Viimsi Teataja 1

2 (205)

VALLALEHT

Viimsi elanike arv
ületas 10 000 piiri

Neljapäev, 26. veebruar 2004

Viimsi Lasteaia Pereklubi
tunniplaan märtsis-aprillis
02. märts: Lapse uni ja unehäired
16. märts: Vestlusring lasteaias toimuva teemadel (kuidas last ette valmistada, mida ta peaks enne oskama, mis
lasteaias tehakse, rühmatüübid jne)
30. märts: Isa ja lapse suhted, isa roll
lapse arengus
13. aprill: Väikelaste võimlemise praktiline (näidis)tund, ideid koduseks tegevuseks
27. aprill: Esmaabi loeng. Kohtumine
toimub erandkorras Piilupesa lasteaias, kus ka maja ja rühmadega tutvume

Esme ja Tanel võtsid 20. veebruaril vastu vallavolikogu esimehe Saretoki (vasakul) ja
vallavanem Sau õnnesoovid poja Robini sünni puhul, kellest sai Viimsi valla kümne
tuhandes elanik.
Robin Passile ja tema vanematele andis veril ja viiulil kauneid palu esitasid, magas
vallavanem traditsioonilisel beebide vas- päevakangelane rahulikult isa süles.
Viimsi on õnnelik vald, sest mullune
tuvõtul kingitusena üle 10 000 krooni ja
pühendusega seinaplaadi. “Lisaks ootab kolmekordselt plussis iive on Eesti kõrperet ka valla tavapärane 5000-krooni suu- geim, märkis Madis Saretok. “Uued vallarune sünnitoetus ja hõbedane mälestuslu- kodanikud toovad kohalikule omavalitsusikas”, sõnas sotsiaalameti juhataja Reet sele ka uusi kohustusi, nii on meie prioriteediks saanud investeeringud uutesse
Järv (pildil paremal).
Robini vanemad peavad tänast päeva lasteaaedadesse ja koolidesse.”
Valla elanike arv on viimase kolme aaslastega perede jaoks juba üsna soodsaks.
“Tulemas on uued vanemahüvitised, ja taga kahekordistunud. Kui 2001. a jaanualapse arengu seisukohalt on meie vallas ris oli vallas 5758 elanikku, siis tänase päekõik vajalik olemas: muusika- ja kunstikool, va seisuga juba 10 013. Mullu sündis Viimning nüüd ka beebikool,” rääkis Esme. Viim- sis 132 last, ühtekokku suurenes valla elasi valda Lubja külla kolis nende pere kaks nike arv 708 inimese võrra.
“Vald püüab uute vajadustega ka samaastat tagasi, praegu on majas käsil põhjamu pidada,” lubas Enn Sau. “Nii saame lälik remont.
Pere kolmas laps Robin on ema sõnul hiajal rääkida uue 120-kohalise lasteaia
väga hea laps, kes ilmaasjata kisa ei tõsta. “Päikeseratas” avamisest Haabneemes ja
Selles ei pruugigi kahelda, sest kogu vas- 40-kohalise lasteaia ehituse alustamisest
tuvõtu aja, kus muusikakooli lapsed ka kla- Leppneemes järgmisel kuul.”

Pereklubi loengud-tegevused on
suunatud 1-3 aastaste laste vanematele, kuid huvipakkuvasse tundi on
oodatud ka kõik teised huvilised. Tulla
võib koos lapsega.
Ühe korra hind on 15 krooni pere
kohta. Kohtumised toimuvad Pargi lasteaia saalis nimetatud kuupäevadel
õhtuti kell 17.30-19.00. Lähem info
internetist www.pargi.edu.ee või telefonil 56461279 (Kairi).

Täna lehes
• Beebiklubi ootab suuri ja
väikeseid lk 2
• Fertilitas tuleb Viimsisse lk 7
• Laidoneri muuseum tutvustab
kindrali elu ja tööd lk 8
• Viimsi Kooliteater tõi lavale
Laidoneride perekonnaloo lk 9
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Märtsis alustab beebiklubi
Viimsi Vesi kasutab uut
kliendihaldusprogrammi
Klientide efektiivsemaks teenindamiseks alustab Viimsi Vesi alates veebruarikuust üleminekut uuele kliendihaldusprogrammile.
Andmete ülekandmisel ühest süsteemist teise võib ette tulla ebatäpsusi. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast
ja oleme tänulikud, kui meid tekkinud probleemidest teavitate kliendiinfo telefonil 606
6848, faksil 606 6847 või e-posti aadressil
info@viimsivesi.ee.
Oleme avatud igal tööpäeval kell 8.3017.00, Nelgi tee 1.
Meeldivat koostööd soovides,
AS Viimsi Vesi

Viimsi
vallas
registreeritud
sünnid
Katrin Petersonil ja
Indrek Pottisepal
sündis 3. jaanuaril
tütar MARIE
Heli ja Alar Jaansonil sündis 12. jaanuaril
tütar RAHEL
Esme Virgal ja Tanel Passil sündis 18.
jaanuaril poeg ROBIN
Merlin Heinal ja Remi Siimpoeg'il sündis 9.
jaanuaril tütar MIA
Ingrid Pugil ja Marcus Liimetsal sündis 5.
jaanuaril poeg LARS
Marju ja Ivo Lehtmetsal sündis 15. jaanuaril
poeg GREGOR
Sigrid ja Tõnu Kukk'el sündis 16. jaanuaril
poeg KARL
Mery-Liis Kõivul ja Kristian Talusaarel
sündis 5. veebruaril tütar ELIZABETH

Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a juulis.
Kaastööd, reklaamid ja kuulutused palume esitada 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.

Meie klubis hakkavad toimuma muusika- ja võimlemistunnid beebidele ja väikelastele. Samas pakume võimalust ka tulevastel emadel võimlemas käia. Nii on
võimalik leida endale (ja ka beebile) uusi sõpru, kellega oma muresid ja rõõme
jagada ning koos osaleda beebikooli tundides, kus õpetajateks oma ala spetsialistid.

Kuidas ta tekkis?
Eelmise aasta lõpus asusime elama Viimsi
valda. Meie pisitütar Loora oli siis neljakuune. Alates tema teisest elunädalast oleme aktiivselt osalenud beebikoolide töös.
Alguses püüdsime Viimsist ikka Õismäele
ja Nõmmele trenni sõita, kuid need pikad
sõidud kaks korda nädalas teise linna otsa
muutusid lapsele ja minule kurnavaks. Hakkasin tutvuma siinsete võimalustega, paraku selgus, et Viimsis puudub imikutel trennis käimise võimalus. Tuli tahtmine midagi
ette võtta. Nii saigi loodud Beebiklubi
LOORA.
Muusikatunde juhendab Ita-Riina
Pedanik
Ita-Riina on õppinud koorijuhtimist ja laulmist Tallinna Georg Otsa nim. Muusikakoolis.
Tema elu suurimaks armastuseks peale
perekonna on alati olnud muusika. Ita-Rii-

na on väga emotsionaalne inimene, tema
jaoks on muusika kõige parem vahend oma
tunnete väljendamiseks. Viimsis on Ita-Riina tegelenud individuaalse lauluõppega 9
aastat. Praegu on tal 16 toredat õpilast.
Väikelastega alustas ta tööd 2002. aastal. See aeg on pakkunud vaid rõõmu ja
naudingut. Ita-Riina imetleb siiralt, kuidas
areneb väikelaps muusika ja rütmide maailmas. Paljusid on ta kuulnud oma tundides enne laulmas kui rääkimas. Muusika,
laulu ja kindlate rütmide kaudu toetame
beebide igakülgset arengut – motoorikat,
keskendumisoskust, tähelepanuvõimet,
kuulmist ja kuulamist, mälu jpm. Muusikatundides kogevad laps ja vanem erilist
ühtekuuluvustunnet – kogu tähelepanu on
koondunud beebile ja muusika lähendab
neid veelgi. Tundides õpitakse vajalikke
laulukesi, mida saab iga päev argitoimingute (riietumise, söömise, uinumise) juures lapsele ümiseda. Tihti kardavad emadisad, et nad ei oska piisavalt hästi laulda.
Siinkohal Ita-Riina rõhutab: „Uskuge, see
on valehäbi, sest teie lapsukesele on teie
hääl terves maailmas kõige ilusam. Tulge
ja kogege ise, et kõike elu alguseks vajalikku on lõbusam omandada läbi muusika!“

Beebiklubi LOORA MÄRTSIKUU TUNNIPLAAN
Kuupäev

Kellaaeg

Tunni nimetus

Õpetaja

23. ja 30. märts 12:00-12:40 1-3 KUUSTE BEEBIDE VÕIMLEMINE

Kairi Rohtmets

25.märts

Ita-Riina Pedanik

11:30-12:10 1-3 KUUSTE BEEBIDE MUUSIKATUND

23. ja 30. märts 13:00-13:45 4-6 KUUSTE BEEBIDE VÕIMLEMINE

Kairi Rohtmets

25.märts

Ita-Riina Pedanik

12:30-13:15 4-6 KUUSTE BEEBIDE MUUSIKATUND

23. ja 30. märts 15:00-15:45 7-9 KUUSTE BEEBIDE VÕIMLEMINE

Kairi Rohtmets

25.märts

Ita-Riina Pedanik

10:30-11:15 7-9 KUUSTE BEEBIDE MUUSIKATUND

23. ja 30. märts 16:00-16:45 10-12 KUUSTE BEEBIDE VÕIMLEMINE

Kairi Rohtmets

25.märts

13:30-14:15 10-12 KUUSED BEEBIDE MUUSIKATUND

Ita-Riina Pedanik

26.märts

11:00-11:45 1-1,5 AASTASTE LASTE VÕIMLEMINE

Kairi Rohtmets

26.märts

12:00-12:45 1,6-3 AASTASTE LASTE VÕIMLEMINE

Kairi Rohtmets

23. ja 30. märts 17:30-18:15 RASEDATE VÕIMLEMINE

Kairi Rohtmets

(kuni 29. rasedusnädal)
26.märts

13:00-13:45 RASEDATE VÕIMLEMINE
(30.-42. rasedusnädal)

Kairi Rohtmets

Viimsi Teataja 3
Võimlemine on kasulik kõigile
Kairi Rohtmetsa juhendamisel hakkavad
toimuma võimlemistunnid rasedatele, beebidele ja väikelastele.
Kairi töötab juba kuuendat aastat IdaTallinna Keskhaiglas sünnitustoa ämmaemandana. Tal on kaks tütart. Kairi on läbinud imikute massaaþikursused (Loving
Touch) Martin Ilvese massaaþikoolis, lisaks
sellele veel väikelaste ja imikute massaaþikursuse. Ta on kaks aastat juhendanud Keskhaiglas rasedate võimlemist. Kairi on positiivse ellusuhtumisega inimene, kellele meeldib tegeleda rasedate ja väikelastega. Tal on
suured kogemused lastega tegelemisel, kuna
on töötanud ka Keskhaigla vastsündinute
osakonnas lasteõena.
Miks on raseduseaegne võimlemine kasulik? Kehaline harjutamine raseduse ajal
on parim viis pingete maandamiseks ja hea
tervise säilitamiseks. Rasedusaegne võimlemine mõjub positiivselt nii lapse kui tulevase emme tervisele. Neil naistel kulgeb ka
sünnitus kiiremini ja kergemalt. Beebiklubi
LOORA pakub tulevastele emadele tunde
kahes eri grupis: kuni 29 rasedusnädalat ja
30-42 rasedusnädalt (kuna naise füüsiline
vorm on neil perioodidel erinev).
Nüüd beebide võimlemistundidest. Titaga on väga tore koos võimelda. Igale lapsele meeldib, kui temaga tegeletakse. Koos
vanemaga võimeldes saab laps arendada
haaramis-, tugi- ja sirutusreflekse. See stimuleerib lapse liikumist ja peaaju arengut.
Mida sagedamini saab imik uusi aistinguid,
seda tugevamini kinnistuvad eelnevalt õpitud liigutused.
Olete oodatud meie klubisse. Märtsis
kõik trennid tutvumishindadega - ühe tunni
hind 50 krooni. Tundidesse ette registreerimine ei ole vajalik. Lapse jaoks palume kaasa võtta väikese lina või teki.
Lisainfo:
www.huvikeskus.ee,
beebiklubiloora@hot.ee, tel. 5 11 80 80.

Muusikatundides õpitakse kuulama
rütmi ja ka vaikust.

Krista Mulenok,
beebiklubi juhataja

Fototd Kai Maran.
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Suured koerad vajavad suukorve
On vist väga vähe peresid Viimsi vallas,
on moe pärast rihm kaelas. Mis koera kineriti eramajades, kus ei oleks koera, va- nihoidjat sellisest on. Pole näinud seni
hel ka mitut.
ühtegi suukorvistatud koera, kuigi just
Elame vallas viiendat aastat ja meilgi see aitaks puremist vältida.
on koer, õigemini kutsa, selline suht pisiLugupeetud koeraomanikud. Ka väike 10-kilone, must ja karvane ning 11
ke koer on koer ja armas ning kallis oma
aastat vana. Kellelegi liiga ei tee ja eriti
perele, ka temaga tuleb jalutada. Ei piisa
lapsed armastavad teda väga.
ju üksi sellest, kui suur koer ehk ei tule
Viimastel aastatel on aga sagenenud kallale inimesele. Ega me olegi rohkem
juhused, kus vastutulev või möödaminev väikeste koertega jalutajaid näinud. On
koer lihtsalt tungib meie koerale kallale. kaks varianti, inimesed kas ei julge seda
Viimane taoline juhus oli 1. veebruari teha või on kõik väikesed suurte poolt
kella ühe paiku Rohuneeme teel Püünsis. juba maha murtud.
Jalutasime oma kutsuga mereäärsel jalgTahaks loota, et Viimsis elavad siiski
rajal, kui kuskil maja nr.82 juures tuli mõistlikud ja arusaajad inimesed, kes jämeile vastu pereema, kes lükkas vankrit,
tavad eluruumi nii teistele inimestele kui
käekõrval oli teine laps, umbes paariaas- ka väikestele koertele.
tane põnn. Mereäärsete kivide vahel jookKurb koeraomanik Püünsist
sis nende ligiduses hästi suur ja karvane
kaukaaslasemoodi koer. Kui me möödu- P.s. - Proua kahe lapse ja suure koeraga,
ma hakkasime, haaras perenaine küll ühe palun võtke meiega ühendust tel. 051
käega koera kaelarihmast (järelikult tun- 64937.
dis mingit ohtu oma koerast lähtuvat),
teise käega hoidis aga lapsevankrit. Kui
möödusime, tõmbas see suur end lahti, Valla kommunaalameti heakorraspetsiahaaras hammastega meie musta turjast ja list Anne Talvari:
pures, kuidas jõudis. Kuidagimoodi sai“Soovitame kõigil koeraomanikel põhme koerad siiski lahutatud, suurel suu jalikult tutvuda Viimsi valla koerte ja kassimusti karvu täis.
de pidamise eeskirjaga, mille VallavolikoMeie koer oli ðokis, meie samuti ja nii
me siis läksime, naisel verine koer süles
niutsumas ja endal silmad märjad. Suure
koera perenaine ütles, et ta pole neil enne
ju nii teinud. Tegelikult pakkus ka abi,
kuid kuna tema suur koer oli lahti ja tal
endal kaks väikest last, ei kujutanud me
ette, kuidas ta veel aidata saaks.

gu kehtestas 2003. aasta detsembris ja mis
on avaldatud möödunud aasta detsembrikuu Viimsi Teatajas, samuti valla koduleheküljel (www.viimsivald.ee) õigusaktide
registris (vallavolikogu määrus nr 38).

Vallavalitsuses menetleb koerte ja kasside eeskirjade rikkumisega seonduvat
kommunaalameti heakorraspetsialist. EesViisime oma koera autoga Tiina Too- kirja rikkumise eest on ette nähtud rahameti kliinikusse, kus operatsioon kestis trahvid, kohtuväline menetleja on vallavakella seitsmeni. Ei teagi, mis koerast eda- litsus ja politseiprefektuur.
si saab, kõht on mitmest kohast lõhki hamSeni on meie praktiline tegevus olnud
mustatud ja rinnakorvis auk, nii et hin- põhiliselt seotud hulkuvate koertega, kelgamine on väga vaevaline. Koerte suuru- le püüdmiseks on tellitud koerte varjupaise ja kaalu vahe võis olla nii 5-6 kordne. gast koerapüüdja.
Varem on meie koerale kallale tungiOleme reageerinud kõikidele kodanike
nud paar rotveilerit. Kord oli juhus, kus signaalidele ning vastavalt vajadusele ja
puremishimuline rotveiler lohistas nööri seadusele ka tegutsenud.”
otsas oma mahakukkunud perenaist mitu
meetrit järgi. Ei maksa rääkidagi lastest,
kes käivad omasuuruste koertega, kellel

Uute detailplaneeringute
avalikud väljapanekud
25. 02 - 10. 03 kella 8.30 - 17.00 (reedeti 8.30 - 16.00) on Viimsi Vallamajas
(Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi külas, Kimsi tee 17 detailplaneering.
Planeeritav ala paikneb Kimsi tee ja
Tallinna lahe vahelisel alal endise Pringi jahisadama naabruses. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 üksikelamukrunti, määratakse ehitusõigus kahe
üksikelamu ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ja hoonete
suurim lubatud ehitusalune pindala on
240 m². Krundid on kavandatud suurusega 1200 m² ja 1023 m².

05. 03 - 19. 03 kella 8.30 - 17.00 (reedeti
8.30 - 16.00) on Viimsi Vallamajas avalikul väljapanekul järgmised detailplaneeringud:
1. Viimsi alevikus, Alpikanni tee 2 detailplaneering. Planeeritav ala paikneb
Viimsi alevikus, Alpikanni teel. Planeeritava ala suurus on ca 0,4 ha. Detailplaneeringuga moodustatakse lisaks
olemaolevale üksikelamukrundile üks
üldmaakrunt. Planeeringuga nähakse
ette krundil paikneva kuivenduskraavi torutamine ja ala haljastamine. Olemasolevatele hoonetele lisaks uusi hooneid
ei kavandata. Hoonete suurim lubatud
kõrgus on 8,5 m ja krundi maksimaalne täisehituse % on 18. Elamukrundi
suurus on 3217 m², üldmaakrundi suurus on 895 m².

2. Tammneeme külas, maaüksuse
Põldmäe V detailplaneering. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks. Planeeritav ala
paikneb Tammneeme tee ja Luhaääre
teeristmiku piirkonnas. Planeerinuga
moodustatakse 1 elamukrunt, antakse
ehitusõigus kuni 3 hoone ehitamiseks
(1 üksikelamu + 2 abihoonet). Hoonete
suurim ehitusalune pindala on 240 m²,
suurim lubatud kõrgus olemasolevast
maapinnast on 8,0 m, krundi suurus on
3461 m².

5. märtsil algusega kell 10. 00 toimub
Viimsi vallamaja II korruse saalis Lubja
külas asuva maaüksuse Sookalda osalise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu.
Planeeringu avalikul väljapanekul laekus 1 märkus.
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Ehitusmaht vallas on kasvanud
kolmekordseks
Viie aasta jooksul on ehitusmaht Viimsis
kasvanud rohkem kui kolm korda.
“Kui 1999. aastal andis vald välja 142
ehitusluba, siis möödunud aastal 462”, ütles
valla ehitusameti juhataja Juhan Kuller. Tänavuse ühe suurema
kavandatava ehitusena
nimetas Kuller sojaubade töötlemise tehase rajamist
Muuga sadamas.
Nii suurte kui väikeste hoonete rajamine eeldab valla ehitusametiga tihedat koos-

tööd. Eramuehitaja peaks esmalt järele uurima, kas ala vajab eraldi detailplaneeringut
või piisab projekteerimistingimuste koostamisest ehitusameti poolt. Lisaks ehitusloa hankimisele tuleb ehitusameti poole
pöörduda ka hoone kasutusloa saamiseks,
samuti on ameti ülesanne hoonete projektikohase teostuse järelevalve. Mõnikord
tuleb lahendada ka naabritevahelisi vaidlusi uute hoonete ehitamisel.
Väikeehitiste puhul (ehitusaluse pinnaga alla 60 m² ja kõrgusega alla 5 m) rajamiseks tuleb valla ehitusametilt taotleda kirjalikku nõusolekut.

Lähiajal on valmimas eralasteaed “Päikeseratas” Haabneemes, kus ehitustööd
algasid mullu sügisel.

Valla elanike arv 1997-2004

Harjumaal on
kõige rohkem
ettevõtjaid Viimsi
vallas
Tänavuseks on Harju maakonnas
väljaspool Tallinna äriregistrisse kantud 6044 ettevõtjat, neist kõige rohkem on registreeritud ettevõtjaid
Viimsi vallas - 809.
Järgnevad Maardu linn 667 ja Harku vald 446 ettevõttega, teatas maavanema nõunik Riin Kranna. Enim on Harjumaal äriregistrisse kantud hulgi- ja jaemüügiga tegelevaid ettevõtjaid - 1683
ning finants- , kinnisvara-, üürimis- ja
äriteenindusega tegelevaid ettevõtjaid 1100.
Ka Viimsi vallas on enim hulgi- ja jaemüügiga tegelevaid ettevõtteid - 240, samuti kinnisvara- ja äriteenindusega tegelevaid firmasid - 222.
Nelja aasta jooksul on ettevõtete arv
Viimsi vallas kasvanud kasvanud pea kahekordseks - kui aastal 2000 oli vallas
440 ettevõtet, siis selle aasta alguses juba
809.
Keskmiselt on viimastel aastatel Harjumaal registreeritud igakuiselt 50-60 uut
tegijat.
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E-pileti võimalus ka lähivaldadel
1. märtsist hakkab tallinlastega võrdse hinnaga ID-sooduskaart kehtima ka enamikes
pealinna lähivaldades.
Tallinn kehtestab Raepressi teatel oma
ühistranspordis soodushinna kõikide nende omavalitsuste elanikele, kelle valla- või
linnajuhid on ilmutanud huvi ühise piletisüsteemi rakendamise suhtes. Nii võib rääkida ühest konkreetsest tulemusest pealinnaga läbirääkimistel, mille sihiks meie vallal
on ühise transpordisüsteemi loomine, ütles
Viimsi abivallavanem Rein Frolov. “Viimsi
elanikel, kes seni pole veel ID-kaarti soetanud, tasub selle muretsemine nüüd end igati ära. Soovitame sellekohase taotluse esitada kodakondsus-migratsiooniametile võimalikult kiiresti, sest ID-kaardil põhinev sooduskaardi süsteem hakkab toimima juba järgmisel
kuul. Neil, kel ID-kaarti veel pole, on kasulik
sõidukaardid omandada veel veebruaris.”

Arvestus Tallinna linna ja süsteemiga liituvate omavalitsuste vahel hakkab toimuma reaalselt kasutatud teenuse põhjal.
“Kõikidel valdadel on sooduspileti süsteemiga liitumiseks omad eripärad ja tingimused ning see saabki olema meievaheliste
läbirääkimiste peamiseks aineks,” ütles abilinnapea Toomas Vitsut Raepressile. “Peamine on, et vallad saaksid oma järgmise aasta transpordile tehtavaid kulusid planeerides Tallinna pakutava võimalusega arvestada.”

Süsteem on lihtne
Sooduspileti saamine eeldab ID-kaardi olemasolu, tavaline transpordikaart kallineb
märtsis poole võrra.
«ID-kaardi soetamine maksab 150 krooni, alla 15-aastastele ja pensionäridele 25

MAAKONNABUSSILIIN NR. 114
TALLINN - MERIVÄLJA - VIIMSI - ROHUNEEME
SÕ I D U P L A A N
Kehtib alates 02.märtsist 2004.a.
Liiklus toimub iga päev
Liini teenindab AS Harjumaa Liinid

krooni,» selgitas e-pileti projektiga tegeleva
sertifitseerimiskeskuse kommunikatsioonijuht Jaanus Kase.
Sel juhul peaks näiteks 30 päeva kaart
tallinlasele hakkama maksma 200 krooni, teistele 350.
Sertifitseerimiskeskuse juhataja Ain Järv
selgitab, mis on e-pilet. «Midagi keerulist
pole: inimene läheb kioskisse ja esitab sõidukaardi ostmiseks kiosköörile ID-kaardi.
Esialgu saab ID-kaarti kasutada vähemalt 35
Tallinna kioskis,» sõnas Järv. «Kiosköör pistab kaardi lugejasse, inimene annab raha. Ei
tasu segadusse sattuda, kui pileti asemel
antakse üksnes kviitung. Sinna peaks olema ka trükitud, kui kaua pilet kehtib. Kviitung ei ole pilet, see on inimesele endale teadmiseks, ka ei pea seda kaasas kandma. Kaasas peab olema ID-kaart, kuhu pileti info talletatakse.»
Kui bussi tuleb kontroll, esitab sõitja talle pileti asemel ID-kaardi. Kontrolör vaatab
kõigepealt, et pilt kaardil on ikka õige, siis
paneb kaardi seadmesse ja kontrollib piletit.
«Oluline on see, et mingeid muid isikuandmeid kontrolör ei näe, seda pole vaja karta,»
ütleb Järv. Kui juhtub, et ID-kaart varastatakse, sõiduõigus ei kao. «Seda saab tõestada kontrolörile mõne muu dokumendi esitamisega: isiku saab tuvastada isikukoodi
järgi ja selgubki, et e-pilet on olemas.»
(RAEPRESS)

Viimsi osaleb Helsinki
transpordiseminaril
Abivallavanem Rein Frolov ja valla kommunaalameti juhataja Indrek Mäeküngas osalevad 26. veebruaril Helsingis seminaril,
mis tutvustab kohalike omavalitsuste koostööd pealinnaregioonis ühistranspordi korraldamisel.
Tutvutakse Helsingi linna ja seda ümbritsevate omavalitsusüksuste koostöökorraldusega Soome pealinnaregiooni koostöönõukogu YTV (yhteistyövaltuuskunta) näitel. See eriseaduse alusel loodud avalikõiguslik organisatsioon koordineerib ja
edendab pealinnaregioonis koostööd eeskätt ühistranspordi, keskkonna ja arenguplaneerimise valdkondades (www.ytv.fi).

Ettevõtluse ümarlaud
märtsis
Märkused :
ETKNR - buss on käigus esmaspäev, teisipäev,
kolmapäev, neljapäev ja reede;
ETKNRL - buss on käigus esmaspäev, teisipäev,
kolmapäev, neljapäev, reede ja laupäev;
L - buss on käigus laupäev;
P - buss on käigus pühapäev;
+ - kohtumine liini nr 115 bussiga

Peatused liinil :
Balti jaam, Mere pst., Pronksi, Poska, Lauluväljak,
Rummu, Pirita, Supluse, Aia tee, Merivälja, (Viimsi Vallamaja), Viimsi,
(Staadioni, Lubja, Krillimäe, Farm), Kalatööstus, Haabneeme,
Metskonna, Lahe, Tamme, Ranna, Suurevälja, Liivaranna, Suureniidu,
Rohuneeme kauplus, Püünsi, Rohuneeme sadam, Rohuneeme.
Infotelefon: 6418 218

Seoses seminariga lükkus edasi ka 26. veebruari ettevõtluse ümarlaud. Järgmine Viimsi valla ettevõtjate kohtumine teemal ühisveevärk ja kanalisatsioon toimub Viimsi Vee
ruumides (Nelgi tee 1) 25. märtsil kell
17.00.
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Erahaigla Fertilitas alustab tööd Viimsis

Nüüdseks juba 10-aastane erahaigla
Fertilitas alustab märtsi alguses igapäevast
ravi- ja diagnostikatööd uues asukohas –
Haabneemes, Kaluri tee 5.
Jagame maja Viimsi Haiglaga, kusjuures ligikaudu pool hoonest on Fertilitase
kasutuses. Nii polikliinilise vastuvõtu- kui
ka haiglaruumid on spetsiaalselt Fertilitase
vajadustest lähtuvalt renoveeritud, tänapäevase sisseseadega varustatud ning
vastavad kõigile kaasaegsetele nõuetele.
Sisearhitektuurse lahenduse osas oleme
taotlenud lisaks kasutusmugavustele ka
harmooniat ja ilu. Loodame, et haigla interjöör ja siin töötavad inimesed loovad sõb-

raliku, meeldiva ning mugava keskkonna,
et meie patsiendid tunneksid end polikliinilisel vastuvõtul või siis ka haiglaravil olles nii hästi, kui see haigla puhul üldse olla
saab. Majaesine parkla on piisava mahutavusega ning parkimine on tasuta.
Seoses uude kohta kolimisega ning tegevusmahtude planeeritava suurenemisega oleme oluliselt uuendanud ja laiendanud oma meditsiiniseadmete parki ning parandanud infotehnoloogilist taset – usume, et see asjaolu suurendab meie valmisolekut osutada paremaid ja kvaliteetsemaid
teenuseid.
Viimsi kasuks otsustamisel pidasime

Toimetuse intervjuu
erahaigla Fertilitas juhataja
dr Ivo Saarmaga

hea koostööpartneri, kelle põhitegevusaladeks on sisehaigused ja taastusravi,
mida Fertilitas ei ole arendanud. Loodame, et tekib tugev sünergia erinevate tegevuste vahel, millest peaks võitma kumbki pool. Kolmas oluline faktor oli asjaolu, et haigla hoone võimaldas teha kaasaegse renoveerimisprojekti, mida paljud
teised vanad haiglahooned Tallinnas ei
võimalda. Põhirõhu oleme pannud kirurgiliste eriarstiabi erialade arendamisele. Lisaks üldkirurgiale ja uroloogiale
pakume nina-, kõrva - ja kurguhaiguste
operatiivset ravi, ortopeediat ja plastilist
kirurgiat. Plaanime Viimsis laiendada ka
sünnitusabi ja günekoloogiat, tuleb juurde mitmeid uusi spetsialiste, kes asuvad
nõustama polikliinikus. Suur osa eriarstidest töötavad põhikohaga Tallinna
haiglates ja on omal erialal tunnustatud
spetsialistid.”

Miks valisite uueks asupaigaks just Viimsi ja kas teil on kavas siin laiendada ka
senist arstiabiteenuste ringi?
Ivo
Saarma:
“Fertilitas hakkas
juba 2002. aastal
otsima kohta, kuhu
asuda pärast üürilepingu lõppemist
Nõmmel. Selleks
ajaks oli ka selge, et
Nõmmele me edasi jääda ei soovi, kuna
meie haigla jaoks oli Nõmmel asuv maja
ammugi kitsaks jäänud ning saanud sedasi arengu takistuseks. Viimsi haigla tundus kõigi sobivam paik ümberasumiseks
ja seda mitmel põhjusel. Esiteks on tegemist kiirelt areneva piirkonnaga, kus elanikkonna juurdekasv aastas on suur.
Juba praegu kuulub üle 15% meie patsientidest Viimsi ja Pirita elanike hulka.
Teiseks me saame AS Viimsi Haigla näol

Fertilitas on Eestis eelkõige tuntud kui viljastamisravi keskus. Kümmekond aastat
tööpraktikat lubab ilmselt teha ka julgustavat statistikat ravi tulemuslikkuse osas?
Ivo Saarma: “Tõsi on, et Fertilitas
koos oma koostööpartneriga Ferthal on

silmas piirkonna pidevat arengut, rahvaarvu tõusu, Viimsi valla huvi ja tõhusat tuge
kvaliteetse arstiabi kättesaadavuse parandamiseks, head partnerit Viimsi Haigla näol
ning samuti tervislikuks eluks vajalike tingimuste – värske õhk ja meri – olemasolu.
Otse loomulikult on peale Viimsi elanike
oodatud uuenenud Fertilitasse ka kõik
meie vanad tuttavad nii Tallinnast kui mujalt Eestist.
Fertilitas jätkab Viimsis harjumuspäraste meditsiiniteenuste osutamist – ootame
kõiki patsiente, kes vajavad asjatundlikke
nõuandeid ja vajadusel professionaalset
ravi günekoloogia- ning sünnitusabi, viljatuse, kõrva-nina-kurguhaiguste, lastehaiguste, plastilise kirurgia, üldkirurgia, uroloogia ning naha-ja suguhaiguste valdkonnas. Samuti pakuvad oma teenuseid perekooli töötajad ning lastemassöör. Lisaks
alustavad vastuvõtte gastroenteroloog,
ortopeedid ja kõrva-nina-kurguarstid.
Peatse kohtumiseni!
AS Fertilitas juhatus
FERTILITASE UUED KONTAKTANDMED
registratuuri telefonid 6059600 ja
6059601
sekretäri telefon 6059603
Kodulehekülje aadress
www. fertilitas.ee

välja arendanud komplekssed viljatuse
uuringute ja ravi võimalused. Neist kõige moodsam on kehaväline viljastamine.
Kehavälise viljastamise tulemuslikkus on
paranenud tänu meditsiinitehnoloogia
kiirele arengule. Raseduste protsent küünib esimese protseduuri puhul 40% ja
korduvate protseduuride puhul isegi
90%. See tähendab, et saame aidata enamus lastetuid perekondi. Tänu valitsuse
poliitikale on viljatuse ravi praeguseks
Eesti Haigekassa poolt suures osas kompenseeritud, mis peaks suhteliselt kalli
ravimeetodi tegema kättesaadavaks enamusele peredest.”
Milline on Fertilitase koostöö Haigekassaga?
Ivo Saarma: “2003. aastal olid meil
lepingud Haigekassaga üksnes sünnitusabi ja günekoloogia osas. Tänavu loodame lepingud saada ka teistele kirurgilistele erialadele. Soovime pakkuda Viimsi
elanikele haiglaraviteenuseid kõikide
erialade ja teenuste osas, mis on Eesti Haigekassa teenuste loetelus.”
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Laidoneri muuseum tutvustab
kindrali elu ja tööd
Muuseumi direktor Hannes Walter avas Laidoneri 120. sünniaastapäeval 12. veebruaril Vabadussõja juhi elu ja tegevust kajastava näituse.
Tulevane Eesti vägede ülemjuhataja Vabadussõjas Johan Laidoner sündis 12. veebruaril 1884. aastal Viljandimaal Viiratsi vallas. 1917. aasta detsembris kutsuti Nikolai
Kindralstaabi akadeemia lõpetanud Laidoner Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee poolt
1. Eesti jalaväediviisi ülemaks. Detsembris
1918, kui Vabadussõda juba käis, määrati
Laidoner Operatiivstaabi ülemaks ja 23.
detsembril sõjavägede ülemjuhatajaks.
Teenete eest Vabadussõjas sai Laidoneri
kodupaigaks Viimsi mõis. Riigikogu mitme
koosseisu liikmena juhtis Laidoner hiljem
rahandus-, eelarve-, välis- ja riigikaitsekomisjonide tööd, samuti esindas Eestit Rahvasteliidu istungitel Genfis. 24. veebruaril
1939 sai Laidoner kindraliks.
Näitus on sündinud tihedas koostöös
Laidoneri paljude tuttavate ja sugulastega, kes on läbi raskete aegade alal hoidnud talle kuulunud väärtuslikke esemeid.
Huvipakkuvaimad eksponaadid on kindlasti kindrali märkustega varustatud sõjaväe topograafilised kaardid, kus Laidoner
1938. aastal analüüsib Virumaa maalinnade kaitstavuse küsimusi ning tema poliiti-

line testament, mis kirja pandud Kirovi
vanglas 26. septembril1944.
Näituse avamisel esitles ekspositsiooniosakonna juhataja Tanel Lään kindrali
kõnede ja artiklite kogumikku. “Lugedes
tema kirjutisi ja sõnavõtte on mul tekkinud
mulje Johan Laidonerist kui väga põhimõttekindlast inimesest, kes küll loomult tagasihoidlikuna ometigi alati on õigel ajal suutnud teravalt vastu seista asjadele, mis tema
põhimõtetega kokku ei käinud,” sõnas trükise koostaja Tanel Lään. “Siiski polnud
talle oluline asjaolu, et tema sõna peale
jääks, vaid tema püüd oli vaidlusküsimus
igakülgselt läbi arutada parima lahenduse
nimel.”
Näitus kindrali elust ja tegevusest jääb
Laidoneri muuseumis ehk Eesti Riiklikus
Sõjamuuseumis avatuks septembrikuuni.
Enne Teist maailmasõda oli Eestis samuti sõjamuuseum, mis loodi ülemjuhataja
Laidoneri päevakäsuga 19. jaanuaril 1919
aastal. 2001. aasta märtsist tegutseb Laidoneri muuseum Viimsis riigimuuseumina.

Viimsi lapsed 1935. aastal Laidoneride mõisas jõulupeol.

Kallis kaasmaalane!
Kindral Johan Laidoneri Selts ja Viljandi linn rajavad Lossimägedesse Vabadussõja legendaarse juhi kindral Laidoneri ratsamonumendi, mille on kavandanud kujur Terje Ojaver. Mälestusmärk on ühtlasi kummardus sajale tuhandele eestlasele, kes Vabadussõjas võitlesid ja kellest paljud langesid.
Ratsakuju pühitsetakse murrangulise Võnnu lahingu 85. aastapäevaks 22. juunil 2004.
Kindral Johan Laidoneri Selts on
ausamba püstitamiseks algatanud
ülemaalise korjanduse. Aita Sinagi luua
see väärikas teos! Iga annetus loeb,
ükskõik kui suur või väike! Sest iga
kroon maksab! Kõikide annetajate nimed talletatakse ajaloole. Kõik annetajad on oodatud mälestussamba avamisele.
Annetused palume kanda Kindral
Johan Laidoneri Seltsi arveldusarvele
22 101 176 97 95 Hansapangas märkega “Kindral Laidoneri mälestuseks”.
Kindral Johan Laidoneri Selts
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Viimsi Kooliteater tõi lavale
Laidoneride perekonnaloo
Johan Laidoneri sünniaastapäeval esietendus tema kodumõisas Viimsi Kooliteatri
lavastus “Ma väga armastasin - muu ei ole oluline.” Lavastus, mis tõstis kooliteatri
professionaalsete tegijate hulka, seda nii osaliste näitlejameisterlikkuse ja muusika kaasahaarava esituse kui ka lavalise liikumise ja esitatud tantsude poolest.

Projektijuht
Leelo Tiisvelt
Stsenarist ja lavastaja
Külli Talmar
Konsultant
Irene Lään
Koreograaf
Maido Saar
Helilooja ja fonogrammid
Kalle Erm
Sõnade autor
Vally Ojavere
Koormeistrid
Andrus ja Virve Kalvet
Solistide õpetaja
Ita-Riina Pedanik

“Selle looga oli nii, et kui me käisime
proovilaagris Keila- Joal ja teisel päeval,
pärast tormilist ööelu, Rünno ja Laura etenduse teksti teistele osatäitjatele esitasid,
oleks sealses võimlas võinud nõela kukkumist kuulda, nii tähelepanelikult kuulati.
Siis sain aru, et selles loos on midagi tõeliPeaosalised Rünno Karna ja Laura Ojala pärast esimest tormilist aplausi.
selt hingeminevat, vanusele vaatamata,
seega ei olnud meil raske, sest lugu räägib
Viimsi Keskkooli teatriõpetuse õpetaja Kuidas leidsite lavastajana osatäitjad rol- ju ennast ise.”
Külli Talmar, kuidas sündis käsikiri, mil- lidele, millest naispeaosalise oma nõuab
Veebruaris andis kooliteater Viimsi mõile mitmekülgsus
välisele sarnasusele ning näitlejatalendile
sas 12 etendust, kuid kindlasti on palju
näib eeldavat terlisaks isegi klaverimänguoskust?
neid, kes pole lavastust veel näinud või tavet ajaloolist uuri“Seda,
et
Rünno
Karna
võiks
mängida
haksid seda näha uuesti. Mida saab öelda
mistööd?
Johan Laidoneri, teadsin ma juba ammu. järgmiste etenduste aja ja koha kohta?
Kuigi proovides on temaga väga lõbus, ei
“Kindral Jo“Kuna Viimsi mõisa saali mahub korrakahelnud ma kordagi selles, et etendustel
han Laidoneri 115
ga
mõnusasti
ainult 80 inimest, siis on meil
näevad
kõik
Rünno
mehist
meelt
ja
tõsist
sünniaastapäeva
kindel
soov
paar-kolm
etendust ka veel
iseloomu.
Mariaga
oli
veidi
teine
lugu.
puhul on Laidonemärtsi
keskel
mängida.
Infot
saab kas kooLauraga
oleme
varem
palju
Kooliteatris
ri Selts temast välli
koduleheküljelt
või
tel.
60
66
902. Sellel
koos
olnud,
aga
viimasel
kahel
aastal,
kui
ja andnud raamanumbril
võite
ka
teada
anda,
kui
soovite
ta
õpib
Inglise
Kolledþis,
oleme
kokku
puutu, rikkaliku pildimaterjaliga, kus autorid on
etendust
vaatama
tulla.”
tunud
ainult
läbi
muusika.
Laura
laulab
meie
väga põhjalikult käsitlenud kindrali elu ja
Küsitles Kai Maran
tegevust. Eriti südantliigutav on Maria kooli Noortekooris ja mängib Viimsi Muusikakooli
orkestris.
Aga
ühel
hetkel
ma
lihtenda jutustus - “Maria Laidoneri lugu”,
kirja pandud Kaupo Deemanti poolt, mis salt teadsin, et Laura on see õige, sest ta
kohe hinge läks ja mille peale sai hakatud on nii lihtne ja ilus oma hingelt ja olemiselt.
Täname sponsoreid:
oma käsikirja üles ehitama. Suureks ja tar- Samuti on ta väga põhjalik ja korrektne,
Eesti Kultuurkapital Harjumaa
gaks toeks käsikirja kokkukirjutamisel oli lisaks äärmiselt töökas ja musikaalne. Olen
ekspertgrupp
mulle pr. Irene Lään, kes töötab spetsialis- teda nimetanud oma aegade kõige paremaks
näitlejaks
sellepärast,
et
tema
osatina museoloogia alal. Tema tutvustas mulle
Viimsi Vallavalitsus
materjale Laidoneri muuseumi fondidest ja raamat oli ääreni täis märkusi ja tähelepaViimsi Keskkooli Fond
eriti kulusid ära tema poolt üleskirjutatud nekuid, samal ajal kui lavastaja omast suurt
midagi
leida
polnud.”
lood. Tänan väga pr. Irene Läänt ja kindLaidoneri Muuseum
lasti ka kõiki muuseumi töötajaid ka selle
Kas
lavastuse
valmimisel
oli
ka
hetki,
kus
Viimsi Market
eest, et teil oli meisse usku ja et teil jätkus
tundus,
et
materjal
on
kooliteatri
jaoks
julgust sellist teemat koos kooliõpilastega
Viimsi Lihatööstus
liig keerukas?
käsitleda.”

10 Viimsi Teataja
Tartu Rahu aastapäeval
Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse Pirita - Viimsi piirkonna liikmed said
Pirita linnaosa valitsuselt ja Viimsi vallavalitsuselt kutse osaleda Tartu Rahu 84.
aastapäeva tähistamisel Metsakalmistul ja Pirita Vaba Aja keskuses.
“See üritus on korraldatud lugupidamisavaldusena Piritalt ja Viimsist pärit vanadele sõjameestele, kes on eri aegadel Eesti vabaduse eest võidelnud,” ütles Ülle Rajasalu. “Tartu Rahu on Eesti Vabariigi alusmüür.”

Viimsi Vallavalitsuse
määrused
13. veebruar 2004 nr 9
Aadresside määramine Leppneeme külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr
19 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Leppneeme külas maaüksusel Lepiku asuvate elamukruntide aadressid vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 19. detsembri 2003.a. korraldusega nr. 902 kehtestatud detailplaneeringule ja
vastavalt juurdelisatud skeemile alljärgnevalt:
Põlluveere tee 7 elamukrunt nr 3
Põlluveere tee 8 elamukrunt nr 2
Põlluveere tee 10 elamukrunt nr 1
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
20.06.2000.a. määruse nr 21 punktis 1 alljärgnev
rida:
“Põlluveere tee 7 kod.Kikas”.
3. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega hiljemalt 01. juuliks 2004.a.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Kristo Kallas
Vallavanem
Jurist vallasekretäri
ülesannetes
6.veebruar 2004 nr. 8
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Täiendada Viimsi Vallavalitsuse 30.jaanuari
2004.a. määrust nr. 3 alljärgneva reaga:
Idapõllu tee 6 elamukrunt nr. 9
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär

2. veebruari keskpäeval mängis Konstantin Pätsi haual Metsakalmistul
Piirivalveorkester, vabadusvõitlejaid tervitasid Pirita linnaosa vanem Ülle Rajasalu
ja Viimsi vallavolikogu esimees Madis Saretok.
Vabadusvõitlejate ühenduse Viimsi piirkonnas on praegu rivis 28 meest täis teotahet.
Ühenduse aseesimees Kaljo Alaküla
(pildil):
“Viimased kuud on olnud eriti tegevusrohked. Jaanuaris tegid soomlased meie
lendurveteranidele seda au ja palusid meid
osalema Soome Lennuväe 85. aastapäeva
üritustele, kuhu meid Tallinnast viis soome õhujõudude erilennuk. Käisime soome
õhujõudude muuseumis ja tegime ka pikema lennutuuri Soome kohal. Oleme sõdinud ühe asja eest, ütlesid soomlased, kuigi ühed lõuna pool Soome lahte saksa ja
teised siinpool soome mundris. Pikema lennutiiru tegime seoses telesaatega “Maa ja
taeva vahel” ka meie pealinna ja Viimsi
kohal. Lennu ajal antud intervjuusid saab viimasel pühapäeval saame ühenduse juupühapäeviti kell seitse õhtul algavas ETV res loodud lennuväeklubiga kokku
saates lähiajal ka näha ja kuulda. Iga kuu Kullos.”

6.veebruar 2004 nr. 7
Aadresside määramine Lubja külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Lubja külas maaüksusel Lubja II elamukruntide aadressid vastavalt Viimsi Vallavalitsuse poolt 23.jaanuari 2004.a. korraldusega nr.
45 kehtestatud detailplaneeringule ja vastavalt
juurdelisatud skeemile alljärgnevalt:
Lehtpuu tee 8 elamukrunt nr. 6
Lehtpuu tee 10 elamukrunt nr. 5
Lehtpuu tee 12 elamukrunt nr. 4
Lehtpuu tee 7 elamukrunt nr. 9
Lehtpuu tee 9 elamukrunt nr. 12
Lehtpuu tee 11 elamukrunt nr. 11
Lehtpuu tee 13 elamukrunt nr. 8
Lehtpuu tee 15 elmaukrunt nr. 7
Lehtmetsa tee 15 elamukrunt nr. 10
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega hiljemalt 01.juuliks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
6.veebruar 2004 nr. 6
Aadresside määramine Viimsi alevikus
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Viimsi alevikus Aiandi teel asuvate
hoonete aadressiks Aiandi tee 11 vastavalt juur-
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delisatud joonisele.
2. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega hiljemalt 01.juuliks 2004.a.
3. Tühistada Viimsi Vallavalitsuse 27.augusti
2000.a. määrus nr. 33
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
30. jaanuar 2004 nr 5
Viimsi Vallavalitsuse 19.09.2003.a määruse
nr 39
“Munitsipaallasteasutuse “Viimsi Lasteaiad” lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaia koha
kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord” punkt
2.8 tühistamine
Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse
§ 15 lg 4 ning arvestades õiguskantsleri
30.12.2003.a. ettepanekut nr 18, Viimsi Vallavalitsus määrab
1. Tühistada Viimsi Vallavalitsuse 19.09.2003.a
määrusega nr 39 kehtestatud Munitsipaallasteasutuse “Viimsi Lasteaiad” lasteaedadesse laste
vastuvõtmise, lasteaia koha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise korra punkt 2.8. ning korrigeerida määruse numeratsiooni vastavalt.
2. Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist vallavalitsuse kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
30. jaanuar 2004 nr .4
Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste
suuruse määramine.
Aluseks võttes Viimsi Vallavolikogu 15.01.2002
määrusega nr. 1 kinnitatud ja 10. detsembri 2002
määrusega nr 36muudetud “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korra” punkti 24 ja arvestades Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 22.01.2004 istungi ettepanekut
(p.p.3) Viimsi Vallavalitsus määrab:
1. Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suurused järgmiselt:
1.1. sünnitoetus 5000.1.2. alla 7-aastase lapse toetus 100.- kuus
1.3. põhikooli I klassi mineva lapse toetus 1000.1.4. lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus
kuni 380.1.5. kõrg- või kutsekooli astujate toetus 1000.kuni 3000.1.6. ravimitoetus kuni 1000.1.7. vanurite tähtpäeva toetus 170.1.8. matusetoetus 1000.1.9. Tðernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus. 200.- kuus
1.10. maamaksu toetus kuni 1500.1.11. erakorraline toetus kuni 2000.2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
31.01.2003 määrus nr. 4.
3. Määrus jõustub vastuvõtmisest.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär
30. jaanuar 2004 nr. 3
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.19
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Haabneeme alevikus maaüksustel
Tammeõue, Kõrgemäe VI, VII, VIII ja IX elamukruntide aadressid vastavalt Viimsi Vallavalitsu-

se poolt 23.01.2004.a. korraldusega nr. 45 kehtestatud detailplaneeringule ja vastavalt juurdelisatud skeemile alljärgnevalt:
Tammepõllu tee 1 elamukrunt nr 16
Tammepõllu tee 3 elamukrunt nr 15
Tammepõllu tee 5 alajaam
Tammepõllu tee 7 elamukrunt nr 14
Tammepõllu tee 9 elamukrunt nr 12
Tammepõllu tee 11 alajaam
Tammepõllu tee 13 elamukrunt nr 13
Tammepõllu tee 15 alajaam
Tammepõllu tee 17 elamukrunt nr 11
Tammepõllu tee 19 elamukrunt nr 10
Tammepõllu tee 21 elamukrunt nr 8
Tammepõllu tee 23 elamukrunt nr 6
Tammepõllu tee 25 elamukrunt nr 5
Idapõllu tee 1 reserv
Idapõllu tee 3 elamukrunt nr 4
Idapõllu tee 5 elamukrunt nr 2
Idapõllu tee 7 elamukrunt nr 7
Idapõllu tee 9 alajaam
Randvere tee 19 alajaam
Randvere tee 21 elamukrunt nr 17
2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01. augustiks 2004.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Eda Ilves
Vallavanem
Vallasekretär

Viimsi Vallavolikogu
10.02.2004 istungi otsused
nr 22 Kollektiivpuhkuse vormistamine
nr 23 Sihtasutuse “Naissaare Merekindluse Raudtee” asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja
kinnitamine
nr 24 Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe
külas, Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee ja
Pärnamäe tee vaheline ala
nr 25 Viimsi Vallavolikogu 14.01.2003 otsuse nr
15 ning 13.05.2003 otsuse nr 70 kehtetuks tunnistamine
nr 26 Munitsipaalmaade üleandmine Osaühingule Viimsi Haldus: kinnistud Raudteejaama, Linnaku-VII ja Kivila tee 3
10. veebruar 2004 nr 22
Kollektiivpuhkuse vormistamine
Puhkuseseaduse § 9 ja Viimsi Vallavolikogu
13.01.2004 määruse nr 1 “Volikogu kantselei ja
vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu
ning palgamäärade kinnitamine” punktide 3, 4 ja
7 alusel ning arvestades vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Lubada Viimsi Vallavalitsuse liikmed ja töötajad ning vallavolikogu sekretär kollektiivpuhkusele k. a. juulikuus.
2. Maksta puhkusetoetust Viimsi Vallavalitsuse
liikmetele ja töötajatele ning vallavolikogu sekretärile kuni ühe kuu keskmise kuupalga ulatuses.
3. Lubada puhkusele Viimsi Vallavolikogu esimees Madis Saretok käesoleva otsuse punktis 1
sätestatud korras ja maksta puhkusetoetust kuni
ühe kuu keskmise kuupalga ulatuses.
4. Lubada puhkusele Viimsi vallavanem Enn Sau
käesoleva otsuse punktis 1 sätestatud korras ja
maksta talle puhkusetoetust kuni ühe kuu kesk-

mise kuupalga ulatuses.
5. Vallavalitsusel korraldada edasilükkamatute
kohustuste täitmine kollektiivpuhkuse ajal ja
punktis 2, 3 ja 4 sätestatud puhkusetoetuse maksmine vastavalt Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003.a.
määrusega nr 40 kinnitatud Viimsi valla 2004.
aasta eelarvele.
6. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
7. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
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 teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
10. veebruar 2004 nr 23
Sihtasutuse “Naissaare Merekindluse
Raudtee” asutamisotsuse vastuvõtmine ja
põhikirja kinnitamine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 p 24, § 35 lg 3, Sihtasutuste seaduse
§-dest 6 ja 8 ning Viimsi Vallavolikogu
10.06.2003.a. määrusega nr. 24 kinnitatud Viimsi valla põhimääruse § 46 lg 3 ja võttes arvesse
Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Asutada sihtasutus nimega “Sihtasutus Naissaare Merekindluse Raudtee” (edaspidi - Sihtasutus).
2. Sihtasutuse asutajaks on Viimsi vald.
3. Sihtasutuse asukoht on – Viimsi vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
4. Sihtasutuse aadress on – Nelgi tee 1, Viimsi
alevik, 74001, Harjumaa.
5. Sihtasutuse eesmärgiks on rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumine Viimsi vallas, Naissaarel asuva arhitektuurimälestiseks oleva kitsarööpmelise raudtee kordategemiseks ja sellejärgseks kasutamiseks põhiliselt turismiobjektina.
6. Sihtasutus asutatakse määramata ajaks.
7. Sihtasutusele anda:
7.1. rahalisi vahendeid 5000.- (viis tuhat) krooni;
7.2. tasuta kasutamiseks:
- Naissaare kitsarööpmeline raudtee koos raudteetammi ja selle kaitsevööndiga (5 m kummalegi
poole teetammist);
- kitsarööpmeline diiselvedur TU 6A-1904, mis
on kultuurimälestis;
- kitsarööpmeline diiselvedur TU 6A-1930, mis
on kultuurimälestis ja
- kitsarööpmeline lokomootor T-54, mis on kultuurimälestis.
8. Määrata Sihtasutuse Nõukogu liikmeteks:
- Tiit KOIT, isikukood 35003080255, eluk. Tallinn;
- Olar GOFMAN, isikukood 36101220223, eluk.
Tallinn;
- Toomas KULL, isikukood 35709030241, eluk.
Viimsi vald;
- Raivo AAVISTO, isikukood 36003130297,
eluk. Viimsi vald ja
- Ants SAVEST, isikukood 35101110274, eluk.
Viimsi vald.
9. Määrata Sihtasutuse Juhatuse liikmeks:
- Rein ZIBBO, isikukood 35809100338, eluk.
Tallinn ja
10. Sihtasutuse juhatajal korraldada Sihtasutuse
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kandmine mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrisse.
11. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
12. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
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 teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
SIHTASUTUSE “NAISSAARE MEREKINDLUSE RAUDTEE”
PÕHIKIRI
1. Üldsätted
1.1. Sihtasutuse nimi on “Sihtasutus Naissaare
Merekindluse Raudtee” (edaspidi- Sihtasutus).
1.2. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Viimsi vald, Naissaar.
1.3. Sihtasutuse asutajateks on:
Viimsi vald, reg.kood 75021250, asukoht - Viimsi
vald, Harjumaa;
1.4. Sihtasutus on asutatud määramata ajaks.
1.5. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik. Tal
on oma eelarve, oma pangaarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.
2. Sihtasutuse eesmärk
2.1. Sihtasutuse eesmärk on Naissaare kitsarööpmelise raudtee, mis on kantud Kultuurimälestiste Riiklikusse Registrisse nr. 2638 all (edaspidiRaudtee) ja sellel oleva veeremi kordategemine ja
sellele järgnev ekspluateerimine ja eksponeerimine.
2.2. Eesmärgi saavutamiseks Sihtasutus korraldab :
2.2.1. annetuste ja toetuste laekumist Sihtasutusele, Sihtasutuse vara olemasolul selle haldamist
ning laekunud vahendite arvel Raudtee ja sellele
asuva veeremi remontimist;
2.2.2. Raudtee ekspluateerimist ja eksponeerimist pärast Raudtee ja veeremi kordategemist
ning vajalike lubade saamist ja sellega seotud majandustegevuse arendamist;
2.2.3. tulundusürituste korraldamine, mis ei välju
sihtasutuse põhitegevusest ja on vajalikud sihtasutuse majandamiseks ja eesmärkide saavutamiseks;
2.2.4. muude seadusega lubatud tehingute tegemist oma varaga.
2.3. Sihtasutuse eesmärk ei ole oma asutajatele
ainelise tulu saamine ja selle jaotamine. Sihtasutus kasutab oma tulusid ja vara ainuüksi sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3. Vara
3.1. Sihtasutus vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga.
3.2. Sihtasutuse vara moodustub:
- asutamisel üleantud varast;
- varalistest annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest;
- fondidest ja abiprogrammidest saadavatest toetustest;
- muud laekumistest, mis on vajalikud sihtasutuse põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
3.3. Sihtasutusele üleantava vara vastuvõtmist
ja arvele võtmist korraldab juhatus, kes informeerib üleantavast varast nõukogu.
3.4. Sihtasutusele laekuvad rahalised vahendid
kantakse Sihtasutuse arvelduskontole.

3.5. Sihtasutusele üle antav muu vara antakse
Sihtasutusele kirjaliku üleandmis-vastuvõtu akti
alusel.
3.6. Mitterahalise vara väärtus määratakse kindlaks juhatuse ja vara üleandja kokkuleppel. Lahkarvamuste korral hindab mitterahalise vara väärtuse asjatundja, keda aktsepteerivad mõlemad
asjaosalised.
3.7. Sihtasutuse vahendeid kasutatakse:
3.7.1. põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja põhiülesannete täitmiseks;
3.7.2. sihtasutuse jooksvate kulude katteks ja
töötajate töötasuks.
3.8. Sihtasutusele laekunud vara kasutamist otsustab ja korraldab juhatus lähtudes vara üleandja soovidest ja nõukogu sellekohastest juhistest.
4. Juhtimine
4.1. Sihtasutuse juhtimisorganid on nõukogu ja
juhatus.
4.2. Sihtasutust juhib ja esindab Sihtasutuse juhatus, millesse kuulub kuni kolm liiget. Kui juhatuses on rohkem kui kaks liiget, siis valivad
juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe.
4.2.1. Juhatuse liikmed määratakse asutamisel
asutamisotsusega kolmeks aastaks, edaspidi
määrab juhatuse liikmeid ja kutsub neid tagasi
nõukogu.
4.2.2. Lisaks õigusaktides ettenähtule, esitab juhatus pärast majandusaasta lõppu nõukogule
andmed aasta jooksul saadud annetuste ja toetuste ning annetajate ja toetajate kohta.
4.2.3. Juhatuse liikmetele tasu määramise otsustab nõukogu, lähtudes Sihtasutuse majanduslikust olukorrast.
4.3. Sihtasutuse tegevust kavandab ja korraldab
selle juhtimist ning teostab järelevalvet tegevuse
üle Sihtasutuse nõukogu, mis on sihtasutuse
kõrgeimaks juhtimisorganiks.
4.3.1. Nõukogul on kuni 5 (viis) liiget, kes määratakse 3 (kolmeks) aastaks ametisse asutamisotsusega. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue
liikme määramine toimub asutaja otsusega.
4.3.2. Nõukogu liikmetele tasu maksmise ja nõukogu liikme tööga seotud kulutuste hüvitamise
otsustab asutaja, lähtudes Sihtasutuse majanduslikust olukorrast.
4.3.3. Nõukogu liikmetele tasu ja kulutuste hüvituste väljamaksmise korraldab juhatus.
4.3.4. Nõukogu koosoleku kutse saadetakse nõukogu liikmetele kirjalikult vähemalt 5 päeva enne
koosoleku toimumist. Kutses peab olema märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku päevakord.
4.3.5. Nõukogu määrab ja kutsub tagasi Sihtasutuse audiitori või audiitorid, kelle volitused kestavad 2 (kaks) aastat. Audiitorite arvu ja tasustamise korra määrab nõukogu.
5. Põhikirja muutmine
5.1. Sihtasutuse põhikirja muutmine toimub vastavalt Sihtasutuse seaduse §-des 40, 41 ja 42 sätestatule.
6. Sihtasutuse lõpetamine
6.1. Sihtasutuse lõpetamine toimub üldjuhul nõukogu otsuse alusel, kusjuures otsuse jõustumiseks on vajalik nõukogu kõigi liikmete poolt hääletamine.
6.2. Kui sihtasutus on saavutanud oma eesmärgi, võib sihtasutuse lõpetada ka asutaja otsusega.
6.3. Sihtasutuse lõpetamisel toimub selle likvi-

deerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
6.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara kuulub asutajale.
Käesolev põhikiri on kinnitatud Sihtasutuse
“Naissaare Merekindluse Raudtee” asutaja, Viimsi Vallavolikogu, 10. veebruari 2004.a. otsusega
nr. 23.
Madis Saretok
Viimsi Vallavolikogu esimees
Rein Zibbo
Sihtasutuse “Naissaare Merekindluse Raudtee”
juhatuse liige
10. veebruar 2004 nr 24
Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe
külas, Soosepa tee, Lageda tee, Vehema tee
ja Pärnamäe tee vaheline ala
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 11.03.2003
otsusega nr 42 algatatud detailplaneering Viimsi
vallas Pärnamäe külas, Soosepa tee, Lageda tee,
Vehema tee ja Pärnamäe tee vahelisel alal.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
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 teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
10. veebruar 2004 nr 25
Viimsi Vallavolikogu 14.01.2003 otsuse nr
15 ning 13.05.2003 otsuse nr 70
kehtetuks tunnistamine
Tulenevalt Haldusmenetluse seaduse § 63 lg 2
punktist 3, §-dest 64-70 ja Vabariigi Valitsuse
seaduse § 85 lg 4, arvestades Harju maavanema
14.01.2004 kirjas nr 2.1-1/1 toodud ettepanekut
ning asjaolu, et Viimsi Vallavolikogu 14.01.2003
otsus nr 15 ja 13.05.2003 otsus nr 70 on antud
Viimsi Vallavolikogu poolt, ehkki Viimsi valla ehitusmääruse (Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001
määrusega nr 6 kehtestatud redaktsioonis) § 8 p
10 kohaselt oleks pädeva otsuse detailplaneeringu esitamise pikendamise kohta saanud teha ainult
Viimsi Vallavalitsus. Samuti arvestades asjaolu,
et Viimsi Vallavolikogu 13.05.2003 otsus nr 70
on lisaks ka normitehniliselt ebakorrektne, kuna
ei muudetud mitte põhihaldusakti, vaid selle
muutmiseks antud haldusakti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
14.01.2003 otsus nr 15;
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
13.05.2003 otsus nr 70;
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
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Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
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 teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

Mesimagus Naistepäev

Linnaku-VII ja Kivila tee 3
Võttes aluseks Äriseadustiku § 143 lg 2 ja 3,
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 65, Viimsi valla
põhimääruse § 94 lg 1 p 3, § 95 lg 2 ja § 108 lg 1
p 4 ning lg 2 p 3, arvestades Ober-Haus Hindamisteenuste AS eksperthinnangut, mida on kontrollinud ning sellega nõustunud Tawest IA
International AS audiitor Rein Volt ning asjaolu,
et mitterahalisel sissemaksel puuduvad kolmandate isikute asja- või võlaõiguslikud õigused või
nõuded ja tulenevalt Viimsi Vallavolikogu majanduskomisjoni ning Viimsi Vallavalitsuse ettepanekutest, olles Osaühing Viimsi Haldus ainuosanik, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Nõustuda Ober-Haus Hindamisteenuste AS
eksperthinnangus antud hariliku väärtusega (turuhinnaga) käesoleva otsuse p. 1.1, 1.2 ja 1.3
nimetatud kinnisasjade kohta ning anda osaühingule Viimsi Haldus (reg.kood 10618178) vallapoolse mitterahalise sissemaksena osakapitali
suurendamiseks üle järgmine Viimsi valla omanduses olev vara koguväärtuses 8 530 000.- (kaheksa miljonit viissada kolmkümmend tuhat)
krooni:
1.1. Kinnistu, nimetusega Raudteejaama, Harju
maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, väärtusega 4 500 000.- (neli miljonit viissada tuhat)
krooni, reg.osa nr. 36180, katastritunnus
89001:023:001, sihtotstarve tootmismaa, pindala 27 560 m²;
1.2. Kinnistu, nimetusega Linnaku - VII, Harju
Maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, väärtusega 3 100 000.- (kolm miljonit ükssada tuhat)
krooni, reg.osa nr. 76551, katastritunnus
89001:010:0348, sihtotstarve sotsiaalmaa, vastavalt valla kehtivale üldplaneeringule tootmismaa, pindala 24 000 m²;
1.3. Kinnistu, nimetusega Kivila tee 3, Harju
maakond, Viimsi vald, Miiduranna küla, väärtusega 930 000.- (üheksasada kolmkümmend tuhat) krooni, reg.osa nr. 36182, katastritunnus
89001:023:0003, sihtotstarve tootmismaa, pindala 5628 m².
2. Vallavanemal Enn Sau (edasivolitamise õigusega) teostada kõik toimingud, mis on seotud
Osaühingule Viimsi Haldus käesoleva otsuse
punktis 1 nimetatud mitterahalise sissemakse
üleandmisega.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses
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 teatavakstegemisest.
Madis Saretok,
Volikogu esimees

Kuna üritus toimub vahetult enne naistepäeva, siis on korraldajatel pakkuda palju
huvitavat ja kasulikku naistele, kes saavad
kuulata loenguid loodus- ja iluravist, lõhnateraapiast ja paljust muust. Spetsialistid demonstreerivad meemassaaþi. Meestele antakse hea võimalus osta soodsa hinnaga
naisperele kauneid kingitusi. Laias valikus
on pakkuda mitmesuguseid meesorte ja –
segusid, vahaküünlaid, maiustusi, lilli, ehteid, käsitööd, kosmeetikat, mesindusteemalist keraamikat ja naistele huvipakkuvat kirjandust. Kohapeal saab kõike magusat ka
degusteerida. Tuntud raadiohääl korraldab
oma kaunite loodusakvarellide näitusmüügi.
Tutvustatakse ja müüakse suures valikus soodsa hinnaga mett, mesindussaadusi
nagu taruvaik ja õietolm, ravi- ja kosutavaid
meesegusid, mitmesuguseid loodustooteid
ja taimedest valmistatud preparaate. Loengud, konsultatsioonid ja meemassaaþi demonstratsioon on piletihinna sees. Mesinikele müüakse tarvikuid ja erialakirjandust
ning vahetatakse vaha kunstkärje vastu.

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 6. ja
7. märtsil Lillepaviljonis kogupere ürituse ”Mesimagus Naistepäev”, et propageerida puhast eestimaist mett, meie mee ja
mesindussaaduste kõrget toiteväärtust,
häid ravi- ja kosmeetilisi omadusi ning tut10. veebruar 2004 nr 25
vustada tarbijaile kodumaise mee tootjaid
Munitsipaalmaade üleandmine Osaühingule Viimsi Haldus: kinnistud Raudteejaama, ja luua kasulikke kontakte.

“Mesimagus Naistepäev” toimub
Lillepaviljonis Pirita tee 26
6. märtsil kell 10 kuni 18
7. märtsil kell 10 kuni 17
Piletid on odavad: täiskasvanutele 25
krooni, pensionäridele ja õpilastele 15
krooni, perepilet 50 krooni.
Lisainfo: Sirka Arro 60 91 664 või
55 66 26 49

HAMBARAVI
PRAKS JA KÜÜTS

Lapsi ootavad suur mesilane Summ, joonistusvõistlus ja film “Meemeistrite linn”.
Laulude ja pillilugudega esinevad Viimsi
Keskkooli algklasside lapsed. Külastajatele
pakutakse maitsvaid meesööke- ja jooke.
Avo Meister,
Eesti Meetootjate Ühenduse juhatuse
esimees

ÜRITUSE KAVA 6. ja 7. märtsil
10.30 Mesindussaaduste ja tervendava muda baasil valmistatud toodete tutvustus. OÜ Oceola.
11.00 Looduse koduapteek targale naisele. Trummi Talu perenaine Tiiu Väinsaar
12.00 Laulavad ja mängivad pilli Viimsi
Keskkooli algklasside lapsed.
12.30 Juuksehooldusest bioenergeetikani. Siiri Leinatamme Ilusalong
13.30 Laulavad ja mängivad pilli Viimsi
Keskkooli algklasside lapsed.
14.00 Erinevate massaaþiliikide tutvustus, aroomi- ja värviteraapia (Jaapan,
Tai). Meemassaaþi demonstratsioon.
15.00 Looduse hing lõhnades. Aroomiterapeut-tervisenõustaja Riina Tartu
16.00 Loodus ja mesindus meie tervise teenistuses. Proviisor Kaljo Mandre

Kaluri tee 3
Haabneeme

6 09 08 91
Laste ja täiskasvanute hambaravi
Proteesitööd
Kirurgia
52 73 834
Dr. Kristiina Praks
Implantaadid
51 10 912
Dr. Merle Küüts
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Viimsi Noortekeskusel 50
kaardiomanikku!
välja mõtlesingi. Nii on ju palju lihtsam,
Viimsi Noortekeskus andis 5. veebruaril välja viiekümnenda aastakaardi. Sarnaselt Tallinna Avatud
Noortekeskustele hakkas ka Viimsi
Noortekeskuses mullu oktoobris tööle aastakaardi süsteem.
Ka kaardi hind on sama, mis Tallinnas – 50 krooni. Esimesel kuul oli hinnasoodustus, 35 krooni, mil tehti pea
pooled hetkel käibel olevatest kaartidest.
Kui aastakaardi süsteemil on palju
ühist pealinna omaga, siis on ka üks suur
erinevus. Nimelt on Viimsi Noortekeskuse aastakaardid kodeeritud magnetkaardid, mis teeb noorsootöötaja elu lihtsamaks ning noore elu huvitavamaks,
kuna noorte külastust registreerib arvuti. Noortekasse sisenedes peab noor vaid
kaardi võtma ja kaardilugejast läbi tõmbama. Ja ongi kõik. Kuu lõpus võtame
vastava programmi lahti ja loeme tibud
kokku, et aruannet teha. Noortele süsteem niivõrd meeldib, et nad registreerivad juba igat sisse- ja väljakäimist, et
saaks aga jälle kaardi lugejast läbi tõmmata.
Kuidas selline asi üldse sündis? Noortekeskuse noorsootöötaja Kaarle Kannelmäe on idee autor ja teostaja. Tema ütles selle kohta vaid nii: „Mis tegi ahvist
inimese? Laiskus. Vat sellepärast ma selle

kui hakata hiljem pabereid taga otsima,
et külastajaid kokku lugeda.“ Ja selle nn
laiskuse üle oleme täna uhked, sest sellise registreerimissüsteemiga oleme täna
ilmselt ainuke avatud noortekeskus Eestis. Mine tea, ehk Euroopaski.
Tehke järgi!
Annika Orgus,
Viimsi Noortekeskuse juhataja
www.huvikeskus.ee

Ühinege meiega!
Viimsi Pensionäride Ühenduse (VPÜ)
juhatus kutsub oma liikmeid aktiivsemalt kaasa lööma ühenduse töös.
Nüüd on suuremad võimalused meie
ruumi kasutada. Pakume võimalust mängida malet, kabet, tampkat.
Väike kollektiiv (umbes 15 inimest)
saab korraldada juubeli- või sünnipäevapeo. Laua katmiseks on toidunõud olemas. Kuna ruumi kasutavad regulaarselt
ka käsitööringid “Krookus” ja “Kübard”,
samuti ansambel “Lynxi”, on kindlasti
vajalik eelregistreerimine, et ajad ei kattuks. Teateid saab telefonil 6066 839 igal
esmaspäeval kella 10-13 või telefonil
6091 903 ja 6091 610.
Meeleldi võtame vastu uusi liikmeid!
VPÜ juhatus

Vee- ja kanalisatsiooni
perspektiivskeemide
arutelu
Randvere aiandus- ja suvilaühistute
juhatuste liikmetele
toimub 4. märtsil
Viimsi Huvikeskuse ruumes
kell 15.00.
AS VIIMSI VESI

Viimsi Vallavalitsus kuulutab
välja konkursi
haridus- ja noorsooameti referendi
ametikoha täitmiseks.
Kandidaatidelt eeldame:
head suhtlemisoskust, väga head
arvutikasutamisoskust,
täpsust ja kohusetundlikkust.
Avalduse ja CV palume saata
5. märtsiks 2004
Nelgi tee 1, 74001 või
e-maili teel info@viimsivv.ee
märgusõna all “Referent”.
Lisainformatsioon
telefonil 6066824.

MÄRTS 2004
05.03 14.03 Armas sõber orhidee
Orhideed võluvad kõiki oma ilusate õite ja põnevate kohastumistega. Eksootilisi kaunitare kasvab kodudes ja
büroodes juba üsna palju. Nad saavad kiiresti meie sõpradeks, kelle käekäigu pärast muret tuntakse ja keda
uhkusega tuttavatele esitletakse. Püüame teid aidata, keda suure orhideede pere seast endale sõbraks valida ja
kuidas tema eest hoolitseda nii, et ta end mõnusalt tunneks.
26.03 04.04 Toataimed
Näitusel saab teadmisi kuidas hoolitseda toataimede eest, et need igal aastal oma kauneid õisi taas ja taas
meile näitaksid. Pakume võimalust uudistada vähetuntud toataimi nagu lõhnav teohabe, pisipalm, aga ka uusi
sorte viigipuu, luuderohu, flamingolille kalanhoe perekonnast.
LAHTIOLEKUAJAD:
Palmimaja ja teised kasvuhooned: T-P kl. 11-16
Näituste ajal: T-P kl. 11- 19
Avamaakollektsioonid: T-P kl. 11-19
Üldinfot saate telefonilt 6 062 666; koduleheküljelt: www.tba.ee
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Muusikalilavastus täitis lubadused
Kui eelmises Viimsi Teatajas lubasid projektijuht Kalle Erm ja lavastaja Rünno
Karna etendusega “Viimane suudlus” publikule demonstreerida uut muusikalilavastamise taset meie vallas, siis pärast esietendust 20. veebruaril oli selge, et lubadus on
täidetud.
Viimsi Kooliteatrist välja kasvanud harrastusteatritrupp What?-Theatre? suutis
muusikalise komöödia vääriliselt publikut
kogu etenduse vältel põnevil ja naerukil
hoida. Professionaalsete näitlejate Haide
Männamäe ja Raivo Metsa kõrval olid selles vaieldamatud teened nii naispeaosalisel, Haabneeme neiul Madli Milleril kui pedagoogikaülikooli tudengil Rünno Karnal,
kes teise peaosalisena mängis rockstaari
mänedzeri. Lavastuse meeldejäävamaid
kujusid oli kindlasti Kaire Vilgatsi esitatud
proua Mae Peterson, noore muusikamänedþeri ülihoolitsev ema.
Võib igati nõustuda etenduse lõpul

Muusikaline
komöödia

Viimane
Suudlus

Lavastaja ja peaosaline Rünno Karna.
näitlejaid õnnitlenud abivallavanem Jaan
Alveriga, kelle sõnul ühtlasi Rünno Karna
bakalaureusetööks olnud lavastus peaks
pälvima kõrgeimat hinnet.

Etendused:
28. veebruar kell 19.00
05. märts kell 15.00
05. märts kell 19.00
07. märts kell 14.00
12. märts kell 19.00
Piletid kohapeal: 50.Eelkooliealised: 30.-

Gruppidele piletite
broneerimine:
606 6838
Viimsi Huvikeskus
505 9043
Kalle Erm
Suured tänud sponsoritele!

Madli Miller kehastas otsusekindlat Rose´i

Viimsi Vallavalitsus
MB Show Services
Eesti Kultuurkapital
Kuusalu Vallavalitsus
OÜ Viimars
Viimsi Huvikeskus
Pirita Linnaosa Valitsus
AS Makrill
AS Fortum Elekter
AS Viimsi Lihatööstus
AS Grape
LTD. ProSyntest
E.T. Valgus
Fazer Eesti AS
AS Stampline
Ants Viirmaa
Are Trell
Kristi Salmistu
Toomas Kull
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Spordiuudised
HARJUMAA MEISTRIVÕISTLUSED
MURDMAASUUSATAMISES peeti 24.

Meestest jõudsid esikolmikusse 5 km võitjana Urmo Alling (13.04) ning kolmandana
Kalev Kreekman (14.58). M40 klassis võitis Manivald Luidre (14.58); M50 klassis
oli ülekaalukas võitja Aleksander Tishtshenkov (14.13) ning M60 teise koha sai
Jaan Viirmaa (16.35). Meeste 10 km võitjaks tuli Raivo Pärnpuu ajaga 26.36.

jaanuaril Kõrvemaa Matka -ja Suusakeskuses. Autasustatud said ka mitmed Viimsi sportlased. Kuni 18 a. neidude 3 km oli
teine Kaisa Rebane (16.30). Naiste sama
pikal distantsil kolmas Liisa Kuusk (15.02).
N35 klassi kolmas oli Margit Kottise (13.15)
ning samale kohale jõudis N45 klassis ka SISEKERGEJÕUSTIKUS olid Tallinna
Spordihallis 30. jaanuaril. Viimsi meestel oli
Liina Raudla (14.09).
põhjust pjedestaalile tõusta kolmel korral.
300m kolmanda koha saavutas Jonatan
Heinap ajaga 37,25. Kaugushüppes tuli
teiseks Taavi Reelo (6.33) ning kuulitõukes sai teise koha Erik Nurk tulemusega
13.23.

ESIMESED VIIMSI VALLA MEISTRIVÕISTLUSED SULGPALLIS peeti 7.

Urmo Alling võidukana finiðis.

veebruaril. Et Viimsi spordihallis käivad
sügisest saadik harjutamas ka meie noored sulgpallurid, said nemadki oma esimese võistluskogemuse oma eakaaslastelt
mõõtu võttes.
Lõppjärjestus algajate hulgas: Tüdrukute
A liiga I Susanna Pahk; II Gerli Tammiste; III Merily Viibur, B liiga I Kati
Kreekman; II Maria Hallaste; III Angela
Pechter. Poiste A liiga I Mattis Kirsipuu; II
Georg Kaasik; III Kristjan Sulger, B liiga
I Kristjan-Artur Reek; II Karl-Robin
Jürgens.
Meistrivõistlused: Neiud I Laura Vana; II
Annika Kaabel; III Tiina Rosme; Naised I
Kadi Bruus.Naisveteranid I Helve Kask
Noormehed I Mark Pahk; II Kristofer
Kask, Mehed I Kaupo Pastak; II Kaido
Kuusiku; III Fred Kolk;4. Heigo Härmatis; 5. Kari Kask; 6. Anti Roots; 7. Juku
Paulus; 8. Ago Võsu. Meesveteranid I Tarmo Pahk; II Arvo Saat; III Heiki Kask.
Aprillikuus toimuma pidanud sulgpalli
meistrivõistlused paarismängus lükkuvad
aega, mil osavõtjaid ning paarismängu kogemusi tuleb rohkem. Selle asemel korraldavad vallavalitsus, Viimsi Sulgpalliklubi
ning spordihall ühisjõul Viimsi lahtised
auhinnavõistlused, kuhu ootame arvukalt
harrastajaid ka Viimsi piiri tagant.

Kraut) ning teine võistkond (Helgi Sard;
Heino Pilk; Alvar Sorts) pidi palju noorematele finalistidele alla vanduma ja jäi 15.
kohale.
Korvpallimeeskond koosseisus Raldi
Vellau; Kristjan Urm; Kaido Groos; Indrek Kaarlep; Tanel Einaste; Sven
Freiberg; Teet Tiisvelt; Martin Ervin; Rait
Mõtsmees; Urho Juhansoo; Ago Võsu ja
Andri Väljaots jäid nagu eelmisel aastalgi
jagama 5.-6. kohta.
Viimsi suusakoondise moodustasid tänavu Helen Oja; Ingrid Roht; Margit Kottise;
Liina Raudla; Urmo Alling; Tarmo Selde;
Arvo Raja; Manivald Luidre; Aleksander Tishtshenkov ning Jaan Viirmaa. Individuaalselt saavutas Aleksander Tishtshenkov vanemate veteranide 5km distantsil ajaga 15:07,7 esikoha. Esimese päeva
kokkuvõttes olid meie suusatajad 35 suusatamisest osa võtnud vallast 11.kohal,
peale teisel päeval toimunud teatesõite
saavutati lõpuks 9. koht. Et kokkuvõtete
tegemisel läheb arvesse neli ala, läksid
punktiarvestusse ka meie malevõistkonna
eelvoorus saavutatud 5. koha punktid.
Üldkokkuvõttes saavutas Viimsi 68 osalenud valla seas neljanda koha, jäädes alla
Tartu, Luunja ja Paikuse vallale.

SPORDIKALENDER:
27.veebruaril 16.00 Noorte võistlused ja
Viimsi valla meistrivõistlused UJUMISES,
Viimsi Tervis vabaajakeskuse ujulas
6.märtsil 10.00 Viimsi tervisesportlaste
selle hooaja viimane SUUSASÕIT Kõrvemaa Matka-ja Suusakeskuse radadel
13.märtsil 10.00 Harjumaa meistrivõistlused LAUATENNISES, Tallinnas, Kristiine
Spordihallis
13.märtsil 11.00 Viimsi valla meistrivõistlused MURDMAASUUSATAMISES, olenevalt lumeoludest: Rohuneemes või Nõmme Spordikeskuses
14.märtsil Harjumaa koolidevahelised
võistlused SISEKERGEJÕUSTIKUS, Tallinnas

20.märtsil 10.00 Harjumaa noorte meistEESTI VALDADE XII TALIMÄNGUD toi- rivõistlused MALES, Keila Gümnaasiumis
musid 13.-15. veebruarini Väike-Maarja 27-28.märtsil Harjumaa meistrivõistlused
valla korraldamisel.
VÕRKPALLIS, alagrupimängud meeskonViimsi koondise moodustasid edukalt eel- dadele ja naiskondadele
Viimsi suusakoondise tänavune üllataja, voorust edasi pääsenud lauatennisistid
“Milstrandis” töötav Aleksander
kahe võistkonnaga, korvpallimehed ning
Tishtshenkov võitis 5 km distantsi nii
suusatajad. Kõige edukamaks alaks meile Ürituste kohta informatsioon ning registHarjumaa meistrivõistlustel kui ka
kujuneski lauatennis, kus üks võistkond reerimine võistlustele spordimetoodiku
vabariigi valdade talimängudel Väike
sai lõppkokkuvõttes arvessemineva 4. tel. 6090980 või 051965243 - TIIA TAMM
Maarja vallas Ebaveres.
koha (Sirje Väravas; Allan Kottise; Mart
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Fortum Elekter AS on elektrienergia jaotuse ja müügiga tegelev ettevõte, kes omab elektrijaotusvõrku Viimsi vallas ja Läänemaal.
Otsime oma meeskonda

VIIMSI PIIRKONNA MÜÜGIESINDAJAT
kelle töö põhiülesandeks on Viimsi valla kliendisuhete haldamine
Töö kirjeldus: -

elektrienergia ostu-müügi lepingute sõlmimine
klientidele konsultatsiooni andmine, tekkinud probleemide ja pretensioonide lahendamine
heade kliendisuhete hoidmine ja arendamine
klientide perioodiline kontroll, tarbimiskohtade ülevaatus ja arvestussüsteemide paigaldus, vahetus või mahavõtmine

Eeldame:

-

elektrialast haridust
erialast töökogemust
autojuhilubade olemasolu
arvutioskust
vene keele valdamist suhtlustasandil
meeskonnas töötamise oskust

Pakume:

-

pikaajalist tööd stabiilselt arenevas rahvusvahelises ettevõttes
ametialast täiendkoolitust
huvitavat ja vastutusrikast tööd
konkurentsivõimelist palka

Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 15. märtsiks 2004.a. aadressil:
Fortum Elekter AS • Viimsi regioon, Kivila tee 10, 74001 Haabneeme
e-post: malle.okas@fortum.com • faks: 6061 831 • lisainfo: Malle Okas, tel:6061 830
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Merivälja Kool
registreerib 1. klassi
astuvaid lapsi
1.märtsist - 30.maini
vanema avalduse alusel.
Vajalikud dokumendid
(tervisekaart, sünnitunnistuse
koopia ja pilt õpilaspileti jaoks)
palume esitada hiljemalt
25. juuniks.

Viimsi Mark
etis
Marketis
asuv
asse rõi
asuvasse
rõivv apoodi

VAJ
ATAKSE
AJA
MÜÜJ
AT
MÜÜJA
Info tel 50 12515

M.V. Raamatupidamisbüroo
-raamatupidamisteenus
-äriplaanid ja arvutused
-IT teenused
Loe lähemalt:
www.hot.ee/mvrb/index.html
Küsi tel. 5104028 või kirjuta
mari.vester@mail.ee
Asume Viimsis!

Kooli tutvustav päev
16. märtsil kell 17.00
(Heki tee 16)
Vanametalli võite tuua aadressil
Rohuneeme tee 82.
Aitame metalli äraveol, transport meie
poolt. Tel 056 957713, Aleksander.

eldair
VALVESIGNALISATSIOONID
MAJALE
KORTERILE
SUVILALE
www.eldair.ee
eldair@eldair.ee
056474029; 05640844

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; 056604450.

Haabneemes avatud

Moeateljee
Rõivaste parandus, kardinate õmblemine, rätsep.
Saadaval valmis riided.
Teenindame tööpäeviti kella 10-18-ni.
Sõpruse tee 2 II-korrusel • Tel 6020350 ja 56500377

Ostab ja võtab müüki kinnistuid, eramuid,
suvilaid ja kortereid.
Sobivuse korral kiire tehing.
Aivar Kaarus, 600 76 08, 56 44 346, 56 455 048
e-post: viruvarakv@hot.ee • Kaluri tee 5, Haabneeme
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Teated ja kuulutused
Ema 8-aastase pojaga soovib üürida elamispinda Viimsi valla keskuses. Tel 511 6256.
!!!
Müüa kanaliga garaaþ Viimsi alevikus Katlamaja teel. Uued elektrijuhtmed, puhas ja korralik.
Tel 534 150 43.
!!!
Müüa küttepuid, koos kohaletoomisega. Pakitud 40-liitristesse kottidesse. Tel 566 662 00.
!!!
Inglise keele eratunnid Viimsis. Kõik tasemed.
Tel 601 2404 ja 581 107 72.
!!!
Pikemaks ajaks välja üürida 2-toal. korter Viimsis. Osal. möbleeritud + pesumasin, mikro. 4000.pluss maksud. Otse omanikult. Tel 518 588 6.
!!!
19-aastane tudenginoormees otsib tööd. Soovitav alates õhtul kella 18.00 (graafiku alusel).
Kontakt: 521 0865.
!!!
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud vastavalt teie
soovitud mõõdule. Võimalik tellida kuni 14m3,
ettetellimise võimalus. Tel 580 077 00.
!!!
Ostan 2-3 toalise korteri Viimsis, võib ka esimesel
korrusel. Soovi korral võin müüa krundi Rohuneemes. Tel 564 82335 või õhtuti 634 0187.
!!!
Müüa ilusa planeeringuga 4-toal. korter Haabneemes Mereranna tn-l, 2/2, 98m², suur köök ja
elutuba. Kap.rem, vahet.aknad, põr.küte, mullivann, signal., ilus trepikoda vaid 4-le perele.
Hinna sees koridori ja mag.toa kapid, tammeköök Boschi tehnikaga. Hind 1,29 milj. krooni.
Tel. 564 4777 (vt. lisa city24.eeID:124703)
!!!
Ostan 1-toalise korteri Viimsis.
Tel. 6022 805 ja 512 333, Peep. peepk@hot.ee
!!!
Vahetan Viimsi 4-toalise 73,7 m² korteri ühetoalise vastu + kompensatsioon. Tel 601 1860
ja 555 606 40, e-post aianditeel@hot.ee
!!!
Spetsialistid teevad teie VILJA- JA ILUPUUDE
võrad korda. Teeme ka HALJASTUST, AIAKUJUNDUST ja AIAHOOLDUST. NB! Eelmiste aastate teostajad! Tel 523 0607 ja 521 6037.

Avaldame siirast kaastunnet
Eevi Allesele

EMA
surma puhul
KÜ Okasroosioks
liikmed ja juhatus

2. märts kell 12.00

LEMMIKLOOMADE
• RAVI ja PROFÜLAKTIKA
• VET-ARSTI KODUVISIIDID

Viimsis
Esmari peahoone (Kaluri tee 5)
1. korrusel

Inglise
K A S U TAT U D
RIIETE MÜÜK

Abi ööpäevaringselt, ka
laupäeviti ja pühapäeviti
Tel 050 459 74.

Kaup hea nagu alati!

Detailplaneering
Harju maak
onnas 4 kuuga,
maakonnas
maamõõdutööd.
OÜ Hedolink,
tel 6 485 474,
mob 056 471 931
faks 6 485 468,
e-pos
e-postt hedolink@hot.ee,
kinnis
a.abi@mail.ee
kinnisvvar
ara.abi@mail.ee

KÜTTEÕLI VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA
Info ja tellimine telefonidel

60 10 645

60 10 648

www.urgenoil.ee
AS Urgen Oil omab pikaajalist kogemust vedelkütuste müügil.
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VIIMSI
KAUBAHOOV
Märts 2004 eripakkumised püsikliendile
Valik Makita
tööriistu

Vetonit
kuivsegud

eriti soodsalt

Kipsplaat Gyproc
GN #13mm
Kr/m²

-10%
Elektrikaablid

-15%

Kipsplaadi
karkassid

24.60
Kõik sisevärvid

Põranda vahtpol.
F25, #50&100mm
kr/m³

-10%

-15%
Põranda vahtpol.
F15, #50&100mm
kr/m³

720.-

600.-

Müügil suur valik köögivilja- ja lilleseemneid, istutuspotte ja -kassette, väetist, mulda ja turvast
aiatööriistu, kattekangast, kasvuhoonekilet ja palju muud kevadtöödeks vajaliku. Soodsalt.
Eripakkumised kehtivad kliendikaardi omanikele 01.03.2004–31.03.2004 või kuni kaupa jätkub.
Kauplus avatud E–R 8 – 18; L 9 – 17 Tel. 6056 927 Fax 6091 341 Rohuneeme tee 62, 74001 Viimsi
e-post viimsikaubahoov@hot.ee

Südamlikud õnnesoovid
märtsi hällilastele!

Paigaldame soodsalt TV
oos
TV-- antenne kkoos
garantiiga.
Tel 055 693 858.

EMILIE PAPPEL
LEINARD LUIGE
ÕIE-RENATE KILM
ALEKSANDRA PANINA
ILSE PIIRMAA
AGNES RAJANDU
LEIDA TOMINGAS
OLGA LUIGAND
LINDA JANSON
SALME TALI
ALEKSANDER JANSON
ILSE TEEPERE
SELMA ROO
SINAIDA TAIMELA
LEIDA BAUMANN
HELGA PETTAI
RALF RUUKHOLM
VELLO KOPPEL
MILLI LUTS
ÄRNI LEPIK
JUTA ANSO
LENNART-GEORG MERI
ZINAIDA TEIGAR
RITTER JUHKAM
INGE TEDER
MEELI LEVAÐOV
ARNOLD ARU
VÄINO KURG
AULET TÜRKSON
MATI RÄTSEPP
AINO MURULA
TIINA JÕULUP
INDIA-VIIVI MARDIM

12.03
09.03
12.03
21.03
25.03
26.03
29.03
28.03
20.03
12.03
14.03
07.03
11.03
11.03
22.03
02.03
04.03
09.03
09.03
24.03
25.03
29.03
25.02
04.03
06.03
07.03
09.03
11.03
21.03
18.03
19.03
23.03
31.03

Kuldpulmad
ZINAIDA ja ÜLO TEIGAR 9. märts 2004

91
90
86
86
86
86
86
84
83
82
81
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65

