolsaare vanemale kinnisvarale 
väärtust juurde ning seega tõuseb piirkonna hinnatus tervikuna.

Mere lähedus ning hea transpordiühendus linnaga muudab Viimsi väga hinnatud 
elupaigaks. Peamiselt ehitatakse siiski eramuid, vähesel määral ka korterelamuid, kus 
juba projekteerimisel keskkonna omapäraga igati arvestatud. Peamine eelis uue korteri 
puhul on avar ning valgusküllust pakkuv planeering, kaasaegsed ehitusmaterjalid ning 
tehnosüsteemid. Kõige aktiivsem on korterelamute ehitus Haabneemes, kus infrastruk-
tuuri tase kõrge ning kus paiknevad ka vanemad kortermajad. 

Kuna Viimsi on tervikuna hinnatud elupaik, on ka vanemas elamus asuvate 
korterite hinnatase küündimas uute elamutega samale tasemele – jäädes vahemikku 
12000 – 16000 kr/m². Uute elanike lisandumisega kasvab kogu piirkonna turvalisus, 
elanikkond muutub ühtsemaks ning areneb ka ümbritsev infrastruktuur tervikuna, 
lisaväärtust annab samuti plaanitav kõrghaljastus hoonete ümber. Haabneemest edasi 
on arendustegevus liikumas Randvere tee äärsele alale.

Uued elurajoonid tõstavad poolsaare väärtust nii teede korrastamise, 
uue elanikkonna lisandumise kui ka mitmesuguste uute teenindusette-
võtete avamise näol. Kujunemas on terviklik elukeskkond, mis pakub 
kodutunnet ning looduslikku keskkonda mere vahetus läheduses.

Lauri Laanoja,
Arco Vara Tallinna büroo maakler

Valime kaunid kodud
Vallavalitsus kuulutas välja konkursi 
“Kaunis kodu 2004”. 

Kandidaate võib esitada 1. juunist 
kuni 1. augustini Viimsi Vallavalitsusele 
kas postiaadressile, e-posti teel aadressil 
info@viimsivv.ee või tuua kohale (sek-
retärile).

Ettepanekuid võivad esitada kõik 
Viimsi valla elanikud, korteriühistud ja 
külavanemad.

Kodusid hinnatakse kahes kategoo-
rias: 

• eramud ja suvilad
• korterelamud ja ridaelamud

Esitatud kandidaate hakkab 15. kuni 31. 
augustini hindama viieliikmeline komis-
jon. Konkursi juhendi avaldame järgmises 
lehes ja valla koduleheküljel.
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Vallavalitsus uurib 
motospordi ringraja ehituse 
mõju keskkonnale 
Viimsi Vallavalitsus on algatanud kesk-
konnamõjude hinnangu Lubja külla 
rajatava motospordi ringraja maa-ala 
eelkuivendusprojektile. 

Eelkuivenduse eesmärk on alandada 
pinnaveetaset ringraja maa-alal keskmi-
selt 1,5-1,8 m võrra, mis loob eeldused 
detailkuivendusvõrgu rajamiseks. Ring-
raja territooriumile pealevalguva pinnavee 
kõrvalejuhtimiseks on projekteeritud 
piirdekraavid kogupikkusega 2606 m ja 
keskmise sügavusega 2 m. 

Eesvoolukraavi kaudu (pikkusega ~ 
5700 m) juhitakse vesi läbi Lubja küla, 
Haabneeme aleviku ning Pringi küla piiri 
lahkmejoontpidi Tallinna lahte. Eesvoolu 
korrastamisega kaasnevad süvendustööd 
kogu kraavi ulatuses.

Keskkonnamõju hindamise programmi 
avaliku arutelu korraldamisest teavitame 
Viimsi Teatajas ning valla kodulehel 
(www.viimsivald.ee) 

Küsimustele vastavad: Heikki Hõbe-
mägi, SA Viimsi Ringrada tel. 5050858, 
Toivo Eensalu, AS Viimsi Vesi tel. 
6066857; Sigrid Rajangu, Viimsi Valla-
valitsus tel. 6066851.

Vald pakub tööd 
teedeinsenerile
Vallavalitsuse kommunaalameti koos-
seisu moodustati hiljuti teedeinseneri 
ametikoht.

Teretulnud on tegus, vähemalt tehni-
lise rakenduskõrgharidusega spetsialist, 
kes saab hakkama nii välitöödel kui 
tubase tegevusega, kes on nii taktik kui 
ka strateeg.

Korraldamist ning järelevalvet vajavad 
teede projekteerimis-, ehitus-, remondi- ja 
teehoiutööd, liikluskorraldus ja teeregistri 
pidamine, teede omandiõiguse ja kasutus-
õigusega seotud valdkond, teede tähista-
mine ja palju muud huvitavat.

Lähemat infot saab kommunaalametist 
606 6827, meilitsi indrek@viimsivv.ee.

Kuld on jäänud jälgedesse
Maikuus tähistati Tartus mitut olulist tähtpäeva:
• möödus 50 aastat ajakirjanduse ja 35 aastat kommunikatsiooniõpetuse 

algusest Eestis
• 19. mail sai 85-aastaseks emeriitprofessor Juhan Peegel 

Juhan Peegli elu ja tegevust võib kirjel-
dada kui äärmiselt laiahaardelist ja mit-
mekülgset, aga võib ka hoopis lihtsalt ja 
üheselt kokku võtta - kõik on olnud hea 
emakeelse ja rahvameelse kirjatüki sünni 
teenistuses. 

Kõige alus on rikas emakeel, ja nii on 
ka Peegli esimesed teadustööd valminud 
meie regivärsilise rahvalaulu keelest (Trt. 
1961). Aastail 1982 - 1991 ilmus sõnastik 
“Nimisõna poeetilised sünonüümid eesti 
regivärssides” ning keelealane on ka seni 
viimane teadustöö “Kuld on jäänud jäl-
gedesse: regivärsi keelest ja poeetikast” 
(Trt. 1997).

Ülikoolitasemel omakeelse ajakir-
jandusõpetusega alustamine eeldas otse 
loomulikult ka vastavaid õpikuid, ja nii tuli 
need kirjutada. Kes minevikku ei mäleta, 
elab tulevikuta - ja nii pani Peegel aluse 
meie ajakirjandusajaloo uurimisele. “Üks 
hea artikkel on keskpärasest romaanist 
rohkem väärt,” hoidis ta tagasi liiga hoo-
gu sattunud ilu-Eedisid, tõestades ise, et 
võrdväärselt hästi võib hakkama saada nii 
ühe kui teisega.    

“Öelge, et mul nahk on alles toores 
seljas ja ma võin teha veel suuri tegusid!” 
sõnas Juhan Peegel oma juubelisünni-
päeval. Juba sel sügisel on koostöös oma 
õpilase ja praeguse ajakirjandusõppejõu 
PhD  Maarja Lõhmusega ilmumas ulatus-
lik mälestusteraamat. 

Kai Maran,
ajakirjandusosakonna vilistlane

Juubeldamised on nähtused, mida 
tuleb sirge selja ja meelekindlusega 
taluda, võib juubilari silmist lugeda.

Kommunikatsiooniõpetuse järjepide-
vuse tagaja on prof Marju Lauristin. 

Ajakirjanike kauaaegne keelekooli-
taja Reet Kasik: kasutage võõrsõna 
asemel ikka omakeelset!

Maarja Lõhmus: Ilmuv mälestuste-
raamat on terve põlvkonna elusaatuse 
peegeldus.

VIVIAN SCHOTOWSKY
HÕBEEHETE NÄITUSMÜÜK

29. mail Antiikmööbli Galeriis
(Mõisa tee 2)
kell 11 - 16

Tollal andsid kõrgema hariduse sel 
alal vastavad parteikoolid Leningradis 
ja Moskvas. Muidugi ei saa seesugust 
ettevalmistust käsitada rahvuskultuuri 
konteksti kuuluvana. Ülikool astus siin 
raskusi eirates otsustava sammu:armas 
puhas emakeel, oma ajalugu, oma aja-
kirjandustraditsioonid, püsiväärtused, 
lähedus lugejaile ... 

Muidugi mitte loosungitena, vaid 
igapäevaselt, endastmõistetavalt.

Juhan Peegel, juubelikogumikus 
“Verbum creat omnia” (Tartu, 2004)
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Prangli külade vanemaks sai Helgi Klasberg

Pranglimine lõppes saarerahvale taas edukalt
Endise Prangli Põhikooli direktor Kalev Põldsaare välja mõeldud pranglimine e 
peastarvutamise võistlus on muutunud rahvusvaheliseks ja kogunud populaarsust 
juba Lätiski. Sel aastal ulatus osavõtjate arv, kes võistlesid eelvoorudes interneti 
vahendusel,  juba 4000- ni. 

Neljas võistlusklassis (sirgujad, oskajad, naised, mehed) selgusid talve jooksul 
nii kõrg- kui esiliiga parimad võistlejad. Kokku oli esindatud 252 kooli Eestist ja 
Lätist. 

Pingeread igal võistlusalal (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine või 
lünkamine vastavalt vanuseklassile) selgusid kahe neljaminutilise katse põhjal. Mida 
kiiremini ja õigemini arvutada, seda rohkem punkte saab. Kõrgemail tasemeil muutuvad 
arvuread päris pikaks, kuid võitmiseks kalkulaatorist siiski abi poleks, sest tublimad 
arvutajad jõuavad ikkagi oma peaga kiiremini õige vastuseni. Kuid vilumus tuleb vaid 
pideva harjutamisega trenniväljakul. 

Finaal Riias

 Aprillikuu viimane nädalal tõi Prangli Põhikooli elevust, sest parimad arvutajad Kuldar 
Klaasberg, Priit Piirisaar, Kristeli Kahro ja Reigo Linholm käisid Viljandis peastarvu-
tamise üleminekuvõistlustel.  Lauri Piirisaar IV klassist pääses finaalvõistlusele Riiga.
Koos Lauriga sõitsid Läti pealinna võistlema ka endised Prangli Põhikooli õpilased 
Siiri Piirisaar ja  Riivo Viliberg. 

Pealtvaatajail oli hea võimalus võistlustele kaasa elada suure ekraani vahendusel. 
Võistlejad ragistasid ajusid ja kõbistasid arvutihiirtega 40 minuti jooksul viiel alal nn 
viievõistluses. 

Viljandist ja Riiast naaseti koju tublide tulemustega. Prangli kool säilitas oma koha 
kõrgliigas ja individuaalselt jätkavad järgmisel aastal kõrgliigas:  Kuldar Klasberg 
(sirgujate esiliiga II koht), Lauri Piirisaar (oskajate kõrgliiga IV koht), Risto Viliberg 
(meeste kõrgliiga V koht), Siiri Piirisaar  ( naiste kõrgliiga VIII koht) ja Priit Piiri-
saar. 

“Olen elupõline 
Prangli inimene, 
sündinud - kasva-
nud saarel, seetõttu 
tunnen ise kõiki 
ja kõik tunnevad 
mindki, nii et otse-
seks valimiskam-
paaniaks ei olnud 
tarvidust,” sõnas 

saarerahva poolt külavanemaks valitud 
Helgi Klasberg Viimsi Teatajale.

“Tööpõld on olnud päris mitmekesine. 
Üle 20 aasta pidasin saarel raamatupi-
daja-ametit, olen töötanud rahvamaja 
juhatajana, ka suitsutsehhis, kui saarel 
veel kalapüük ja -töötlemine rahvale 
tööd andis. Samuti kuulusin meie valla 
esimesse taasiseseisvumisjärgsesse voli-
kogusse. Viimased aastad olen tegelenud 
sotsiaaltööga, - avahooldusega, mis meil 
eelkõige tähendab vanainimeste hooldust 
ja igakülgset abi.” 

Algavale suvele võib saarerahvas 
Klasbergi sõnul turvatundes vastu astuda. 
12. mail selgitas konkursikomisjon koos-
seisus MA Viimsi Saared juhataja Ants 
Savest, juhtivkonstaabel Sven Arop ja 

Prangli külavanem Helgi Klasberg saarele turvateenuse osutamise vähempakkumise 
võitja. Juuni algusest hakkab Prangli saarel ööpäevaringset turvateenust tagama firma
Falck. Kaheliikmelise patrulli ülesanne on ära hoida ja tõkestada korrarikkumised 
saarel ning tagada avalik kord, esmane päästeteenus ja esmaabi teenus.

“Meile on tähtis ka see, et nn metsikud suveturistid saarel suvalisse kohta lõkke-
asemeid ei teeks ja meil on abi käepärast, et korrarikkujaist jagu saada.”

Prangli kolmes külas, Idaotsa, Lääneotsa ja Kelnase külas elab täna kokku 145 
inimest.

Riia linna Duuma saalis võtab  
“Pranglimine 2004” rahvusvahelise 
kõrgliiga finaalvõistluse autasu vastu  
Lauri Piirisaar.

Pranglimisega saab lähemalt tutvust teha 
aadressil: http://lefo.net/math/est. Miks 
mitte ka ise järgmisel hooajal võistelda!

Tiina Piirisaar
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Lastelavastused Soomest
Juba seitse aastat, igal kevadel maikuus, 
saab Viimsi Lasteaia Piilupesa väikes-
tele ja suurtele osaks au kohtuda Turu 
Ülikooli professori JARMO KINOSE 
ja tema üliõpilastega, kes toovad meieni 
lavaküpseks saanud lasteetenduse. 

Tulevastele lasteaiaõpetajatele on 
lavastus eelviimase kursuse lõputööks.  
Kõigi etenduste teemade ring on olnud 
mitmetahuline nii nagu ka vorm - tsirku-
sest miimilise etenduseni. Aasta tagasi 
võisime kaasa elada muinasloole, kus 
värvikad imedemetsa tegelased rääkisid 
eesti keeles. Sel aastal kuulsime soome 
keele kaunist kõla.

Prof. Jarmo Kinos on Turu Ülikooli 
teadlane, kes edendab Soomes alushari-
dust ja koolitab tudengeid lapsest lähtu-
va kasvatuse vaimus. Ta on avaldanud 
mitmeid kasvatusteaduslikke artikleid ja 
raamatuid. Seda vaimsust on Kinos kül-
vanud ka Eestimaale. Siingi teda teatakse 
ja tuntakse, ihaletakse kohtuda, kuid oma 
üliõpilaste valmidust tööks lastega tuleb 
Jarmo eksponeerima vaid meile, Viimsi 
lastele.

Jarmo Kinoses on peidus palju südam-
likkust ja avatust, ta on kaasahaarav ja 
abivalmis … Kõige selle eest oleme talle 
väga tänulikud!

Aina Alunurm

IMELISELT ILUS JA VÕIMAS
.... oli üle-eestilise poistekoori “Kalev” kontsert 1. mail Vanalinna 
Stuudio kammersaalis dirigentide Hirvo Surva ja Indrek Viljardi 
juhatusel.  

Viimsi Lions klubi heategevusürituselt saadud tulu läheb Viimsi valla puuetega 
laste perelaagri toetuseks, mis toimub juulis Karaski Keskuses Põlvamaal. 

Huvi perelaagri vastu on suur ja osalejaid jätkub. Omapoolse toetuse annab ka 
Viimsi Vallavalitsus.

Tänulike puuetega laste perede  nimel
Sirje Kauts, lastekaitseametnik

Väljumise või saabumise 
kellaaeg Peatused

Väljumise või saabumise 
kellaaeg

8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 Leppneeme AÜ 9:50 11:50 13:50 15:50 17:50 19:50

8:05 10:05 12:05 14:05 16:05 18:05 Väljaotsa 9:45 11:45 13:45 15:45 17:45 19:45

8:10 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10 Tammneeme (Tammneeme teel) 9:40 11:40 13:40 15:40 17:40 19:40

8:14 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14 Tammneeme (Randvere teel) 9:36 11:36 13:36 15:36 17:36 19:36

8:20 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20 Randvere aedlinn 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30 19:30

8:24 10:24 12:24 14:24 16:24 18:24 Hansunõmme 9:26 11:26 13:26 15:26 17:26 19:26

8:29 10:29 12:29 14:29 16:29 18:29 Metsakasti 9:21 11:21 13:21 15:21 17:21 19:21

8:37 10:37 12:37 14:37 16:37 18:37 Pärnamäe tee ja Aiandi tee rist 9:13 11:13 13:13 15:13 17:13 19:13

8:42 10:42 12:42 14:42 16:42 18:42 Viimsi mõis Aiandi teel 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08 19:08

8:46 10:46 12:46 14:46 16:46 18:46 Statoil-Säästumarket 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04 19:04

8:48 10:48 12:48 14:48 16:48 18:48 Viimsi 9:02 11:02 13:02 15:02 17:02 19:02

8:50 10:50 12:50 14:50 16:50 18:50 Viimsi Haigla 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

Pileti hind 5 krooni.

Vallaliin suvel 2004
Leppneeme AÜ - Viimsi Haigla - Leppneeme AÜ
Liiklus toimub iga päev 1. juunist kuni 30. augustini 2004. Liini teenindab AS Harjumaa Liinid. 
Väljumisajad vahepeatustest on ligikaudsed, kuna sõltuvad sõitjate arvust.

Teie  AIAMURED

lahendab
 

NIITMAR:

* MURU NIITMINE
- ühekordne

- regulaarne

* AEDADE HOOLDUS

Tel. 50 30 222

e-mail: sirje.niitmar@mail.ee

www.niitmar.ee

Prangli rahvas tähistas üheskoos emadepäeva

Emadepäeva 9. mail tähistati Prangli saarel kooli ja rahvamaja ühisüritusega.

Prangli rahvamaja kaunilt dekoreeritud saalis ootasid saabujaid keskpäeval suu-
pistetega kohvilauad ning naerutasid lahedalt - löövalt kokkuseatud ettekanded ja 
päevakajalised naljandid. Päeva lõpetas viktoriin, parimad said kaasa ka väikesed 
meened. 

Oli üks mõnus ja sõbralik olemine. Looduski nagu soosis seda päeva - saarel oli 
tuulevaikne ja päiksepaisteline ilm. • Helju Pärnamaa
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Viimsi 
vallas 
registreeritud 
sünnid
Kai Mererand’il ja 

Margus Asil sündis 
7. aprillil tütar 
RAILI

Tamara ja Tarmo Kolk’il sündis 14. aprillil 
poeg SEBASTIAN

Janne Fridolinil ja Andreas Väljamäel 
sündis 2. aprillil tütar ITA

Tiina ja Priit Kask’il sündis 11. aprillil 
tütar BIRGIT

Inge Landil ja Tiit Roosil sündis 11. aprillil 
tütar MARLEEN

Ülle ja Ivar Otsal sündis 11. aprillil poeg 
KERT-JAN

Kristina ja Aleksander Šmeljovil sündis 
24. aprillil tütar MELISSA

Agnes Nurmeleht’il ja Olaf Tärkil sündis 
11. aprillil tütar ANNALY

Kai ja Tiit Siinmaal sündis 18. aprillil 
poeg ANDRES

Kerly Kaljustel ja Ain Kudeviital sündis 
27. aprillil poeg KONRAD

Kersti ja Leo Kurul sündis 28. aprillil 
poeg KARL-MIHKEL

Kairi ja Janec Mururand’il sündis 10. 
aprillil poeg CHRISTOPHER

Kadi ja Mardo Maidrel sündis 19. aprillil 
tütar NORA

Marju ja Gunnar Koitsaarel sündis 6. 
mail poeg JOHAN-MARKUS

Kristel ja Priit Pappelil sündis 1. mail 
poeg ROBERT

Maili Pajuril ja Uku Peernal sündis 16. 
aprillil poeg BREITON

Kristina Ükstil ja Aivar Kaarusel sündis 4. 
mail poeg MARKUS

LAAGRISUVEST 2004 
• on võimalik lugeda www.noortelaagrid.edu.ee (laagrid Eestimaal ja 

välismaal) 
• informatsiooni saab ka Eesti Noorsootöö Keskuse koduleheküljelt   

www.entk.ee 
• väga huvitavaid suvelaagreid korraldab MTÜ Kaks Tuhat. Info tel. 677 5506 

Kristi Loot, e-post: nomme2000@hot.ee 
• otsi teavet ka Lastekaitseliidu infokeskusest “Märka last”, Tõnismägi 3, tel. 

6418 486, e-post: infokeskus@lastekaitseliit.ee,      www.lastekaitseliit.ee
• andmebaasi Eestis toimuvatest laagritest omab samuti Tallinna Noorte 

Infokeskus,  Pärnu mnt. 6, tel. 641 2271, e-post: info@taninfo, www.taninfo.ee
• palju huvitavat on pakkuda  Noortevahetuse Arengu Ühingul EstYES,  

www. estyes.ee
•  põnevat toimub kodu lähedalgi, vaata: www.huvikeskus.ee (kunstilaager, 

tsirkuselaager).

MTÜ Laulu- ja liikumisstuudio

MARIEL

alustab septembris tegevust Püünsi 
Põhikooli ruumides

Maire Eliste juhatab laulustuudiot (info 
tel. 5029115)

Tiina Rebane juhatab balletistuudiot 
(info tel. 56908100)

Oodatud on lapsed alates 4. eluaastast

Põhjalikum teave stuudio tegevuse 
kohta augustikuises lehes

Alates maikuust korraldab kultuuri- ja hariduskeskus Tallinna Õpetajate Maja seltskondlikke 
grilliõhtuid ning veini ja juustu degusteerimise kursusi, mis sobivad hästi organisatsiooni 
ja isikliku tähtpäeva sisustamiseks.
• Grillimise kursusel on kolme tunni jooksul võimalik koos grillmeister Rain. Käärstiga 
valmistada 6 rooga, erinevaid lisandeid ja marinaade. Näiteks grillitud kitsejuustusalat, 
grillitud võikala vürtsika salsaga jne. Õhtu lõpeb grillmagustoiduga. 
• Veini ja juustu degusteerimise kursusel tutvustab veiniekspert 
August Alop. Kahe tunni jooksul Bordeaux piirkonna veine ja prantsu-
se juuste, mida on võimalik meie kaubandusvõrgust osta. Kursused on 
mõeldud selleks, et meeldivas seltskonnas huvitavalt aega veeta. 
Toimumise kuupäev ja kellaaeg kokkuleppel. 
Info ja registreerimine tel 644 4044, 
tiiu@help.ee, Raekoja plats 14.

Matkapunkt Kinnisvarabüroo

Ostab ja otsib metsa-, põllu-, heina- ja 
talumaad.
Võib olla veel kinnistamata. 
Soovi korral lisame Teie 
müügisoovi Eesti suurimatesse 
andmebaasidesse.
Tallinn, Narva mnt 7, vara@kinnisvaraplaza.ee, 
tel 61 09 9999; 56604450.
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Aiandi tee 33 ridaelamukrunt nr. 20
Aiandi tee 35 reserv
Aiandi tee 37 ridaelamukrunt nr. 17
Aiandi tee 39 elamukrunt nr. 16
Aiandi tee 41 elamukrunt nr. 14
Aiandi tee 43 ridaelamukrunt nr. 15
Pähklisalu tee 4 krunt nr. 33
Pähklisalu tee 9 üldmaakrunt nr. 13
Pähklisalu tee 11 elamukrunt nr. 12
Pähklisalu tee 13 reserv
Pähklisalu tee 15 elamukrunt nr. 11
Pähklisalu tee 17 elamukrunt nr. 10
Pähklisalu tee 19 elamukrunt nr. 9
Pähklisalu tee 20 elamukrunt nr. 5
Pähklisalu tee 21 elamukrunt nr. 8
Pähklisalu tee 22 elamukrunt nr. 4
Pähklisalu tee 23 elamukrunt nr. 7
Pähklisalu tee 24 elamukrunt nr. 3
Pähklisalu tee 26 elamukrunt nr. 1
Kivikangru tee 1 reserv
Kivikangru tee 2 elamukrunt nr. 29
Kivikangru tee 3 elamukrunt nr. 26
Kivikangru tee 4 tootmismaa nr. 30
Kivikangru tee 5 elamukrunt nr. 25
Kivikangru tee 6 elamukrunt nr. 28
Kivikangru tee 7 elamukrunt nr. 24
Kivikangru tee 8 elamukrunt nr. 27
Kivikangru tee 10 elamukrunt nr. 23
Kivikangru tee 12 elamukrunt nr. 22
2. Kommunaalametil tähistada teed vastava 
tähisega 01.maiks 2005.a.
3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava 
tähisega 01.maiks 2005.a.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Jaan Alver  Kristo Kallas
Abivallavanem  Jurist vallasekretäri 
vallavanema ülesannetes  ülesannetes

11.mai 2004 nr 22 
Katastriüksuste nimetuste määramine 
Randvere ja Äigrumäe külas
Kinnistu, asukohaga Randvere ja Äigrumäe 
külas, kinnistusregistri registriosa numbriga 
982, nimetusega Kadaka, koosneb neljast 
katastriüksusest. Kinnistu omanik, Arvo 
Siimumäe, on esitanud vallavalitsusele 
avalduse lahustükkidele eraldi nimetuste 
saamiseks. Kinnistu omaniku 22.04.2004.a. 
avalduse alusel annab Viimsi Vallavalitsus 
alljärgneva määruse:
1. Määrata kinnistu, nimetusega Kadaka, 
neljale katastriüksusele järgmised nimetused 
vastavalt juurdelisatud plaanile: 
katastriüksusele katastritunnusega 
89001:010:0621 nimetuseks Kadaka I
katastriüksusele katastritunnusega 
89008:001:0010 nimetuseks Kadaka II
katastriüksusele katastritunnusega 
89001:010:0622 nimetuseks Kadaka III
katastriüksusele katastritunnusega 
89001:010:0623 nimetuseks Kadaka IV

VIIMSI VALLAVALITSUSE 
MÄÄRUSED
23. aprill 2004 nr 18
Aadresside määramine Randvere külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määru-
se nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus 
määruse
1. Määrata Randvere külas maaüksuse Kibu-
vitsa aadressiks Kibuvitsa tee 13. 
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava 
tähisega 01. septembriks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Kristo Kallas
Vallavanem Jurist vallasekretäri 

ülesannetes

23. aprill 2004 nr 19
Aadresside määramine Lubja külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määru-
se nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus 
määruse
1. Määrata Lubja külas maaüksuse Uuemäe 
aadressiks Paenurme tee 41A. 
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava 
tähisega 01. septembriks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau Kristo Kallas
Vallavanem Jurist vallasekretäri ülesannetes

30. aprill 2004 nr 20 
Aadressi määramine Püünsi külas 
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määru-
se nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus 
määruse
1. Määrata Püünsi külas maaüksusel Kepsu-
VI asuva elamukrundi aadressiks vastavalt 
Viimsi Vallavalitsuse 20.02.2004.a. korraldu-
sega nr 156 kehtestatud detailplaneeringule ja 
juurdelisatud skeemile Talveaia tee 3.
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava 
tähisega 01.oktoobriks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Jaan Alver  Kristo Kallas
Abivallavanem  Jurist vallasekretäri 
vallavanema ülesannetes  ülesannetes

30. aprill 2004 nr 21
Teede nimede ja aadresside määramine 
Lubja külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määru-
se nr.19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus 
määruse
1. Määrata Lubja külas maaüksuse Salunurme 
teede nimed ja aadressid vastavalt Viimsi 
Vallavolikogu 09.detsembri 2003.a. otsusega 
nr. 120 kehtestatud detailplaneeringule ja 
juurdelisatud plaanile alljärgnevalt: 

2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär

11.mai 2004 nr 23
Katastriüksuste nimetuste määramine Met-
sakasti külas
Kinnistu, asukohaga Metsakasti külas, kin-
nistusregistri registriosa numbriga 62262, 
nimetusega Vana-Jäätma, koosneb kahest 
katastriüksusest. Kinnistu omanik, Jüri Torni, 
on esitanud vallavalitsusele avalduse lahus-
tükkidele eraldi nimetuste saamiseks. Kinnistu 
omaniku 10.05.2004.a. avalduse alusel annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata kinnistu, nimetusega Vana-Jäätma, 
kahele katastriüksusele järgmised nimetused 
vastavalt juurdelisatud plaanile: katastriük-
susele katastritunnusega 89001:010:0802 
nimetuseks Vana-Jäätma
katastriüksusele tunnusega 89001:010:0801 
nimetuseks Vana-Jäätma-I
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär

11. mai 2004 nr 24 
Tee nimetuse ja aadresside määramine 
Haabneeme alevikus
Endise EK Kuunar 102-korteriga korterelamu 
alla ja juurde, kus on 2001 aastal korteri-
omandi seadmise kaudu registreeritud kor-
teriomandi kinnistud, on Harju Maakatastris 
registreeritud katastriüksus ilma asukoha 
aadressita. Samuti ei ole teiste sama tee ääres 
olevate korterelamute S. M. Kirovi nimelise 
kalurikolhoosi aegadest ajalooliselt kasutusel 
olnud aadresse ametlikult määratud. Tulene-
valt eeltoodust annab Viimsi Vallavalitsus 
alljärgneva määruse
1. Määrata Haabneeme alevikus tee osale, mis 
keerab Randvere teelt korterelamute vahele 
ja katkeb lasteaed “Piilupesa” väravas, nime-
tuseks Mereranna tee vastavalt juurdelisatud 
plaanile.
2. Määrata Mereranna tee ääres asuvatele kor-
terelamutele alljärgnevad aadressid vastavalt 
juurdelisatud plaanile:
Mereranna tee 2A Randvere tee ja Mereranna 
tee nurgal asuv 76-korteriga elamu
Mereranna tee 2 102-korteriga elamu (KÜ 
Mereranna tee 2)
Mereranna tee 4 102-korteriga elamu (EK 
Murdlaine)
Mereranna tee 6 102-korteriga elamu (EK 
Kuunar)
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau  Eda Ilves
Vallavanem  Vallasekretär
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
MÄÄRUSED 
11. mai 2004 nr 9
Viimsi Valla koolivõrgu arengukava kinni-
tamine aastateks 2004 – 2010 
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 6 lg 2 ja Eesti Vabariigi Hari-
dusseaduse § 7 lg 2 p 1, Viimsi Vallavolikogu 
m ä ä r a b:
1. Kinnitada “Viimsi valla koolivõrgu arengu-
kava aastateks 2004 – 2010”.
2. Määrus jõustub 3.päeval pärast avalikusta-
mist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
OTSUSED
 

11. mai 2004 nr 46
Viimsi Keskkooli uue hoone projekteerimise 
võimalikkusest ning kokkuleppe sõlmimisest 
Timo Aarmaa´ga temale kuuluvate kinnis-
tute Karulaugu tee 2, 3 ja 4 suhtes.
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 8, Viimsi valla 
põhimääruse § 5 lg 2, § 30 lg 2 p 7, § 53 lg 2 
p 1, samuti arvestades OÜ Agabus, Endjärv 
& Truverk Arhitektid selgitust (07.04.2004.
a kiri, reg.nr 10-7/1125) ning Timo Aarmaa 
05.04.2004.a kirjas (reg.nr 10-7/1032) toodud 
nõusolekut ja Viimsi Vallavalitsuse seisukohti, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kiita heaks Viimsi Keskkooli uue hoone 
(koos selle juurde kuuluvate rajatistega) asu-
koht: Randvere tee ja paeklindi vaheline ala 
Veere tee 3 asuva lasteaia ja Randvere tee 6 
asuva hoone vahel. 
2. Anda vallavanemale volitus läbi rääkida 
Timo Aarmaa’le kuuluvate kinnistute Karu-
laugu tee 2, 3 ja 4 hinna osas. Läbirääkimistel 
aluseks võtta maa maksustamishind 240 kr/m2, 
kusjuures hinna suurenemine on lubatud kuni 
10 kr/m2 ulatuses. Samas kaaluda ka hoones-
tusõiguse seadmise võimalust eelnimetatud 
kinnistute suhtes järgmistel tingimustel: hoo-
nestusõiguse tähtaeg mitte vähem kui 50 aastat, 
hoonestusõiguse tasu mitte rohkem kui 2% maa 
maksustamishinnast aastas. 
3. Vallavanemal sõlmida valla õiguste taga-
miseks notariaalne müügileping või hoones-
tusõiguse seadmise leping Timo Aarmaa’ga 
Karulaugu tee 2, 3 ja 4 kinnistute suhtes. 
4. Pärast p-s 3 nimetatud lepingu sõlmimist 
vallavalitsusel korraldada Viimsi Keskkooli 
uue hoone projekteerimisele avaliku pakkumis-
menetlusega riigihanke läbiviimine. 
5. Pärast p-s 3 nimetatud lepingu sõlmimist 
vallavalitsusel korraldada Viimsi Keskkooli 
uue hoone rajamiseks (komplektse koolimaja 

kasutusvaldus) väljakuulutamisega läbirää-
kimisega pakkumismenetlusega riigihanke 
läbiviimine. 
6. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
7. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide 
Viimsi Vallavolikogule Haldusmenetluse sea-
duse §-des 71 - 77 sätestatud korras või kaebuse 
Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse 
seadustiku §-des 6 - 10 sätestatud korras. 
Madis Saretok Volikogu esimees

11. mai 2004 nr 47
Vallavara võõrandamine Osaühingule 
Viimsi Haldus otsustuskorras: Vana-Narva 
maantee teeosa
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 
94 lg 1 p.5 ja § 109 lg 2, arvestades Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut ja Viimsi Valla-
volikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning 
majanduskomisjoni seisukohti, olles Osaühing 
Viimsi Haldus ainuosanik, Viimsi Vallavoliko-
gu otsustab: 
1. Võõrandada tasuta Osaühingule Viimsi 
Haldus (reg.kood 10618178) Viimsi vallas 
Laiaküla külas asuva Vana-Narva maantee 
teeosa, ehitisregistri kood 220262052.
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud, mis on seotud Osa-
ühingule Viimsi Haldus käesoleva otsuse punk-
tis 1 nimetatud vara võõrandamisega.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

11. mai 2004 nr 48
Vallavara võõrandamine Osaühingule Viim-
si Haldus otsustuskorras: ehitised Miiduran-
na külas Randvere tee 3 ja 3A
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 
94 lg 1 p.5 ja § 109 lg 2, arvestades Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut ja Viimsi Valla-
volikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning 
majanduskomisjoni seisukohti, olles Osaühing 
Viimsi Haldus ainuosanik, Viimsi Vallavoliko-
gu otsustab: 
1. Võõrandada tasuta Osaühingule Viimsi 
Haldus (reg.kood 10618178) Miiduranna 
külas Randvere tee 3 ja 3A asuvad järgmised 
ehitised:
1.1. Elamu, ehitisregistri kood: 116067513;
1.2. Garaaž, ehitisregistri kood: 120242517;
1.3. Kuur, ehitisregistri kood: 120242518;
1.4. Kuur, ehitisregistri kood: 120242521;

1.5. Kuur, ehitisregistri kood: 120252523;
1.6. Kuur, ehitisregistri kood: 120242533;
1.7.  Abi ho one ,  eh i t i s r eg i s t r i  ko o d : 
120242536;
1.8. Kuur, ehitisregistri kood: 120242534;
1.9. Elamu, ehitisregistri kood: 116067512;
1.10. Garaaž, ehitisregistri kood: 120247835;
1.11. Kuur, ehitisregistri kood: 120242541;
1.12. Kuur, ehitisregistri kood: 120242542;
1.13. Kuur, ehitisregistri kood: 120242544;
1.14.  Abi hoone,  eh i t i s reg is t r i  kood: 
120242549;
1.15. Kuur, ehitisregistri kood: 120242550;
1.16. Kuur, ehitisregistri kood: 120242555;
1.17. Garaaž, ehitisregistri kood: 120242561;
1.18. Kuur, ehitisregistri kood: 120242554;
1.19. Kuur, ehitisregistri kood: 120242560
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud, mis on seotud Osa-
ühingule Viimsi Haldus käesoleva otsuse punk-
tis 1 nimetatud vara võõrandamisega.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

11. mai 2004 nr 49
Vallavara võõrandamine otsustuskorras: 
Rohuneeme külas Rohuneeme tee 125A asuv 
puurkaev-pumbamaja
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 
94 lg 1 p.5 ja § 109 lg 2, arvestades Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut ja Viimsi Valla-
volikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning 
majanduskomisjoni seisukohti, arvestades 
Eva Tammsaar’e taotlust (reg.nr. 1-13/172 
04.05.2004), Viimsi Vallavolikogu otsustab: 
1. Võõrandada tasuta Rohuneeme külas 
Rohuneeme tee 125A asuv puurkaev-pum-
bamaja (ehitisregistrikood: 20263596) Eva 
Tammsaar’ele, isikukood 45205070366, tingi-
musel, et enne nimetatud puurkaev-pumbamaja 
võõrandamise lepingu notariaalset vormista-
mist on Eva Tammsaar leppinud kokku AS-iga 
Viimsi Vesi piirkonna veevarustuse edaspidise 
korraldamise tingimustes.
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud, mis on seotud Eva 
Tammsaar’ele käesoleva otsuse punktis 1 
nimetatud vara võõrandamisega.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
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otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

11. mai 2004 nr 50
Vallavara võõrandamine otsustuskorras: 
Püünsi külas Rohuneeme tee 96A asuv kas-
vuhoone ja saun
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 94 
lg 1 p.5 ja § 109 lg 2, arvestades Viimsi Valla-
valitsuse ettepanekut ja Viimsi Vallavolikogu 
maa- ja planeerimiskomisjoni ning majandus-
komisjoni seisukohti, arvestades Laine Osa 
taotlust (reg.1-13/166 30.04.2004), Viimsi 
Vallavolikogu otsustab: 
1. Võõrandada tasuta Püünsi külas Rohunee-
me tee 96A asuv kasvuhoone (ehitisregistri 
kood 120259924) ja saun (ehitisregistri 
kood 120259914) Laine Osa’le, isikukood 
44111130301, elukoht Rohuneeme tee 96 
Püünsi küla Viimsi vald.
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud, mis on seotud Laine 
Osa’le käesoleva otsuse punktis 1 nimetatud 
vara võõrandamisega.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

11. mai 2004 nr 51
Vallavara võõrandamine otsustuskorras: 
Naissaare külas asuv ehitis Ladu nr. 21
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 94 
lg 1 p.2 ja § 108 lg 1 p.4, lg 2 p.1, arvestades 
Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ja Viimsi 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ning majanduskomisjoni seisukohti, arvestades 
OÜ Koger Kinnisvara taotlust (reg.nr. 11-
10/673 01.03.2004) ning Viimsi Vallavolikogu 
09.09.2003 otsuse nr. 96 alusel korraldatud 
Naissaarel asuvate munitsipaalehitiste enam-
pakkumise tulemusi, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab: 
1. Võõrandada Naissaarel asuv ehitis Ladu 
nr. 21, ehitisregistrikood: 116022695, OÜ-le 
Koger Kinnisvara, reg.kood 10783474, hinnaga 
51 000.- krooni.
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 

teostada kõik toimingud, mis on seotud OÜ-le 
Koger Kinnisvara käesoleva otsuse punktis 1 
nimetatud vara võõrandamisega.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

11. mai 2004 nr 52
Osaühingus “Viimsi Pagar” Viimsi vallale 
kuuluva osa müümine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p.25, § 35 lg 4 ning Viimsi 
Valla põhimääruse § 18 lg.1 p. 25, § 46 lg.4 ja 
§ 70 lg.4 ning Äriseadustiku § 149 ning võttes 
arvesse, et Viimsi Vallavolikogu 09.10.2001.
a. otsusega nr. 195 peeti vajalikuks lõpetada 
valla osalemine osaühingus “Viimsi Pagar”, 
kuid sama otsuse p.2 alusel väljakuulutatud 
enampakkumisel ei laekunud ühtki ostusoovi 
Viimsi vallale osaühingus “Viimsi Pagar” kuu-
luva 60 000.- krooni suuruse nimiväärtusega 
osa ostmise kohta ja OÜ-lt Hiiekivi 30.04.2004.
a. laekunud kirjalikku pakkumist selle osa 
ostmise kohta ning osaühingu “Viimsi Pagar” 
2003.a. majandusaasta aruande andmeid ja 
kuulanud ära sellekohased selgitused, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab: 
1. Müüa Viimsi vallale kuuluv 60 000.- kroo-
ni suuruse nimiväärtusega osa osaühingus 
“Viimsi Pagar” osaühingule Hiiekivi , reg.kood 
10589270, müügihinnaga 20 000.- (kaksküm-
mend tuhat) krooni.
2. Anda vallavanemale volitused kirjutada 
Viimsi valla nimel alla osaühingu “Viimsi 
Pagar” osa osaühingule Hiiekivi müümise 
lepingule ja sellega seotud dokumentidele.
3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
09.10.2001.a. otsuse nr. 195 p.2.
4. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

 11. mai 2004 nr 53
Haabneeme alevikus asuvate Remmelga tee, 
Õuna tee, Hundi põik ja Talu tee (osaliselt)

peremehetuks ehitiseks tunnistamine
 Juhindudes asjaõigusseaduse § 96 lg 3, asja-
õigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lg 2, 
Vabariigi Valitsuse 08. augusti 1996 määrusega 
nr 211 kinnitatud “Peremehetu ehitise hõiva-
mise korra” p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et 
väljaandes “Ametlikud Teadaanded” 25. augus-
til 2003.a. avaldatud teatele ei esitatud Viimsi 
Vallavalitsusele dokumentaalselt tõestatud 
vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu otsustab: 
1. Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas 
Haabneeme alevikus asuvad Remmelga tee, 
Õuna tee, Hundi põik ja Talu tee (osaliselt).
2. Vallavalitsusel teostada toimingud käesoleva 
otsuse punktis 1 nimetatud ehitise arvelevõt-
miseks ja Viimsi valla kandmiseks Riiklikusse 
Ehitisregistrisse ehitise omanikuna.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

 
11. mai 2004 nr 54
Detailplaneeringu algatamine: Tammneeme 
külas, maaüksustel Lutika I, III, IV ja V
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimisko-
misjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas 
Tammneeme külas, maaüksustel Lutika I, III, 
IV ja V üldplaneeringujärgse maakasutuse 
sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast 
elamumaaks vastavalt juurdelisatud plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees
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11. mai 2004 nr 55
Detailplaneeringu algatamine: Leppneeme 
külas, maaüksustel Miku III ja IV
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimisko-
misjoni ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas 
Leppneeme külas, maaüksustel Miku III ja IV 
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe 
muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks 
vastavalt juurdelisatud plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

 
11. mai 2004 nr 56
Detailplaneeringu algatamine: Miiduranna 
külas, Miiduranna Sadamas
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavo-
likogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud 
Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 
alusel ja arvestades maa- ja planeerimisko-
misjoni, majanduskomisjoni ja Viimsi Val-
lavalitsuse ettepanekut ja arvestades asjaolu, 
et Miiduranna Sadama kui keskkonnaohtliku 
objekti maa-ala kohta puudub detailplaneering 
ja keskkonnamõjude hinnang, Viimsi Vallavo-
likogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Mii-
duranna külas Miiduranna Sadama territooriu-
mil üldplaneeringu muutmiseks sadamakai nr. 
10 pikendamise eesmärgil ja sellega kaasnevate 
mõjude hindamiseks vastavalt juurdelisatud 
plaanile. 
2. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalit-
suse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta 
jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande 
koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesita-
misel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud 
territooriumi detailplaneeringu algatamise osas 
kehtetuks. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 

Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

 
11. mai 2004 nr 57
Detailplaneeringu kehtestamine: Tammnee-
me külas, maaüksusel Põldmäe V
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, 
Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega 
nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 
2 p 6 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem 
on järelevalve käigus nõustunud muudatustega 
üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem 
- peaarhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni 
detailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 21.08.2002 
otsusega nr 165 algatatud Tammneeme külas 
maaüksuse Põldmäe V detailplaneering. 
2. Kehtestada vastav muudatus üldplanee-
ringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

 
11. mai 2004 nr 58
Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti 
külas, maaüksusel Vesiniidu I
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, 
Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega 
nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 
2 p 6 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem 
on järelevalve käigus nõustunud muudatustega 
üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem 
- peaarhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni 
detailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavalitsuse 03.06.1997 
korraldusega nr. 586 algatatud Metsakasti külas 
maaüksuse Vesiniidu I detailplaneering. 
2. Kehtestada vastav muudatus üldplanee-
ringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 

Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees

11. mai 2004 nr 59
Viimsi valla jaoskonnakomisjonide moo-
dustamine 13.06 2004 toimuvateks Euroopa 
Parlamendivalimisteks 
Juhindudes Euroopa Parlamendi valimise 
seaduse § 15 lg 1, 2 ja 3 ja arvestades Viimsi 
vallasekretäri ettepanekuid, Viimsi Vallavoli-
kogu otsustab: 
1. Moodustada Viimsi alevikus, Nelgi tee 1 
asuvas valimisjaoskonnas nr. 1 jaoskonnako-
misjon alljärgnevalt: 
Jaoskonnakomisjoni esimees Anne Talvari
Jaoskonnakomisjoni liikmed: Eldi Pärdi, Ter-
je Sander, Heino Veldi, Kristo Kallas, Mare 
Kasela, Tiiu Kütson, Anne Vahemäe. 
Asendusliikmed: Silvi Kübard, Marju Tann. 
2. Moodustada Haabneeme alevikus, Männi 
tee 2 asuvas valimisjaoskonnas nr. 2 jaoskon-
nakomisjon alljärgnevalt: 
Jaoskonnakomisjoni esimees Hille Eek
Jaoskonnakomisjoni liikmed: Kersti Ojassalu, 
Ivi Kivi, Eva Link, Rein Rebane, Erki Aamer, 
Toomas Kull, Helle Mets, Eevi Allese. 
Asendusliikmed: Kirsi Rannaste, Tiina Sard. 
3. Moodustada Prangli saarel asuvas valimis-
jaoskonnas nr.3 jaoskonnakomisjon alljärg-
nevalt: 
Jaoskonnakomisjoni esimees Irja Saar
Jaoskonnakomisjoni liikmed: Tiina Piirisaar, 
Maime Linholm.
Asendusliikmed: Õie Leppmets, Astra Piiri-
saar. 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi 
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seadu-
ses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates 
otsusest teadasaamise päevast või päevast, 
millal oleks pidanud otsusest teada saama 
või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teata-
vakstegemisest.
Madis Saretok Volikogu esimees



Perekond Pärtelid tänavad 
konstaabel Aropit 

meeldiva ja mõistva 
suhtumise eest.



Viimsi Teataja   13

1. juulil kell 12 
Kaluri tee 5

KASUTATUD RIIETE 
müük

Info tel. 55595610 või 
5259093

Käsipallipoisid tulid Eesti meistriks 
Tõnis Pool, Tanel Svilberg, Madis Maask 
ja Madis Toomela.

Aprilli keskel selgitati Eesti meister 
poiste C- klassi (1989 ja hiljem sündinud) 
vanuserühmas. Kuni turniiri viimase 
mänguni säilis lootus tulla Eesti meist-
rivõistlustel teiseks, kuid allajäämine 
Siili Palliklubi meeskonnale kukutas HC 
Viimsi poisid  HC Kehra, Siili PK ja SK 
Reval Spordi järel neljandaks. Võistkonda 
kuulusid Villu Kuut, Peeter Laanoja, Siim 
Pinnonen, Rene-Rasmus Paul, Andres 
Raja, Ott-Sander Rosin, Mikk Pinnonen, 
Rauno Teder, Kristjan Seljamaa, Heigo 
Pappel, Taavo Schmidt, Tõnis Pool, Rain 
Jääger ja Riho Villemson.  

HC Viimsi E- klassi (1993 ja hiljem 
sündinud) poisid osalesid treener Ain Kon-
di juhendusel 24.- 25. aprillil TTÜ spordi-
hoones traditsioonilisel minikäsipalluritele 
mõeldud Mesikäpa turniiril. Poisid olid 
tublid ning saavutasid 3. koha.  

Rahvusvahelisel turniiril Kiel Cup 

Saksamaal mai keskel toimunud tur-
niiril osalesid 16 riigi esindajad. 

Nooremad poisid kohtusid finaalis
SG Dornheimi võistkonnaga. Tasavägise 
heitluse järel pidid vastased tunnistama 
Viimsi poiste paremust ning tulemusega 
11:8 tulid HC Viimsi D klassi poisid tur-
niiri võitjaks.

Vanemad poisid pidasid 8 lahingut, 
millest võideti 7, kuid tavatu punktiarves-
tussüsteem jättis meie poisid finaaliheitlu-
sest välja. Väravavaht Kristjan Seljamaa 
sõnul see poiste tuju väga ei rikkunud, sest  
turniir ise oli põnev, mänge oli piisavalt ja 
need  toimusid suurepärastes spordihal-
lides. Partnerite viisakus ja sõbralikkus 
tagas kogu turniiril meeldiva õhkkonna. 

Treener Ain Pinnonen kinnitab, et  
head tulemused pole kunagi olnud ees-
märgiks omaette, kuid innustust  ja jõudu 
nii poistele kui treeneritele annavad õnnes-
tumised kindlasti. “Hooaega võib lugeda 
igati kordaläinuks,” sõnas Pinnonen. 

Ees on ootamas rannakäsipalliturniirid 
ja treeninglaager  Kurgjärvel. 

Mai alul toimunud Eesti meistrivõistluste finaalis alistas käsipalliklubi HC
Viimsi D-klassi (1991 ja hiljem sündinud) meeskond kõik vastased ja tuli Eesti 
meistriks. 

Treener Ain Pinnoneni sõnul on poiste võit kinnituseks, et neli aastat tehtud 
järjekindel treeningtöö on kandnud vilja. Turniiri käigus selgitati ka kõikide võistkon-
dade hulgast parim mängija, kelleks osutus Mikk Pinnonen. Edukasse meeskonda 
kuuluvad Mihkel Saluri, Rauno Teder, Heldur Sepp, Henri Normak, Sander Traks, 
Tanel Pärnamaa, Allar Kaare, Martin Hirvesaar, Mikk Pinnonen, Madis Kokkuta, 
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Sukeldumine on kõigi jaoks

Sukeldumine on hobi, mida võivad harrastada kõik sõltumata east ja soost.
“Hobisukeldumine leiab Eestis järjest enam harrastajaid - täna peaks siinmail 

olema ligi 2500 litsenseeritud hobisukeldujat,” sõnas Miiduranna sadamas asuva 
sukeldumiskeskuse instruktor Ivar Treffner.

Miiduranna sukeldumiskeskuse peamised tegevusalad on hobisukeldujate kooli-
tamine, esmaabikursuste korraldamine, sukeldumisväljasõitude ja sukeldumisreiside 
organiseerimine ning vajaliku varustuse müük. 31. mail võib Nautic Sukeldumiskeskus 
tähistada Viimsisse tuleku esimest aastapäeva.

“Sukeldumise põhinauding on ehk kaaluta olek,” arvab Ivar. Talvel, kui meri jääs, 
sobivad sukeldumiseks paremini järved, Äntu Sinijärv, Pühajärv, Rummu karjäär. “Meie 
vetes on sukeldujate huviobjetiks ka vanad laevavrakid, mida Eesti rannikul praegu 
arvatakse leiduvat tuhande ümber. Oleme Tallinna lähiümbruses oma paarkümmend 
vrakki läbi uurinud.”

riigis. Kokku on PADI litsentsiga sukeldu-
jaid maailmas umbes 10-11 miljonit.

Sukeldumiskursuse maht on 5 teoo-
riatundi, 5 basseinitundi ja 4 meretundi, 
mille läbimine annab eluaegse sukeldu-
missertifikaadi. Kursuse alampiir on 12
aastat, ülempiir puudub, osalenud on ka 
80- aastased mehed ja naised. “45 minu-
tit külmas sukeldumist võrdub rasvade 
põletamisel 10 km jooksuga,” sõnab Ivar, 
kes ohtlikuks ei pea sukeldumist kellele-
gi. “Õnnetusstatistika järgi on see isegi 
turvalisem kui keegel,” kinnitab ta. Siiski 
on hobisukeldumisel ka oma piirid - mak-
simaalne sügavus on 40 meetrit.

Suvel algavad proovisukeldumised 
enamasti Merivälja muulil. Grupp saab 
kokku, tutvub veerand tunni vältel teoo-
ria ja varustusega, ja edasi ootab juba 
20-minutiline proovisukeldumine koos 
instruktoriga. Sukeldumiskeskusel on ka 
oma paat, millega suvel käiakse sukeldu-
mas pea iga päev. Algkursuse läbimine 
annab eluaegse rahvusvahelise sukelduja 
litsentsi, mis kehtib enam kui 200 riigis 
üle maailma.
 

Kai Maran
Fotod: Ivar Treffner

Suvi on meresukeldumise aeg. Põhi-
listeks sukeldumispaikadeks on saanud 
Tallinna laht, Pakri poolsaare paeastangud, 
Hiiumaa ja Saaremaa merelahed. Paeluv 
on mõned aastad tagasi avastatud, Euroopa 
üks võimsamaid merealuseid meteorii-
dikaatreid Osmussaare ja Pakri saarte 
vahel - seitsmekilomeetrise läbimõõduga 
Neugrundi kraater, mis arvatakse olevat 
475 miljonit aastat vana. 

Sukeldujate sagedaste välisreiside 
põhjuseks, eriti talveperioodil, on sealsed 
soojad läbipaistvad veed oma mitmekesis-
te ja erksavärviliste korallrahudega ning 
kalaparvedega.

Kursused algavad Merivälja muulil 

Nautic Sukeldumiskeskus on üks 
kahest Eestis asuvast PADI (Professional 
Association of Diving Instructors) au-
toriseeritud sukeldumiskeskusest. PADI 
on maailma suurim sukeldumiskoolituse 
organisatsioon, tegutsedes enam kui 170 
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Spordisuvi algas Püünsis talgutega
Talgutega said spordiplatsid ja nende ümbrus kiiresti korda. Ka 
küla oluliselt puhtamaks, sest konteiner täitus kiiresti prügiga. 
Sellel suvel on vallal plaanis tenniseväljakute katmine ja värvi-
mine ning jalgpalliplatsi suurem remont. Nii vähemalt on lubatud 
ja eelarveski on selleks raha olemas.

Kristjan Lainjärve päev

Püünsi kuuenda spordipäeva oodatuim heitlus 1. mail oli Viimsi 
keskuse ja küla meeskonna jalgpallimatsˇ.

Võõrustajail oli meeles mullune mõru kaotus ja kindel soov 
asjad joonde ajada. Seda soovi kinnitasid ka hilisõhtused tree-
ningud kaua enne spordipäeva. Võit tuligi Püünsile tulemusega 
10:6. Üle väljaku mees oli Kristjan Lainjärv. Tema teenis ka 
parima eriauhinna.

Korvpalli vabavisetes oli 14  võistlejat. Ka siin läks kari-
kas  Kristjan Lainjärvele 8 tabamusega 10-st. Järgnesid Oskar 
Schmidt  7 ja Patrik Voolaid 6 tabamusega. Neidudest võitis Liina 
Tasa, järgnesid Kristel Kukk, Mariel Eliste ja Piret Roosmets.

Meeste tennises kaitses  varasemaid esikohti Tõnu Kalvik, 
kes jõudis finaali 6:2 võiduga Paul Laanetu üle. Tema vastaseks
finaalis oli Kristjan Lainjärv (alistas Mihkel Maasiku 6:3 ja
Meelis Tasa  6:2), kes  aga  andis Kalvikule loobumisvõidu, sest 
samal ajal ootas jalgpalliheitlus.

Naiste tennises oli jällegi võidukas Mariel Eliste, kes seekord 
alistas finaalis ema Maire Eliste 7:5.

Suur spordisuvi läks hoogsalt käima.

Mati Eliste,
talguline ja tennisist

Viimsi A-klassi noormehed on maakonna 
meistrid korvpallis
Kaotamata ühtegi mängu, saavutati Harju maakonna meistritiitel 
A-vanuseklassis esmakordselt. Teisele ja kolmandale kohale jäid 
vastavalt Kose korvpalliklubi ja korvpalliklubi Laagri.

Viimsi meeskond mängis koosseisus (ülalt vasakult) 
Martin, Kaspar, Olari, Madis ning (esireas vasakult) 
Rain, Siim, Andri.

Seitsmes võit

Viimsi lasteaed “Piilupesa” osales seitsmendat korda 
Audentese Erakooli korraldatud üle-Eestilisel lasteaeda-
de spordivõistlusel. Kuuel eelneval aastal on “Piilupesa” 
pealinnast kaasa toonud esikoha.

Kulla “hind” oli seega tänavuste võistlejate jaoks võrdne nende 
elueaga.

Lapsed võtsid selle teadmiseks ning reageerisid igaüks oma 
iseloomu kohaselt. Kes sättis end enne võistlusi spordirežiimile, 
kes mängis võimalikud  variandid mõttes läbi. Ootuspinget aitas 
leevendada teadmine, et “Piilupesa” pole kunagi kindla võidu 
peale välja läinud. Olulisem on olnud võistkonna koostöö ja 
üksmeel, kaaslaste tugi võimalike äparduste korral.

Nüüd võistkonda kokku pannes polnud teada, mida lapsed 
täpselt tegema peavad. Sellepärast lähtus lasteaia liikumisõpetaja 
Reet Varik võistkonda moodustades vanasõnast “terves kehas 
terve vaim”, mis tähendab, et kiiruse ja jõu kõrval mängis olulist 
rolli ka lapse tahtejõud ja taiplikkus. Väljavalituteks osutusid 
tüdrukutest Liisa Johhanna Viikna, Ann Marii Närska, Linda 
Ranne, Riin Möllits, Marie Mesipuu ja Grete Kurik. Poistest 
olid võistlemas Martin Toomas Sõmera,  Karl Kevin Dimitrenko, 
Henriko Pärnpuu, Henri Puhm, Mark Oskar Laur ja Fredrik 
Matthias Sirkel, võistkonna kapten.

Võistlustules oli 27 võistkonda Eesti eri paigust, kes ühes-
koos proovisid jõudu pendelteatejooksus ja teatevõistlusel. 
Tüdrukutel oli eraldi võistlus täpsusvisetes ja poistel köieveos. 
Võistlused lõpetas kaptenite võistlus, kus Fredrik Matthias oli 
individuaalarvestuses parim.

“Piilupesa” lasteaed võitis esikoha kolmel alal viiest, kap-
tenivõistlusele lisaks võideti ära ka pendelteatejooks ja poiste 
köievedu - järjekordne esikoht ka üldarvestuses. 

Köieveos tuli poistel vastu pidada 8 kurnavat tõmbevooru. 
Lisaks tugevusele ja vastupidavusele sai proovile pandud poiste 
võistlusvaim. Kujutage ette väikseid punetavaid käsivarsi, pon-
nistusest väändunud nägusid! Poisid tõi võitjatena välja nende 
liikumisõpetaja, kes rivi ees seistes õige tõmbamisrütmi kätte 
andis. Ei maksa alahinnata ka teiste kaasasolnud treenerite, Aina 
Alunurme, Jana Rebase ja Maire Tuule ning lapsevanemate tuge, 
keda oli võistluste lõpuks kogunenud juba nii palju, et kohtunik 
palus meie lasteaia toetusgrupil vabastada radadevaheline ala.

Selline üksmeelevaim on sündinud “Piilupesa” lasteaia töö-
tajate ja lapsevanemate ühise töö tulemusena. Pärast võistlusi sä-
rasid lapsed higist ja rõõmust. See sära jääb hinge kogu eluks!

Maria Usk (lapsevanem)
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SPORDIUUDISED
VIIMSI  LAHTISED AUHINNAVÕISTLUSED SULGPALLIS 
24. aprillil Viimsi spordihallis  tõid  kohale 40 harrastajat.

Ettearvatult kujunesid tulisemaks meeste võistlustandri sulgpallilahingud. Noormehed, 
mehed ning veteranid mängisid koos ning üldjärjestuses läks võit noorte esindajale Mark 
Pahkile, järgnesid meesteklassi paremad Kaupo Pastak ja Tarmo Tubro. Noormeeste teisele 
kohale jäi Mihkel Luigas ning kolmandaks Mattis Kirsipuu. Meeste arvestuses jäi juba 
mainitud sportlaste järel kolmandale kohale Kaido Kuusiku. Veteranide parimad olid Priit 
Poolar, Tarmo Pahk ning Valeri Künnapuu. Neidude nelikust pääsesid kolme parema hulka 
Susan Pahk, Merily Viibur ning Gerli Tammiste. Naiste võitja oli Maria Alajõe, teine Laivi 
Rello ja kolmas Kristiina Lind. Veidi vanemate naiste esikolmik - Ulvi Kala, Kati Viibur 
ja Sirje Tikerpäe. 

XVIII VIIMSI JOOKS
Spordiseltsi Marathon korraldamisel toimus 8. mail Haabneemes .

Huvilisi tuli kokku peale kohalike veel Tallinnast, Maardust, Loksalt, Kuusalust,  Sa-
kust, Kostiverest, Põltsamaalt ja kõige kaugemalt - Lätimaalt. Esmakordselt peeti 400m 
tillujooks eelkooliealistele tüdrukutele-poistele. 

Kõige nooremad tüdrukud mahtusid  
kõik ka  autasustamispjedestaalile: Merili 
Leemet jooksuajaga  1.56; Triin Kont 1.58 
ja Eliise Koolmeister 3.29. Noorimaid poisse 
oli juba konkureerimas rohkem - 15, parima-
teks osutusid Ats Klemmer 1.38; Priit Laast 
1.43 ja Andres Kolbassov 1.43. 

D- vanuseklassi tüdrukutel ja poistel tuli 
joosta 0,9 km, parimad olid Olga Petrova 
3.06, Riin Emajõe 3.12, Elnara Mustagina 
3.12. Poistest - Pavel Setko 2.51, Sven 
Nuutmann 2.53 ja Bert Klemmer 2.58. C- va-
nuseklassi 0,9 km: Elvira Petrova 2.41, Liis 
Emajõe 2.44, Anna Butuzova 2.49, Mikk 
Pinnonen 2.46, Nikita Rzhevski 2.47, Ardo 
Kiirkivi 2.50. B- vanuseklassi 2,9 km pare-
mad: Irina Dronova 10.40, Anni Roots 13.28, 
Annikky Lepik 14.24, Maksim Guzitsh 9.18, 
Maksim Zabelin 9.23, Taavi Emajõe 10.06. 
A- vanuseklassi 2,9 km: Maria Nesterenko 
11.13, Õnne Stern 11.20, Natalja Gigorenko 
11.30, Dmitri Davõdov 9.16, Silver Siimon 
9.18, Sergei Anissimov 9.21. 

Tillujooksu stardi ootel.

SPORDIKALENDER 
29. mai Rannajalgpalli hooaja ning uue 
väljaku avavõistlused Haabneeme rannas
30. mai kell 12.00-17.00 Lastekaitsepäe-
vale pühendatud ürituse raames laste 
võistlused, Laidoneri mõisa pargis
29. ja 30. mai Harjumaa meistrivõistlused 
laskmises,Männikul
2. juuni Harjumaa meistrivõistlused tea-
teorienteerumises, Kodasool
4. juuni Harjumaa meistrivõistlused ja 
veteranide meistri-  võistlused kergejõus-
tikus, Tallinnas
10. juuni 18.00-20.00 Mägirattasõidu nel-
japäevak, Rohuneemes (info: Tiit Idarand 
50 22 658)
11. juuni TV10 Olümpiastarti mitmevõist-
luse Harjumaa finaal, Tallinnas
12. ja 13.juuni Viimsi valla lahtised 
meistrivõistlused purjetamises klassis 
Laser Radial ja Zoom8 (noored ja täis-
kasvanud) Pirital.  (info: Rein Ottoson 
50 66 150)
17. juuni Viimsi valla lahtised meistri-
võistlused kergejõustikus, Tallinnas
19. ja 20.juuni Rahvusvaheline ranna-
võrkpallivõistlus naiskondadele, Haab-
neeme rannas
23. juuni 18.00 Jaanipäeva rahvalikud 
võistlused suurtele ja väikestele, Vaba-
õhumuuseumis
26. ja 27. juuni Eesti Vabariigi valdade XII 
suvemängude finaal, Märjamaal

Kõige pikemal, 6,6km distantsil anti 
ühisstart naistele, meestele ning vetera-
nidele. Meeste paremad: Kaupo Tiislär 
20.12; Andres Soikka 20.46; Taavi Tambur 
21.10. Nooremad veteranid: Viljo Emajõe 
22.29; Jürgen Ligi 22.39; Riho Ment 22.43. 
Vanemad veteranid: Uku Kumari 25.56; 
Mihkel Roots 26.16; Ats Kütt 27.45. Naiste 
paremad: Olga Andrejeva 24.30; Tiina Tross 
24.38; Indra Pluce 26.08. Nooremad vete-
ranid: Galina Bernat 26.01; Ülle Kummer-
Leman 27.01; Kaja Ligi 30.12 ja vanemate 
naisveteranide 1. Anne Pals 28.52.

Jooksu kõikide tulemustega saab tutvuda 
Viimsi spordihallis ja  www.tallinnmarathon.
ee

Korraldaja tänab  sponsoreid: Viimsi 
Vallavalitsus,  Milstrand,  Miiduranna Sa-
dam, Reebok.

Tiia Tamm, spordimetoodik
info ja võistlustele registreerimine tel 60 

90 980, e-post: tiia@viimsivald.ee

NOOR SPORDISÕBER!
H-Spordiklubi koostöös Viimsi vallava-
litsusega korraldab LASTE PUHKE- JA 
SPORDILAAGRI 28.07. - 6.08 loodus-
kaunis kohas - Andineemes.
Ootame lapsi vanuses 8-15 aastat. 
Laagri tasu – 1600 krooni sisaldab maju-
tustasu, toitlustamise kolm korda päevas 
ning aktiivse puhkuse ning spordi orga-
niseerimise.
tasuda: ülekandega H-Spordiklubi arvele 
Hansapank (767) 221022770472 või 
Ühispank 10220032266019 
Ülekandes palume märkida: lapse nimi, 
vanus, kontakttelefon. 
Sularahas saab tasuda spordimetoodikule 
Tiia Tammele (tel 6090980, Viimsi spor-
dihallis) või treener Anu Karavajevale 
(tel.6090160 või 5293426)
Kaasa võtta: voodipesu, haigekassakaart, 
isiklikud hügieenitarbed, käterätik.
Laagrisse sõit toimub 28. juulil kell 12.00 
Viimsi Keskkooli eest.
KIIRUSTA, KOHTADE ARV ON 
PIIRATUD!
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Ostab ja võtab müüki kinnistuid, eramuid,
suvilaid ja kortereid.

Sobivuse korral kiire tehing.

600 76 08, 56 44 346, 56 455 048
e-post: viruvarakv@hot.ee • Kaluri tee 5, Haabneeme
Aivar Kaarus,

Detailplaneering 
Harju maakonnas 4 kuuga, 
maamõõdutööd.

OÜ Hedolink,  
tel  6 485 474, 
mob 056 471 931 
faks 6 485 468,
e-post hedolink@hot.ee, 
kinnisvara.abi@mail.ee

Weckman
otsib suvehooajaks 

oma meeskonda 

abitööjõudu

Kui oled terane ja hakkaja, 

siis anna endast teada 

telefonidel 6055455 ja 

5169263 või tule kohale, 

Aiandi tee 25
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Müüa kuivatis kuivatatud küttepuud võrk-
kotis 16-23 kr/kott. Tel 52 388 52.


Korralik perekond soovib leida üheks kor-
raks nädalas KODUABILIST eramusse 
Püünsi külas. Helistada tel 50 28 228.


Üürile anda 1-toaline korter Viimsis Aian-
di teel. Tel. 6011882 ja 5222533.


Müüa küttepuid 30, 40 ja 50 cm. Hind 
250 kr/m³. Kohaletoomise võimalus. Tel 
56 459 943.


Kaevamistööd väikese kopaga (Bobcat), 
200 kr/t, tel. 56 658 630


Korralik perekond soovib leida üheks kor-
raks nädalas KODUABILIST eramusse 
Püünsi külas. Helistada tel 50 28 228.


Soovin osta vana  aerupaati aiadekorat-
siooniks. Tel 55 45 708 ja 50 96  988.


Otsime oma aastasele pisipojale sügisest 
hoidjat. Asume Tammneemes mere ääres. 
Info telefonil 5026412 või 6009096.


Õpetaja üürib 2-3-toalise korteri (majaosa) 
Haabneemes (Viimsis). Võib olla ahjuküt-
tega. Teat. Merike tel.6077274 (õhtuti) või 
merikekaus@hot.ee


Müüa ilus kümneaastane käpikpalm - 1,5 
m kõrgus ja 1,5 m läbimõõt. Sobib asutu-
sele või eramajja. 


Samas müüa ka potililli, suvelillede ja 
köögiviljataimi (kurk, tomat, paprika, 
kapsas jne). Tel 6090 511 ja 55 60 4111.


Müün LOOMASÕNNIKUT (7 t - 700 
krooni, 15 t - 1200 krooni) koos kohale-
toomisega, mulda. Tel 5814 1936 ja 670 
1290. 


Perekond soovib üürida juulikuuks korteri 
või toa eramajas. Tel. 51 65 790


Lp härra Püünsi teelt, kes Te helistasite 
koduabilise küsimuses tel 56 669 284. 
Palun helistage uuesti, kui see koht on 
veel vaba.


Üürin 1 toa või 1-toalise korteri Viimsis 
või Haabneemes. Tel 56 47 25 99. 


Otsin suve-sügisperioodiks abiks aednik-
ku - 1 tööpäev nädalas. Krunt ca 1500m², 
Haabneemes. Tasu kokkuleppel. Huvi 
korral helistada alates kella 17.30st, tel: 
50 18 978.

HAMBARAV I
P R A K S J A K Ü Ü T S

Dr. Merle Küüts 51 10 912
Dr. Kristiina Praks 52 73 834

Kaluri tee 3
VIIMSI

6 09 08 91

(alates 63. eluaastast Haigekassa soodustus)

Laste hambaravi

Implantaadid
Kirurgia
Proteesitööd

Täiskasvanute hambaravi
(kuni 19. eluaasta Haigekassa lepingu alusel tasuta)

HAUAKIVID 
JA KIVITÖÖD 

Mähel, Kummeli tee 103
VAHUR RAIDMA
Tel 63 93 103
GSM 052 47 103

Viimsi Tervisekeskuses

Avatud E-R 9.30-18.00
L 9.30-14.00

Suur valik prille ja muid
optikatooteid.

OPTIKAPOOD

Silmaarst võtab vastu esmaspäeval,
teisipäeval ja reedel.

Registreerida telef. 6061031

PIIRDEAEDADE ja VÄRAVATE 
paigaldus 

(võrk-, puit-, kivi-, sepis- ja paneelaiad)

Kuivsegu postid ja soklid

Värava-automaatika 
müük ja paigaldus

Tel 52 67 320, 
e-post: Freddy.Heidmets@mail.ee

Avatud uus töökoda
Kaluri tee 5, I korrus

(Pentagonis)

KINGSEPP
VÕTMETE 

VALMISTAMINE
E-R 10 - 19

Tel 51 50589

AVAMISHINNAD!

Avatud uus

TÖÖSTUSKAUPADE 
KAUPLUS

Müügil valmisriided, 
pesu ja jalatsid

kogu perele

E-L kell 9-19
P    kell 10-15

Asume aadressil Kaluri tee 3
Samas müügil uus mööbel



20 Viimsi Teataja

Südamlikud õnnesoovid 
juunikuu hällilastele!
REIN RANDVEER 21.06 93
BENITA MÄNDVEER 09.06 88
JEVDOKIA MARKOVA 07.06 85
RUDOLF TAGAVÄLI 12.06 85
ELLEN TALVISTU 03.06 82
OTTO JOHANSON 09.06 82
EVALD PIIRISTE 11.06 82
EUGEN PÄLL 12.06 81
ELLA PÕLDAR 30.06 81
VAIKE JALAKAS 02.06 80
MARGARITA SVETLOVA 14.06 80
PAVEL AGALTSOV 16.06 80
ELLA KRISTJUHAN 18.06 80
KAAREL OOPKAUP 26.06 80
IVAN STIKHAREV 13.06 75
DORIS MÄGIVEER 09.06 70
ILME TŠAŠKINA 13.06 70
RUTT LUKAS 17.06 70
MARGARITA KOPANITSKAJA
 03.06 65
SELMA FRIIMEL 04.06 65
JAAN OTS 28.06 65

Paigaldame soodsalt  TV- antenne koos 
garantiiga. 

Tel 055 693 858. 


