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Ees ootab koolitee

Foto Fred Lainjärv

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Viimsi vallavalitsuse koostöö tulemusena
on Püünsi kooli esifassaadil uued erksavärvilised aknad ees ning poolel koolimajal
uus ventilatsioonisüsteem.
“21. sajandi kooli ja riiklike investeeringute programmi kaudu saab kahe aasta jooksul
uued välisaknad ja kaasaegse ventilatsioonisüsteemi kogu koolihoone”, sõnas abivallavanem Jaan Alver.
Tööde kogumaksumus on lepingu kohaselt 1,35 miljonit krooni, millest
1 080 000 krooni tuleb riigilt ja 270 000 krooni Viimsi vallavalitsuselt.

Sel õppeaastal
hakkab meie vallast
koolis käima üle
1600 lapse, neist
ligi 900 kasutab
koolisõiduks
ühistransporti.
Kuidas
sõidusoodustust
taotleda, sellest
lähemalt ka lk 3.

Sügisel sageneb bussiliiklus
Suvi hakkab läbi saama ning sellega koos
ka puhkused ja koolivaheaeg. Alates septembrist kasvab hüppeliselt nende inimeste arv, kes kasutavad ühistransporti.
Juba kevadel tekkis probleem, et kõik
sõita tahtjad ei mahtunud soovitud ajal
bussile. Selle mure lahendamiseks on kaks
võimalikku teed: tuua liinile suuremad
bussid, milles oleksid ka seisukohad ning
tihendada sõiduplaani. Alates septembrist
sõidabki Rohuneeme kolm seisukohtadega
bussi.

Tänases ajalehes on avaldatud Rohuneeme-Tallinn liini nr 260 uus sõiduplaan,
mis hakkab kehtima 30. augustist. Uue sõiduplaaniga ei kaotanud senine sõiduplaan
kehtivust, vaid täienes uute aegadega.
Oluline muudatus on varajase bussi
liiniletulek, mida saavad kasutada need,
kelle tööpäev algab kell seitse. Suurenenud on Kelvingit läbivate busside hulk.
Viimsi vallavolikogu võttis 17. augustil
vastu määruse õpilastele sõidusoodustuste
tegemise kohta.
Uus sõidusoodustuste kord toob endaga ka terve rea positiivseid muudatusi.
Kui senini ei saanud Haabneemes elavad
Viimsi Keskkooli õpilased mingit sõidusoodustust taotleda, siis nüüd on see
võimalik. Tähtis on vaid see, et õpilane on
rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla
elanik. Kui senini said Tallinnasse sõiduõigust andva kaardi vaid Tallinna koolide
õpilased, siis nüüd on see võimalus kõigil.
See on suur abi neile, kes käivad sportimas
või huviringides Tallinnas. Sellise kuukaardi soetamine tasub end majanduslikult
juba siis, kui bussiga tuleb kuu jooksul
sõita vähemalt kuuel korral.
Kuna sõidukaartide väljastamine võtab teatud aja, siis pakub Viimars kõigile
õpilastele võimaluse koolipäevadel tasuta
sõita kuni 10. septembrini.
Illar Hallaste
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Suvevihmad ujutasid poolsaare üle

Euroopa Parlamenti valitud Tunne Kelami
(Isamaaliit) asemele asus Viimsi Vallavolikogu liikme kohuseid täitma erakonnakaaslane Peeter Kukk, kes on kuulunud ka
vallavolikogu eelmisse kahte koosseisu.
“Viimsi tänased vajadused pole mulle
võõrad,” sõnas P. Kukk. “Olen seni olnud
tegev praeguse volikogu majanduskomisjonis, samuti on
aidanud valla majanduselu ja vallaelanike vajadustega
kursis olla Viimsi
SPA Tervisekeskuse
töö korraldamine.”
Kas jõgi või Nurme tee?
Juulikuu lõpupäevade lausvihm tõi Viimsi rannikukülades kaasa eriolukorra,
kus paljud õuemaad oli vee all ja vesi ähvardas tungida ka elamuisse.

Liikluskorraldus
Juunikuu vallalehes oli avaldatud maakonnabussiliinide nr 115 ja nr 115A uued sõiduplaanid, mis oleksid pidanud hakkama
kehtima alates 1. augustist 2004.
Tingituna Leppneeme lõpp-peatuses tekkinud logistikaprobleemist ning
seoses Randvere tee renoveerimistööde
tõttu suletava teelõiguga ei hakanud need
augustikuus kehtima.
Pärast renoveerimistööde lõppemist
oktoobris 2004 on plaan korrigeerida
nimetatud liinide sõiduplaane ning viia
liinide lõpp-peatus Leppneeme asemel
Tammneeme tee - Randvere tee ristumiskohale.
Sõiduplaanides püütakse arvestada
vallarahva liikumisvajadust ning mugavust sedavõrd, kui palju võimaldab
vedajafirmale riigi poolt maakonnaliinide
teenindamiseks antav dotatsioon.
Täpsema info sõiduplaanide kohta
avaldame septembrikuu vallalehes.

“Pinnas oli juba eelnevate nädalate jooksul tugevalt vett täis imbunud, seetõttu ei suutnud
maapind 29. juulil alanud erakordselt tugevaid vihmasadusid enam vastu võtta,” rääkis
AS Viimsi Vesi teenindusjuht Priit Elbre Viimsi Teatajale. “30. juuli õhtuks oli teada,
et kahe päeva jooksul on maha sadanud 240 ml vett, see on paari kuu norm. Olukord oli
raske muidugi igal pool, ja näiteks Soomes kuulutati eriolukord välja ametlikult.”
Hundi tee ja Käärti tee elamurajooni päästmiseks Haabneemes tuli kaevata läbi
asfalteeritud Õuna tee, kuna teetruup ei suutnud vajalikus hulgas sadevett läbi lasta.
“Oli tundide küsimus, mil vesi oleks võinud üle ujutada elamud,” ütles Elbre. “Käärti
uuselamurajoon on ehitatud liigniiskele alale, kus arendaja on jätnud sadevee kanalisatsiooni välja ehitamata. Kui varasem heinamaa suutis lausvee vastu võtta, siis nüüd
võivad arvukate katusepindade ja sillutatud alade tõttu tekkida üleujutused.”
Püünsi külas oli kõige kurvem olukord Järve tee piirkonnas, kus ümbruskonna sadevesi on juhitud looduslikku järve. Ohtra tulvavee tõttu aga hakkasid mõnede majade
drenaažisüsteemid tööle vastupidiselt - järvest hakkas vett tagasi voolama kruntidele.
Omavoliliselt kinniaetud kraavid

Vastavalt projekteeritud drenaažisüsteemidele oleks pidanud tulvavesi sadevee kanalisatsioonisüsteemide ja kraavide kaudu takistusteta merre või järve jõudma, selgitas
Elbre. “Üleujutused tekkisid kinnisvaraarendajate ja krundiomanike poolt omavoliliselt
kinniaetud krundiäärsete kraavide tõttu, mis küll krundi piire mõne meetri võrra võisid
suurendada, rikkusid aga projekteeritud drenaažisüsteemid.” Haabneemes näiteks
selgus kinnistuid läbiva kraavi lahtikaevamisel, et see oli täis ehitus- ja majapidamisprahti, toru otsad aga kaetud tuhaplokkidega, mis tilkagi vett läbi ei lasknud, kraavi
peale aga ladustatud lauamaterjal.
Lausveega oldi hädas ka Leppneemes Kiigemäe teel ja Randveres Kirikaia piirkonIndrek Mäeküngas,
kommunaalameti juhataja nas, kus oli oht, et liigvesi uhub ära Randvere maantee. Randveres oli arendaja suurde
magistraalkraavi paigutanud 300 mm toru, mille kõrval kraavis voolas kümme korda
rohkem vett kui toru kaudu. Õnneks ei olnud veel jõutud kraavi kinni ajada.
Mida toob tulevik?

Ilmub iga kuu viimasel neljapäeval, v.a juulis.
Kaastööd, reklaamid ja kuulutused palume esitada hiljemalt kümme päeva enne ilmumist.
Toimetuse kol lee gium: 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

Viimsi vallavalitsus koos valla ettevõttega Viimsi Vesi kavandab vajalike eelvoolude
rekonstrueerimist veel sel aastal. Samuti palub Elbre igal vallaelanikul teada anda
oma naabrist, kes krundi suurendamise nimel on omavoliliselt sulgenud või plaanib
sulgeda krundiäärset sadeveekraavi.
Abivallavanem Rein Frolov: “Vallavalitsus arutas juulikuu vihmade tagajärgi ja
vaatas läbi AS Viimsi Vesi ekspertide lahendused probleemsete kohtade parandamiseks ehk sade- ja pinnasevee kraavide, truupide ja kaevude korrastamise vajaduse.
Vallavalitsus koos vallavolikogu eelarvekomisjoniga otsustas kasutada tänavuse valla
eelarve reservfondist ca 550 000 krooni sade- ja pinnaseveesüsteemide korrastamiseks
sel sügisel. Samuti arvestame selle valdkonna vajadusi järgmise aasta valla eelarves,
et tagada sadevete normaalne äravool ka eriolukorras.”
• Kai Maran
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Algasid Randvere maantee ehitustööd

Kõigile õpilastele võrdsed
võimalused
Siiani on olnud ühistranspordi kasutus
õpilastele tasuta, kuid selline lahendus
on olnud üldkokkuvõttes ebaõiglane
kõiki lapsi silmas pidades. Tänavu
on õpilastel võrdsed võimalused ja
transpordi valikuvabadus oma kooli
sõitmiseks.

Augusti alul vallamajas toimunud töökoosolekul panid osapooled ajagraafiku
paika. Abivallavanem Rein Frolov: “Tööd algavad augusti teisel nädalal ja
peaksid valmis saama juba oktoobri lõpul.”
Randvere maantee II etapi ehitustöid 3,3 km pikkusel teelõigul (Leppneeme teeristist
kuni ristumiseni Tiitsu teega) teostab riigihanke vähempakkumise konkursi võitnud
ehitusfirma “Koger&Partnerid” koos Soome teedeehituse firmaga “Tieliikelaitos”.
Teeremonti rahastab 11 miljoni krooni ulatuses riik.
“Lisaks on Viimsi vald tellinud jalgrattatee ja kõnnitee ehituse koos välisvalgustuse rajamisega,” sõnas Viimsi vallavanem Enn Sau. “Valgustatud saab poolteise
kilomeetri pikkune teelõik Leppneeme tee ristist Tammneemeni, ehituse maksumus
on 2,5 miljonit krooni.” Mullu novembris sai valmis Viimsi-Randvere maantee I etapp
kogupikkusega 3,9 km. Remondikuludeks maksis riik 27 miljonit krooni, jalgratta ja
kõnnitee ehituse ning valgustuse rajamise rahastas Viimsi vald 8 miljoniga.
Muudatused bussiliikluses
Seoses Randvere tee remondiga ja liikluse sulgemisega 4,2 kuni 5,4 kilomeetril
sõidavad 115 liini bussid väljumisega Balti jaamast kell 6.10 ja 13.50 läbi Lubja,
Krillimäe ja Farmi Leppneeme sadamasse ning pöörduvad sealt tuldud teed
tagasi Balti jaama. Ära jäävad peatused
Tammneeme, Tädu, Randvere, Randvere
aedlinn, Kirikaia, Hansunõmme.
Leppneeme sadamast tagasi Balti
9.00
9. – 11. klass
jaama väljuvad bussid kell 7.00 ja 14.50
10.00
6. – 8. klass
ning edasi juba vastavalt sõiduplaanile.
11.00
2.
– 5. klass
Muudatus kehtib kuni Randvere tee taas13.00
1.
ja 12. klass
avamiseni liikluseks.

1. septembri aktused
Viimsi Keskkoolis

Selleks töötas vallavalitsus välja uue
põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooli
õpilaste sõidusoodustuste tasumise korra.
Sellega on õpilaste ühistranspordi kasutus
ka selgem ja seega paremini kontrollitav.
Transpordikuludest hakkab kandma ca
2/3 vallavalitsus ja 1/3 õpilane (lapsevanem). Sõidukulude kalkulatsiooni õpilase
kohta kuus ja ettepaneku sõidupileti hinna
kohta õpilasele esitab vedaja vallavalitsusele kooskõlastamiseks. Orienteeruvalt
kujuneb valla sisese sõidukaardi hinnaks
40 kuni 50 krooni ning valla ja Tallinna
vahelise sõidukaardi hinnaks 70 kuni 80
krooni kuus.
Sõidukaarti saab osta rahvastikuregistrisse kantud Viimsi valla õpilane oma
koolist ning Tallinna koolide õpilased
vedaja kontoritest. Sõidusoodustuseks
saab valida ainult ühe meelepärase vedaja,
ostes sõiduõigust omava pileti sealt.
Uue korra alusel liigume me tasapisi
Harjumaa (Tallinn kaasaarvatud) ühtse
piletisüsteemi väljatöötamise poole. Täpsed piletihinnad teatatakse vedajate ja
koolide kaudu.
Jaan Alver, abivallavanem

Miiduranna sadama kai nr 10
rekonstrueerimise

keskkonnamõju hindamise
aruande avalik arutelu
toimub
laupäeval, 25. septembril algusega kell 11
Viimsi Huvikeskuse saalis (Nelgi tee 1).
Alates 1. septembrist kuni 20. septembrini saab vallavalitsuse sekretäri
juures (Nelgi tee 1, Viimsi) ja Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse
ja -tehnoloogia osakonnas (Rävala 8,
ruum C211, Tallinn, tel. 627 3061)
tutvuda Miiduranna sadama kai nr
10 rekonstrueerimise keskkonnamõju
hindamise aruandega.
Ettepanekuid ja vastuväiteid
saab Keskkonnaministeeriumile
(Toompuiestee 24, 15172 Tallinn)
esitada 20. septembrini 2004. a.
AS Milstrand
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Pensionäride toetustest
Pensionäride igakevadisel üldkoosolekul 16. aprillil pöördusime Viimsi Vallavolikogu poole taotlusega pöörata rohkem tähelepanu eakate inimeste majanduslikule toimetulekule. On üldteada, et pensionid on väikesed ja elu kallineb lausa
tundide, mitte päevadega. Olime kogunud soliidse arvu allkirju (180 allkirja), et
eaka inimese mõte ja mure oma igapäevaeluga toimetuleku üle jõuaks ka valla
kõrgeima võimuorganini.
Vallavolikogu suunas taotluse edasi sotsiaal-, majandus-, eelarvekomisjonidele ja Viimsi Vallavalitsusele. Vastuse saime sotsiaalkomisjonilt (esimees Jaak
Salumets, liikmed Kalju Alaküla, Sirje Saks, protokollija R. Järv), mis välistab
võimaluse uue toetuste süsteemi väljatöötamiseks.
,,Kohaliku omavalitsuse ülesanne ei ole ebapiisava riigi sotsiaalkindlustuse
(pensionite) täiendamine,” on vastuses kirjas. “Kohalikust eelarvest makstavate
toetuste eesmärgiks on konkreetsetest vajadustest lähtuvalt toimetukeku parandamine vähekindlustatutel ja erivajadustega inimestel, kelle toetuse vajadus on
sotsiaalameti poolt välja selgitatud. Sotsiaalhoolekande süsteem kogu Eestis liigub
aasta aastalt enam isikukesksema teenindamise poole, et abi saaks inimene, kes
seda tõepoolest vajab. Enamus omavalitsusi on loobunud või loobumas passiivse
hoolekande liikidest, milleks on just sellised massmaksetena tehtavad toetused.
Kuna kindlasti ei ole ette näha sotsiaaltoetuste eelarve mahu mitmekordset suurendamist, on komisjon seisukohal, et pole võimalik ega ka otstarbekas taotletud
toetuste liikide väljatöötamine. Taotluses tehtud ettepaneku kohta juubelitoetuseks
teatame, et ka hetkel kehtiva korra alusel on võimalik sellise toetuse taotlemine.‘’
Siinkohal on igal lugejal enesel võimalus vastuse üle mõtiskleda ja juurelda.
Kuhu jääb hoolivus, demokraatia ja võrdse kohtlemise printsiip?
Viiu Nurmela,
Randvere küla pensionäride esindaja

Viimsi Vallavolikogu esimees Madis Saretok:
Viimsi Vallavolikogule laekus märtsikuus taotlus Randvere küla pensionäride
Ühenduselt, allakirjutajaks pr Viiu Nurmela. Kirjaga tehti ettepanek kolme erineva
täiendava toetuse kehtestamiseks Viimsi vallas, millele eeskujuks oli toodud Tallinna
linnas makstav 500 kroonine toetus kõigile pensionäridele, samuti osades valdades
kehtestatud jõulutoetus ja juubelitoetus. Taotluse põhiline argument oli: pensionid on
Eestis väikesed.
Nõustume täielikult selle seisukohaga, kuid rõhutame selgituseks kirja autoritele,
et piisava pensioni kehtestamine on riigi ülesanne ja kohaliku omavalitsuse sotsiaaltoetuste eesmärk jääb endiseks - selleks on vajadusest lähtuvalt vähekindlustatud ja
erivajadusega kodanike toimetuleku toetamine.
Kirjaga oli kaasas 178 allkirjaga lehed, kus iga allakirjutanu oli ka ära märkinud,
kas ta on varem toetust saanud. Paljud allakirjutanud polnud ilmselt mõistnud eeltoodud küsimust ja hilisemal kontrollimisel selgus, et eitavalt olid vastanud paljud Viimsi
vallalt toetust saanud kodanikud, mida võib tõlgendada ka valeandmete esitamisena.
Taotlus sai suunatud Vallavolikogu eri komisjonidesse ja vastuseks saadeti sotsiaalkomisjoni seisukoht.
Septembris täitub 30 aastat
Hetkel kehtiv toetuste maksmise kord
on senini rahuldanud Viimsi valla väheS.M. Kirovi nim. kalurikolhoosi
kindlustatud kodanike vajadused. Pidevalt
LAULUKLUBI asutamisest.
makstakse pensionäridele ravimite ja
Ootame kõiki endisi
muude erakorraliste kulutuste kompenlauluklubi
liikmeid piknikule
satsiooni (aastas kokku 200 000 krooni
selle aastapäeva tähistamisele
eest), samuti on selgi aastal makstud maaViimsi Vabaõhumuuseumis
maksutoetust (kokku 300 000 krooni eest).
5. septembril kell 14.
Juubelitoetuse taotlemine on võimalik ka
Kontakt tel 65 77 194, Ene Otspere ja
praegu kehtiva korra alusel.
55 576 602, Mari Land-Zober.

Uut sotsiaaltoetustes
Juuli alguses hakkas kehtima uus Viimsi
valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord. Üks muudatusi
senisega võrreldes on tasuta lasteaia- ja
koolitoidu toetus alates kolmest lapsest
peres.
Tasuta toidu taotlemiseks tuleb lapsevanemal täita taotlus, mille saab koolist,
lasteaiast või Vallavalitsuse kodulehelt.
Taotluse võib jätta kooli, lasteaeda või
tuua Vallavalitsuse sotsiaalametisse septembrikuu esimese nädala jooksul. Toetus
on mõeldud Viimsi valla koolides ja lasteaedades käivatele lastele.
Suurperede toetus
Vald kehtestas suurpere toetuse nelja ja
enama lapsega peredele, mille suurus on
sel aastal 2500 krooni, 500 krooni laekus
juba emadepäevaks ja 2000 krooni laekub
augusti lõpuks lapsevanema kontole.
Selle toetuse taotlemiseks pole vaja
avaldust teha, kuid neil, kes pole varem
antud toetust saanud, palume teatada
Vallavalitsuse sotsiaalametile oma arveldusarve numbri.
Uuendusi teiste toetuste maksmises
Sel aastal veel viimast korda makstakse ka
kõrg- või ametikooli astuja toetust. Selleks
peab õppima asunu esitama vallavalitsusele
septembrikuu jooksul avalduse, koolitõendi ja vanemate sissetulekut tõendavad
dokumendid. Avaldusi võetakse vastu 31.
septembrini ja toetused makstakse välja
pärast 20. septembrit.
I klassi mineva lapse toetuse suurus
on tänavu 1000 krooni ja selle saab lapsevanem, kelle laps läheb Viimsi valla
koolidesse, kätte esimesel koolipäeval
koolis. Väljaspool Viimsi valda I klassi
mineva lapse vanem saab toetuse kätte Vallavalitsuse kassast koolitõendi esitamisel
septembrikuu jooksul.
Endiselt makstakse toetusi ravimite ja
muude erakorraliste kulutuse kompenseerimiseks vähekindlustatud kodanikele. Ravimistoetust võib taotleda kord kvartalis.
Sotsiaaltoetuste korraga saab tutvuda
valla kodulehel www.viimsivald.ee ja
vallamajas. Sotsiaalameti vastuvõtuajad
on esmaspäeviti 14.00-17.00 ja neljapäeviti
9.00-12.00 ning 14.00-17.00
Reet Järv,
sotsiaalameti juhataja
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Rohuneeme kalmistu kabel on taastamisel
Vallavalitsus on suunanud kabel-kiriku taastamiseks kahel aastal kokku pool
miljonit krooni. Sel aastal saab kabel väljastpoolt valmis. Järgmise aasta eelarvesse
planeerime lisaks 250 000 krooni kabelkiriku sisetöödeks, mille eest peab hoone
ka seest korda saama. Tahame säilitada
senise kalmistu hubasust, et omakseid
mälestama tulnud inimesi neid ümbritsev
keskkond rahustavalt toetaks.
Üritame taastada kabeli Rohuneeme
külaelanike mälestuste ja säilinud fotode
järgi. Hoone saab renoveerimistööde käigus suurem ja kõrgem, lisandub käärkamber kirikuõpetajale, panipaik ning lisaks
saab kabel ka rõdu teisel korrusel.
Taastustööde tõeliseks meistrimeheks on Viimsi KK käsitööõpetaja Sulev
Ennomäe, kes hoiab korras kogu Rohuneeme kalmistut. Tema meistriteoseks
Rahvasuu ütleb, et kes ajalugu ei mäleta, sai ka kabelile uue katuse ja torni ehitaelab tulevikuta. Me tahame mäletada ko- mine, mis hävitati peale II maailmasõda.
dukandi ajalugu ja hoida see ka tulevaste Ennomäe käte vahelt on katuse ennistamisel läbi käinud tuhanded katusesindlid,
põlvede jaoks alles.

mis kasteti ühekaupa kuuma tõrvapütti
immutamiseks ning mis seejärel katusesarika roovile kinni löödi.
Täieliku üllatusena tuli teade, et
viimsilane Laine Kleesment on kabel-kiriku kella aastakümneid endise NL režiimi
eest varjul hoidnud ning selle nüüd üle
andnud, mis omakorda on taaspaigaldatud
oma auväärsele kohale kellatornis.
Selle meeldiva ajaloolise seiga alusel
etendus 20. augustil Rohuneeme kalmistu
veerel VII vabariikliku noorte tantsijate
suvelaagri lõputööna vabaõhulavastus “Lugu Rohuneeme kabeli tornikellast”. Vallavalitsus avaldas proua Laine
Kleesmentile tunnustust ja andis enne
etendust üle tänukirja koos Eesti Lipu
aastale pühendatud ning Eesti Panga poolt
vermitud hõbemündiga.
Palju inimesi on abiks olnud ühiskondlikus korras. Suur tänu kõigile neile, kes
Rohuneeme kabel-kiriku renoveerimisel
kaasa aitavad!
Jaan Alver, abivallavanem

Rahvusvaheline noorsoovahetus Viimsis “Once upon a time …”
11. – 19. juulini oli Viimsi vahel näha
Itaalia, Belgia, Hispaania, Portugali ja
Rumeenia noori. Mis siis toimus?
Tegemist on esimese rahvusvahelise
noorsoovahetusprojektiga Viimsis. EL
programmi Euroopa Noored rahastamisel
korraldasid noored Kaarle Kannelmäe
(Viimsi Noortekeskus) eestvedamisel
ürituse, kus osales eri riikidest 36 noort,
sh kaheksa meie vallast.
Mida siis kujutas endast üks noorsoovahetus? Tegemist oli projektiga, mille
raames tulid kokku kuue riigi noored sooviga saada rahvusvaheline kogemus, leida
uusi sõpru, praktiseerida keelt, tutvuda
teiste riikide kultuuriga, tutvustada omi
traditsioone ja arutleda, millised on meie
juured, kust me oleme tulnud ja kuhu me
Euroopas liigume. Noored elasid, vestlesid, laulsid ja tegutsesid üheskoos.
Osalised tutvustasid oma maad ja
organisatsioone ning nädalaks seati üles
näitus. Viimsi Huvikeskuses leidsid aset
workshopid, tutvuti teatri põhitõdedega,
etendati etüüde ning paljud said oma
esimese lavakogemuse. Tutvuti Tallinna
vanalinnaga ja Eesti ajaloost oli juttu ka
Naissaart külastades. Lisaks korraldati
spordivõistlusi, väljasõite ja lõkkeõhtuid
mere ääres.
Kultuuri, kombeid ja rahvustoite said
osalejad tutvustada rahvusvahelisel õhtul.
Viimsi noored tutvustasid meie saunatra-

Viimsi Vabaõhumuuseumis toimunud etendus oli osa projektist, mis andis
paljudele noortele esmase lavakogemuse.
ditsioone, Rumeenia noored rahvuspulma
ja Portugali esindaja üllatas lauludega.
Üks osa programmist oli ka Vabaõhumuuseumis 17. juulil “Väikese Printsi” ainetel valminud etendus “Once upon a time
…”. Tegemist oli etendusega, mille kuueks
rühmaks jaotatud noored viimsilase Rünno
Karna kaasabil ette valmistasid. Tähtis oli
see, et kõik programmis osalenud noored
said lavakogemuse. Paljudele oli suurele
lavale publiku ette minek esmakordne.
Üks Itaalia noormees kirjeldab, et projekti
alguses ei uskunud ta, et julgeb laval esineda, kuid ta sai sellega hakkama.
Etenduses osalenud Lauraliisa kirjutas:
“Viimasel koosviibimisel küsimustikku
täites tõdesin, et tõepoolest olen ma nüüd
mitmelgi moel rikkam kui nädal aega

tagasi. Lisaks suurepärasele kogemusele
ja enda proovile panekule sain ka paar
väga head ja ning veelgi rohkem lihtsalt
häid sõpru, sain tundma õppida Belgia,
Rumeenia, Itaalia, Hispaania ja Portugali
noori ning lisaks sain ka uusi sõpru meie
Viimsi tiimist.”
Projekt ei oleks õnnestunud ilma
meeskonnatööta, suurimad tänud Ita-Riina
Pedanik, Reet Järv, Kaarle Kannelmäe,
Rünno Karna ja teised! Lisaks programmile Euroopa Noored täname ka oma
teisi toetajaid: Viimsi Vallavalitsus, Viimsi
Huvikeskus, Pakterminal, Milstrand,
Esma Auto, Hotell Athena, Viimsi Market,
Grape, Komos ja Saartereisid.
Kadi Bruus,
haridus- ja noorsooamet
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Algavad Eesti Mee Päevad
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab Lillepaviljonis 11.-12.
septembril kogupere ürituse Eesti Mee Päevad, et tutvustada
puhta eestimaise mee ja esindussaaduste kõrget toiteväärtust,
häid ravi- ja hügieenilisi omadusi. Samuti õpib külastaja
eristama kvaliteetset mett ebakvaliteetsest. Tarbija tutvub
kodumaise mee tootjatega ja nii luuakse mõlemale poolele
kasulikke kontakte.
Mesindustalunikud pakuvad külastajaile maitsta mett, et
saaks valida talvevaruks meelepärast linnumagusat, teavitavad
ostjaid mesindussaaduste liigi, päritolu ja omaduste suhtes.
Tuntud loodusravi spetsialistid peavad tasuta loenguid ja
konsulteerivad mesindussaaduste tervistavatest omadustest ja
nende kasutamisest koos teiste loodustoodetega. Müügil on ka
vastav kirjandus. Mee kvaliteedi spetsialist räägib mee kvaliteedist ja näitab, kuidas lihtsate vahenditega saab igaüks määrata
mee ehtsust.
Müüakse suures valikus mesindussaadusi nagu taruvaik,
õietolm jmt, tervendavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi,
samuti teisi loodustooteid ning neist valmistatud preparaate. Osta
saab ka käsitsi maalitud mesindusteemalist keraamikat tootja hinnaga, suures valikus punutisi, loodusakvarelle, kirjandust jpm.
Lapsi ootavad suur mesilane Summ ja tädi Lia, kes jagab

lastele värvimiseks mesilaste pilte. Toimuvad Eesti meistrivõistlused mee kiirsöömises, võitjatele auhinnaks meepurgid.
Pakutakse meesööke- ja jooke, taustaks muusika. Mesindushuvilised saavad osta tarvikuid ja kirjandust ning vahetada vaha
kunstkärje vastu.
Avo Meister,
Eesti Meetootjate Ühenduse juhatuse esimees
EESTI MEE PÄEVADE KAVA
11. ja 12. septembril
10.30 Mesilasmürgi raviomadused, taastusarst Hendrik Mägi
11.00 Mee päritolu ja kvaliteedi määramine. Praktilised näpunäited mee
ehtsuse määramiseks, keemiadoktor Enn Otsa.
12.30 Eestimaa taimede õietilkade tervendav mõju, Trummi talu
perenaine Tiiu Väinsaar.
13.30 Tõhus rahvaravi moodus mesilasvahaga, OÜ Milvesta tegevjuht
Milvi Kuivkaev.
15.00 Eesti meistrivõistlused mee kiirsöömises.
Eelvoor 11., finaal 12. septembril.
16.00 Tervislikud eluviisid ja mesindussaaduste kasutamine, Nõmme
Terviseseltsi esimees Voldemar Arnhold.
Piletid: Täiskasvanuile 25 krooni • Pensionäridele ja õpilastele 15 krooni
• Perepilet 50 krooni • Lisainfo: Sirka Arro, tel 5566 2649 ja septembrist
ka Lillepaviljon tel 601 4778

Maaettevõtjad saavad jälle PRIA-st toetust taotleda
Toetuse eesmärk on arendada mittepõllumajanduslikku tegevust maal.
Majandustegevuse arendamist maapiirkonnas on kolmel viimasel aastal
toetatud SAPARD-i programmist. Tänavu
jagatakse samasugust toetust, aga nüüd
juba riikliku arengukava (RAK) raames.
Aastatel 2004-2006 on selleks toetuseks
võimalik jagada 136 mln krooni.
Toetust saavad vähemalt aasta aega
tegutsenud:
• ettevõtjad, kes mitmekesistavad või
laiendavad oma tegevust,
• põllumehed, kes alustavad mittepõllumajandusliku ettevõtlusega maapiirkonnas.
Toetust saab taotleda ainult väikeettevõtja,
kus aastakäive ei ületa 109,5 mln krooni
või aastabilansi kogumaht ei ületa 78,2
mln krooni ja kus on alla 50 töötaja.
Mida toetatakse?
Toetatakse maaturismi, käsitöönduse, teenuste pakkumise ja toiduainete töötlemise
arendamist. Toetatavad investeeringud on:
1. Turistide teenindamiseks vajalike ehitiste ja rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine (hooned, spordiväljakud, matkarajad,
laagriplatsid, hobusetallid, õngitsemistiigid, paadisillad ja randumiskohad) ning
majutus- ja toitlustusettevõtetele esitatavate nõuete täitmiseks vajalike seadmete
ostmine, sh infotehnoloogia seadmed.
2. Käsitöönduslikuks tegevuseks vajalike
hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine
ning seadmete ostmine (kudumismasinad,

kangasteljed, käärpuud, vokid ja õmblusmasinad, õmblustööstuse ettevõtete
sisseseade ja töövahendid, tisleri ja ehituspuusepa tööks vajalikud puidutöötlemisseadmed ja –tööriistad, keraamikaahjud
ja –tööriistad, nahaparkimisseadmed ja
–tööriistad, kivi töötlemise seadmed ja tööriistad, ventilatsiooniseadmed, sepatöö
seadmed ja tööriistad).
3. Teenuste osutamine.
• Hoidlate ehitamine ja rekonstrueerimine
ning seadmete ostmine
• Põllumajandusmasinate (väljaarvatud
traktorite) ostmine
• Põllumajandus- ja metsatehnika remondiks vajalike hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine ning seadmete ostmine
• Pesumajade, juuksuritöökodade, kaupluste (kaasaarvatud rändkaupluste), kingsepatöökodade ehitamine ja rekonstrueerimine ning vajalike seadmete ostmine
• Puidutöötlemise teenuse osutamiseks
vajalike seadmete ostmine (puiduhakke,
grillsöe või katusekatte laastude ja sindlite valmistamise seadmed, saepuru ja
hakke briketeerimisseadmed, halupuidu
tükeldamise ja lõhkumise seadmed, ventilatsiooniseadmed)
• Laste- ja hoolekandeasutuste hoonete
ehitamine ja rekonstrueerimine ning spetsiaalsisustuse ostmine
4. Toiduainete töötlemise hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine ning seadmete
ostmine, mis on vajalikud Euroopa Ühen-

duste asutamislepingu lisas 1 nimetamata
toodete töötlemiseks.
Toetuse suurus
Toetust võib saada kuni 50% investeeringu käibemaksuta maksumusest. Toetuse
suurus tuleneb äriprojektis kirjas olevast
oma- ja laenuvahendite puudujäägist, kuid
see on maksimaalselt 1 564 660 krooni
ühe taotleja kohta on aastas. Toetust on
võimalik saada ka projekteerimiseks ja
äriprojekti koostamiseks.
Põllumajandustehnika soetamiseks
saab toetust küsida ainult tulundusühistu,
mille põllumajandussaaduste tootmise
osakaal ei ületanud 20% eelnenud majandusaasta netokäibest ning kes kavandab
investeeringujärgselt teenindusliku ettevõtluse osakaalu suurenemist.
Kui taotletakse toetust uue hoone
ehitamiseks või olemasoleva hoone laiendamiseks, siis tuleb investeeringujärgselt
luua üks töökoht, muudel juhtudel peavad
säilima olemasolevad töökohad.
Taotluste vastuvõtt kestab augusti lõpust kuni 8. oktoobrini PRIA piirkondlikes
büroodes. Toetus makstakse välja kolme
kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja nõuetekohaste maksedokumentide
PRIA-le esitamist.
Lisainformatsiooni, juhendmaterjali
ja taotlusdokumentide vorme saab PRIA
büroodest ja veebilehelt www.pria.ee.
Heli Raamets, PRIA pressinõunik
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Viimsi vallas
registreeritud
sünnid
Eha ja Heino Randmaal sündis 1. juunil
tütar ELIS

Korraline hooldus:
• auto üldise seisukorra kontroll
• õlivahetus, filtrite vahetus
• rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
• klaasipuhastusharjade vahetus
• akude kontroll, hooldus ja vahetus
• jahutusvedeliku kontroll

Rea-Marelle ja Marko Tammel sündis 7.
juunil poeg AKSEL
Vesta ja Peeter Kesneril sündis 3. juunil
poeg OZZY OSWALD
Merle ja Peeter Pihol sündis 26. mail
poeg HANNES
Marika Kolk’il ja Marek Roostaril sündis
7. juunil tütar ELIS

Veermiku remont
• pidurite kontroll ja remont
• sildade kontroll,
reguleerimine ja remont
• amortisaatorite
kontroll ja vahetamine
• vedrude kontroll ja vahetamine
• jõuülekande kontroll ja remont
• rehvide vahetus
ja tasakaalustamine
Väljalaskesüsteemi remont
• summutite kontroll ja vahetus
• katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Ülle ja Ain Pinnonenil sündis 26. mail
tütar MIIA MARIA
Meeri Reinsalul ja Margus Peedimaal
sündis 20. juunil tütar REBECCA
Egne ja Sulev Õitspuul sündis 27. juunil
tütar HELLA
Merle ja Andrus Annil sündis 1. juulil
tütar GRETE

Tel 600 6295
Muuli tee 12, Viimsi vald

Külli Luik’il ja Toomas Tikkal sündis 18.
juunil poeg JAAN-ERIK
Terje ja Margus Vainol sündis 24. juunil
poeg RASMUS
Kaire ja Armin Mähharil sündis 8. juulil
tütar MARIA MATILDE
Jaana ja Urmas Pütsepp’al sündis 6.
juulil poeg PAUL ROBERT
Kati Keevallik’ul sündis 6. juulil tütar
KEITLYN CARMEN
Kristiina ja Raivo Piikov sündis 9. juulil
poeg ALBERT
Sigrid ja Neeme Korvil sündis 14. juulil
tütar TRIIN
Mariina ja Vladimir Verhogljad’il sündis
12. juulil poeg ALEX
Piret ja Andres Lüüsil sündis 18. juulil
poeg KAUR-ERIK
Katrin Vingelil ja Maldar-Mikk Kuusk’il
sündis 28. juunil tütar MIINA KÄRT
Pilleriin Rembelil ja Kristo Sirilal sündis
23. juulil tütar MIA
Tiia ja Juhan Pappelil sündis 23. juulil
tütar HERTA
Tiina ja Marek Sultsil sündis 27. juulil
tütar SUSANNA
Jaana ja Edward Laanel sündis 30. juulil
poeg SIIM
Reet ja Heikki Jaansalul sündis 1.
augustil tütar MARTA ALETHE
Ene Kask’il ja Jaanus Konil sündis 10.
juulil poeg OSKAR JOOSEP
Marian ja Rinno Saviiril sündis 12.
augustil poeg RINNO
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Pargi Lasteaia lõpetas esimene lend lapsi

“ Kasvab kuusk ja mänd ja haab,
iga puu kord suureks saab.
Mina ka, mina ka......”
Maikuu viimasel nädalal kihas Pargi Lasteaed nagu sipelgapesa. Toimus esimese
lennu lõpetajate pidu.
Lasteaiast saatsime ära 12 last. Paljud
neist on oma mõtted juba tulevikku suunanud ja teavad, kelleks nad saada tahavad.
Nii on lootus, et Viimsi vallas on ikka
tublisid poemüüjaid, kes panevad harva
poe kinni, et koju minna (Emma), kuldsete
kätega töömehi (Karl- Erik), rekkajuhte

(Priit), kosmonaute (Robert), loomaarste
(Triine), tantsijaid (Anete), kunstnikke
(Mareli) ja isegi lendureid (Joosep).
Kahe aasta jooksul, mil Pargi Lasteaed
on eksisteerinud, pakkusime lastele väga
mitmekesiseid võimalusi tegutsemiseks.
Oleme käinud ujumas (suur aitäh Viimsi
SPA-le), matkanud nii Kelvingi kui Pirita
metsas, vastlaliugu lasknud ja hobustega
sõitnud Jägala Joal. Vaadanud päris teatrit
ja teinud seda ka ise. Lisaks uurinud maailma seest ja väljaspoolt... Ning saanud
teada, et :
“Maakera on taevas. Ülevalpool on
kosmos, päike ja kuu. Maa sees on vesi ja
muld. Mulla sees on taimed ja puud. Vees
teokarbid ja vetikad. Ja et soomlased on
samasugused inimesed kui eestlased, aga
nad räägivad soome keelt.” (Stefan)
Siinkohal täname Viimsi Vallavalitsust
ja OÜ-t Viimsi Haldus, kes andsid oma
panuse realiseerimaks arhitekti idee majast, kus toodetakse mänge. Mäng on ju
väikese inimese töö.
Pargi Lasteaia pere

Nüüdismeditsiin võimaldab sünnitada terveid lapsi (II)
Rootsis töötav soomlanna prof. Outi
Hovatta on maailmas üks tunnustatumaid
lastetusega tegelevaid arste ning mitme
uudse ravivõtte looja. Tema soovitusel
oleme alustanud Baltimaades ainulaadset
munasarja koe külmutamise programmi,
mis võimaldab säilitada munarakke juhul,
kui naist ootab ees kasvaja ravi.
Raseduse katkestamise ja rasedusest
hoidumine on teemad, mis pälvivad sageli
suurt tähelepanu. Tänapäeval on võimalik
paljusid raseduse kulgu mõjutavad tegureid uurida ja seega vastata vanemate murelikele küsimustele raseduse katkemise
põhjuste ja edasise ravi kohta.
Meie keskuse kolmas tegevusala on
meditsiinigeneetilised uuringud, mis võimaldavad juba raseduse ajal ning enne
sündi kindlaks teha, kas oodatav laps
sünnib tervena. Statistika andmetel on ligikaudu 4% kõigist vastsündinutest suurem
või väiksem arenguanomaalia, mis võib
olla põhjustatud geneetilistest vigadest.
Meie keskuses on geneetiliste uuringutega tegeldud juba üle viie aasta. Selle aja
jooksul on uuringu läbinud ligikaudu tuhat
lapseootel naist. Uuringu vastuse saamine
võtab aega 2-3 nädalat ning selle käigus
selgitatakse, kas arenemas on terve loode
ning kas sünnib terve laps. Viie aasta

jooksul oleme ära hoidnud ligi kahekümne
raskelt haige lapse sünni.
Loote areng on määratud tema geenidega, mis asetsevad kromosoomides.
Areng on normaalne, kui lootel on 46
kromosoomi. Kromosoomide arvu muutused võivad põhjustada raskeid arenguanomaaliaid, mida tänapäeva meditsiin
kahjuks ravida ei oska. Seetõttu on tähtis
uurida loote kromosoome. Selleks võetakse ultraheli kontrolli all nõelaga lootevett.
Uuring on ohutu ning valutu nii emale kui
ka lootele. Looteveest eraldatakse rakud,
mille kromosoome uuritakse. Kõige sagedamini on lapse raske vaimne alaareng
tingitud liigse 21. kromosoomi (Down’i
sündroomi) esinemisest. Loote kromosoomide uuringut soovitatakse naistele alates
37. eluaastast.
Kõik meie keskuses teostatud geneetilised uuringud on patsiendile tasuta, kui
vastava uuringu tegemine osutub vajalikuks. Tänu Eesti Haigekassaga sõlmitud
lepingutele võivad sünnieelset diagnostikat vajavad rasedad pöörduda otse meie
keskuse poole.
Andres Salumets,
AS Ferthal Lastetuse
ravi ja meditsiinigeneetiliste uuringute
keskus

Pereklubis septembris:
7. sept. kell 17.30-19.00 väikelasteklubi
Pargi lasteaias. Loodusravi, koduapteek,
palavik. (Mida peaks sisaldama koduapteek
ja mida teha, kui lapsel tõuseb kodus
palavik.) Ülle Pechter (perearst,
antroposoofiline meditsiin, homöopaatia).
21. sept. kell 16.30-18.00 koduste laste
lasteaiapäev Piilupesa lasteaia Kollases
rühmas.
21. sept. kell 16-30-18.00 beebiklubi Pargi
lasteaias. Ema organismi taastumine ja
toitumine pärast sünnitust ning toitumine
imetamise ajal. Reet Post (imetamise
nõustaja, proviisor, toitumise spetsialist).

Viimsi Keskkool annab tööd
tehnilisele sekretärile
Tööülesanded:
paljundustööd
trükiste vormistamine, kujundamine ja
väljatrükk
jooksev asjaajamine

Eeldame
arvuti kasutamise oskust
kannatlikkust suhtlemisel inimestega
Sooviavaldus ja CV saata 2. septembriks
aadressil kool@viimsi.edu.ee, või
Viimsi Keskkool, Männi tee 2, 74001
Haabneeme

MLA Viimsi Lasteaiad
võtab konkursi korras tööle
juhataja asetäitja õppe- ja kasvatustöö
alal
(0,5; Püünsi Lasteaed)
õpetaja
(Viimsi Lasteaed Piilupesa ja Pargi
Lasteaed)
muusikaõpetaja
(0,25; Leppneeme Lasteaed)

Juhataja asetäitja kandidaatidel palume
esitada visiooni oma tööst.
Avaldusi koos cv-ga ootame aadressil
Viimsi Lasteaed Piilupesa
Kaluri tee 10, Haabneeme 74001,
Viimsi vald, Harjumaa
Tel. 6066930
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VIIMSI HUVIKESKUSE UUS HOOAEG!
TULE OSALEMA!!!
Väikelaste muusikastuudio „TIPSU“

Loovring väikelastele

ootab endisi ja uusi rõõmurulle, et koos piiluda läbi rütmi- (alates septembri teisest nädalast)
de, pillide ja laulude muusika imelisse maailma!
Teisipäeval
Tunnid toimuvad Huvikeskuse lauluklassis
10.00-10.45 2,5–3,5 aastased lapsed
Esmaspäeviti 1–2 aastased tipsud 10.30–11.30 ja 12.00– Neljapäeval
13.00
17.30-18.15 2,5–3,5 aastased lapsed
Esmaspäeviti 3–6 aastased tipsud 17.30–18.30
Neljapäeval
Kolmapäeviti 2–3 aastased tipsud 10.30–11.30 ja 12.00– 18.30-19.15 4–7 aastased lapsed
3.00
Juhendaja Mari Hiiemäe
Alustame septembri teisel nädalal!
Tel. 56 460605
Juhendaja Ita-Riina Pedanik

Tel. 51 03458



Laulu – mänguring mudilastele
kohtub sel hooajal esimest korda
2. SEPTEMBRIL kell 18.00–19.00 Huvikeskuse lauluklassis
Rühmad 3– 5aastastele ja 6–8 aastastele lastele.
Juhendaja Maire Pedak
Tel. 52 09888



Laste ja noorte laulustuudio
Juhendaja Ita-Riina Pedanik, tel. 51 03458



Tantsuklubi „SIRIUS“
selle hooaja esimene kokkusaamine toimub
1. SEPTEMBRIL kell 17.00 Huvikeskuse treeningsaalis
Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja kolmapäeviti
Rühmad 6 – 10 aastased 16.30 – 17.30
11 – 13 aastased 17.30 – 19.00
14 – 17 aastased 19.00 – 20.30
Juhendaja Anni Tiitsaar, tel. 50 83531



Tantsuklubi „VIIRA“
hooaja esimene kokkusaamine toimub
7. SEPTEMBRIL kell 17.00 Huvikeskuse treeningsaalis
Rühmad 4–7 aastastele, 7–10 aastastele ja 11–15 aastastele
lastele.
Juhendaja Kati Pedanik
Tel. 50 34302



Beebiklubi „LOORA“
alustab tööd septembri teisel nädalal
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis!
Olete oodatud järgmistesse ringidesse:
Väikelaste võimlemine
TEISIPÄEVITI
kell 11.00 1 – 2 aastased lapsed
kell 12.00 2 – 6 kuused beebid
kell 13.00 7 – 12 kuused beebid
Rasedate võimlemine TEISIPÄEVITI kell 14.00
Juhendaja Kairi Rohtmets
Beebide muusikatunnid NELJAPÄEVITI
kell 11.30 7 – 12 kuused beebid
kell 12.30 2 – 6 kuused beebid
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
Lisainfo Krista Mulenok 51 18080

Tarbekunstiring lastele
alates 8. eluaastast
(alustame septembri teisel nädalal)
Teisipäeval 15.00-17.00
Neljapäeval 14.00-16.00
Juhendaja Mari Hiiemäe
Tel. 56 460605



Skulptuur ja voolimine
lastele alates 8. eluaastast
(alustame septembri teisel nädalal)
Kolmapäeval 15.00-17.00
Juhendaja Mari Hiiemäe
Tel. 56 460605



Tarbekunstiring täiskasvanutele
(alustame septembri teisel nädalal)
Teisipäeval 11.00-14.00
Juhendaja Mari Hiiemäe
Tel. 56 460605



Jooga täiskasvanutele
Saavuta sisemine tasakaal KUNDALINI JOOGA abil
Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
Treeningud igal kolmapäeval kell 19.00 – 20.30
Alustame 1. septembril
Juhendaja Marika Tomberg, tel 56 651301



Country Line tants
Hooaja esimene kokkusaamine toimub
Huvikeskuse treeningsaalis 10. septembril kell 18.00
Juhendaja Krista Rattus, tel 51 75940



Huvikeskus ootab uusi huvilisi ka:
• pillikoori „Merimemm“, juhendaja Aare Pehka
• rahvamuusikaansamblisse „Pirita“, juhendaja Ahto Nurk
• rahvatantsurühma ja kapelli „Valla-alune“, juhendajad Eevi
Kiling ja Kalle Erm
• segakoori „Viimsi“, dirigent Vaike Sarn
MTÜ Viimsi Huvikeskus:
Nelgi tee 1
Telefon 60 66 838
www.huvikeskus.ee
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Naissaart avastamas
• Reiskiri Amatsoonide saarelt (I osa)
Tänaseks on unustuse hõlma vajunud ajajärk, mil Naissaarele
pääses vaid kergetiivulistes unistustes või kuidagi hangitud
lubadega. 50 aastat elas saar suletult oma elu ja inimesteni
ulatusid ainult legendid ja lood saarest ning sealseist asukaist.
Nüüd võib igaüks osta Pirita sadamast pileti ja kui ilm lubab,
sõita Naissaarele puhkama või huvireisile. Seda võimalust
otsustas kasutada ka meie väike muuseumi seltskond. Teekond
algas 21.juunil kell 10.00 Pirita sadamast laevaga “Monica”.
Kokku kogunes meid neli reisijat: Enna Sirkel Viimsi Muuseumidest, Vappu Thurlow - Viimsi paikkonna vanema ajaloo
uurija, kunstnik Silvi Lepparu ja arhivaar Tõnu Viilip.

sellest, kuidas saarele jäänud meremiinid rikasteks printsideks
olid muudetud, kuid jäägu see ja paljud teisedki lood aja lahendust ootama.
Kohtumine saarega
Sadamasse jõudes haaras silm esiti betoonseinal suurt kirja “OBJEKT KUULUB KAITSEMINISTEERIUMILE KATEGOORILISELT KEELATUD RANDUMA!” Selliste lähimineviku
faktidega seisime pidevalt silmitsi, kuid hämaraid saladusi, mida
avastada, saarel jätkub.

Nagu pajatavad legendid ........
Enne kui meie reisiteekonnast juttu tuleb, peatun põgusalt
saarega seonduval kirjandusel ja lugudel. Naissaare ajalugu on
uurinud Heino Gustavson, samuti on abiks mitmed mälestused,
nagu näiteks Erik Schmidti jt, geneoloogiad jm uurimused, kuid
kindlasti on saar seda väärt, et välja anda pikemaid käsitlusi.
Meenutades Gustavsoni raamatust “Mõnda Naissaarest”
loetut, tuleb meelde kõige vanem legend, mille on munk Bremeni Adam 11. sajandil kirja pannud. Selles räägitakse põhja
pool Aestlandi asuvast saarest nimega Terra feminarum (naiste
maa) ja lugu kõlab nii: “Saare naised saavad lapsi koledate elukatega, keda seal vähe pole. Kui sünnivad poisid, siis on need Teel “Rähnipessa”
koerakoonlased. Kui tüdrukud, siis ilusamad kõikidest. Naised
elavad üheskoos ega taha meestest midagi teada. Aga kui mehed
peaksidki neid vaatama tulema, siis kihutatakse nad kurjaga
minema.” Legende on veelgi ja ühes loos räägitakse, et naised
said lapsi aeg-ajalt saart külastavate kaupmeeste või vangi võetud
võõraste sõdalastega (vangivõtjad olid loomulikult saare amatsoonid ise). Meheikka jõudnud pojad olevat maha müüdud slaavi
orjaturgudel, tütred aga üles kasvatatud emadetaolisteks.
Kõige hilisem lugu, mida enne sõitu mandril kuulsime,
pajatab aga järgmist: “Saare olid amatsoonidelt vallutanud
väikesed kurjad mehikesed slaavi turgudelt, kes rajasid sinna
võimsa 6-korruselise maa-aluse linna ja tunnel viis ühest saare
otsast teise välja. Maa-aluseses linnas valmistasid nad ohtlikke
relvi. Saare vaim kogus aja jooksul jõudu ja vihastas nende
peale, et nad olid julgenud rikkuda amatsoonide loomulikku elu
ning muutis nad õelateks sääskedeks. Olgu lugudega kuidas on,
kuid mingi tõepõhi võib ju sellel olla, sest kõik reisikaaslased
kinnitasid nagu ühest suust, et sääsed olid tõesti suuremad ja
kurjemad kui mandril.
Reisil sai kuulda juba uuema aja lugusid ja üks neist jutustas

Monica” on randunud Naissaare sadamas

Puud ja inimesed suhtlemas
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Sadamakailt edasi sammudes me eriti
kaugele ei jõudnudki, kui kostus rongivile.
Meie suureks rõõmuks ja üllatuseks hüüdis
rongijuht meid rongi peale ning peatselt
viis meeleolukas sõit kogu seltskonna otse
peatuspaika “Rähnipessa”.
Koht oli armas ja kenasti külaliste ootel:
“Rähnipesa” puhkepaigas võeti meid vastu
Naissaare valsiga. Veidi juttu ajanud, saime kuulda, et saarel elab praegu üle talve
ainult kaks inimest, kellest üks meie rongijuht ning nagu peatselt selgus, ka saarele
väikese kohaliku muuseumi rajaja.
Saaremuuseum
Keha kinnitanud, läksimegi tutvuma sealsamas paikneva muuseumiga. Nii hoone kui väljapanek kõneles Prantsuse sõdurite haua mälestusmärk.
peamiselt nõukogude perioodist, mis saarele oli aastatega oma
napoolset osa. Peagi seiklesime Männiku külast “Rähni pesast”
pitseri vajutanud.
kohaliku “džiibiga” Lõunakülla. Dziibil küll kõiki uksi ja aknaid
ning muud ülearust ei olnud, kuid mootor töötas vapralt.
Kunagiste heal järjel talude varemeil õilmitsesid ümberringi
metsikud roosid- kibuvitsad, meenutades kellegi unistusi ja
aastakümnete taguseid mälestusi. Silmade ette kerkisid tahtmatult pildid omaaegsest külaelust: lastest, kes õhtuti mere äärde
kividele kogunesid ja seal laulsid ning saare suurimal pühal
jaanipäeval kiigeplatsil kokku said. 1920-ndate aastate lõpul elas
külas 400 peret. Külas elati rahulikult ja jõukalt.
Endise kasarmu asemele kerkivad täna suvilad. Teel kirikusse
möödusime dirigent Tõnu Kaljuste poolt alustatud kultuurikompleksi ehitusplatsist. Nagu kuulsime, kavatseb kultuurikorüfee
rajada Bernhard Schmidti majamuuseumi ning kontserdisaali,
mis on saare jaoks väga tänuväärne samm.
(Jätkub järgmises lehenumbris.)
Tõnu jutustab Ennale ning Peedole leninlikust noorusest
ja tutvustab muuseumi väljapanekut
Peedo Lehtla oli endisesse sõduriperekonna elumajja huvipakkuva ekspositsiooni üles seadnud ja materjale koguma
hakanud kaheksa aastat tagasi. Tema entusiasmil rajatud muuseumi võivad nüüd kõik saare külastajad vaatamas käia. Ka
saare vanemast ajaloost teadis ta paljutki huvitavat rääkida.
Peedo mainis, et muuseumi vastu tundis suurt huvi kevadel saart
külastanud vallavanem, kes lubas selle arengut ka toetada. Oli
rõõmustav kuulda, et praegu juhib valla tegemisi kultuurihuviline vallavanem.
Muuseumist siirdusime kõik koos edasi saart uudistama.
Lisaks muuseumitööle oli Peedo rajanud saarele kolm mälestusmärki. Üks neist tähistas Prantsuse sõdurite hauda.
Kuna kaks reisikaaslast tahtsid õhtuks mandrile jõuda, jalutasime läbi metsa peatuspaiga poole tagasi ning õige peatselt
viis rong lahkujad sadamasse. Vapramad aga jäid saarel uusi
seiklusi otsima.
Õhtu oli alles noor ning tasapisi kogunes “Rähnipessa” veelgi
inimesi: nii tutvusime restauraatoritega, kes saare kirikut ehitasid.
Meiega liitus “Naissaare Reisidest” Peeter Tursk, kes järgmisel
päeval kogu seltskonda saarel ringi sõidutas. Saime jutu peale
restauraator Viktoriga, kes oli nõus meile tutvustama saare lõu-

Enna Sirkel,
fotod Silvi Lepparu
3.-5. septembril
Viimsi vabaõhumuuseumis

ALTERNATIIVRAVI MESS
JA SEMINAR
Osalevad mitmete alternatiivmeditsiini harude
esindajad

• Temaatilised loengud, tervendamise eri meetodite
tutvustamine. Esinevad diplomeeritud alternatiivmeditsiini
ja loodusteraapia lektorid. Nende hulgas soola- ja
kristalliravi, iridodiagnostika ja palju muud põnevat.

• Esindatud erinevad ravivõimlemised.
• Soovijatele tervendusravi ja profülaktikaseansid.
• Loodus- ja tervisetoodete müük.
Mess on avatud 3.-5. septembrini
iga päev kella 11.00-18.00.
Info telefonil 56681691.
Messi korraldab OÜ ASTTM projekt.
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Viimsi Vallavalitsuse määrused
13. august 2004.a. nr 37
Aadresside määramine Pringi külas
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr 19
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Pringi külas asuva katastriüksuse Rohuneeme tee 58, katastritunnusega 89001:003:0026,
jagamisel tekkivatele kruntidele alljärgnevad
aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Paakspuu tee 1 1929 m²
1.2. Paakspuu tee 3 1951 m²
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau
Vallavanem

Kristo Kallas
Jurist vallasekretäri
ülesannetes

13.august 2004.a. nr. 38
Tee nimetuse ja aadresside määramine Tammneeme küla
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr 19
alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse
1. Määrata Tammneeme külas asuvale teele, mis
algab Tammneeme teelt ja kulgeb mööda mere
kallast, nimetuseks Mereääre tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Mereääre tee ääres asuvatele maaüksustele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1 Mereääre tee 6 - Lehise mü
2.2 Mereääre tee 7 - Tominga-I mü
2.3 Mereääre tee 8 - Haugi III mü
2.4 Mereääre tee 10 - reserv
2.5 Mereääre tee 12 - reserv
2.6 Mereääre tee 14 - Ristali mü
2.7 Mereääre tee 16 - Soo-I mü
2.8 Mereääre tee 18 - Pärtli mü
2.9 Mereääre tee 20 - Hallikivi mü
2.10 Mereääre tee 22 - Kivistiku I mü
2.11 Mereääre tee 24 - reserv
2.12 Mereääre tee 26 - Eelpere mü
2.13 Mereääre tee 28 - reserv
2.14 Mereääre tee 30 - Kruuspaku mü
2.15 Mereääre tee 32 - reserv
2.16 Mereääre tee 34 - Laksi mü
2.17 Mereääre tee 36 - vastavalt Mereääre tee 30
detailplaneeringule krunt “B”
2.18 Mereääre tee 38 - vastavalt Mereääre tee 30
detailplaneeringule krunt “A”
2.19 Mereääre tee 40 - Vana-Holmi mü
2.20 Mereääre tee 42 - Uus-Holmi mü
2.21 Mereääre tee 44 - Holmkalda mü
2.22 Mereääre tee 46 - Lepa mü
2.23 Mereääre tee 48 - Johannese mü
2.24 Mereääre tee 50 - Jaagu mü
2.25 Mereääre tee 54 - Nõlvaku II mü
2.26 Mereääre tee 56 - reserv
2.27 Mereääre tee 58 - Nõlvaku mü
2.28 Mereääre tee 60 - reserv
2.29 Mereääre tee 62 - Otsa maja mü
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Kristo Kallas
Vallavanem
Jurist vallasekretäri ülesannetes

kus ajalooliselt Levkoi teeks nimetatud teele ei
ole ametlikult nimetust määratud, annab Viimsi
Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Viimsi alevikus Iirise ja Asalea tee
vahelisele teele nimetuseks Levkoi tee vastavalt
juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Levkoi tee ääres asuvatele maaüksustele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud
plaanile:
Levkoi tee 1 - kinnistu, katastritunnusega
89001:010:8440
Levkoi tee 2 - kinnistu, katastritunnusega
89001:010:1794
Levkoi tee 3 - kinnistu, katastritunnusega
89001:010:2520
Levkoi tee 4 - kinnistu, katastritunnusega
89001:010:2660
Levkoi tee 5 - Pille Ajandole kuuluvad ehitised
Levkoi tee 6 - kinnistu nimetusega Madise VII,
katastritunnusega 89001:010:0644
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Kristo Kallas
Vallavanem
Jurist vallasekretäri
ülesannetes
17. august 2004 nr 40
Maaüksuse nimetuse määramine Leppneeme
külas, Reinu tee lõik
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr.
19 alusel ning arvestades Keskkonnaministeeriumi 26.07.2004.a. esitatud taotlust Leppneemes
asuva vaba maa-ala riigi omandisse jätmise
kohta ning sellest tulenevat vajadust määrata
taotletavale maaüksusele nimetus, annab Viimsi
Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Leppneeme külas, Leppneeme tee
ääres asuvale moodustatavale maaüksusele, mis
asub vahetult enne endise Leppneeme kordoni
maa-alal paiknevaid elamuid, külgneb kinnistuga, mille nimetus on Leppneeme kordoni V ning
aadressiks on määratud Leppneeme tee 83, ning
mida läbib rajatav Reinu tee pikendus, nimetuseks: Reinu tee lõik.
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau
Kristo Kallas
Vallavanem
Jurist vallasekretäri
ülesannetes

Viimsi Vallavolikogu 17.08.2004
istungi otsused

nr 70 AS Rannapere Pansionaat aktsiakapitali
suurendamine
nr 71 Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe
külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee vaheline tiigiga
piirnev ala Õilme III m/ü-e osas
nr 72 Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja
külas, m/ü-l Sookalda (osaline)
nr 73 Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” algatamine
nr 74 Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse
alla võtmise menetluse algatamine (Pärnamäe
külas, Soosepa raba)
nr 75 Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse
alla võtmise menetluse algatamine (Püünsi külas,
13. august 2004 nr 39
Pandju laid)
Tee nimetuse ja aadresside määramine Viimsi nr 76 Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse
alevikus, Levkoi tee
alla võtmise menetluse algatamine (Haabneeme
Viimsi Vallavolikogu 14.10.1997.a. määruse nr. ranna-ala sanglepa puistu-ala)
19 alusel ning arvestades seda, et Viimsi alevi- nr 77 Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsi-

paalomandis olevale kinnistule (Elion Ettevõtted
AS-i kasuks)
nr 78 Viimsi Keskkooli hoone hinnapakkumine
AS-ile Esmar
17. august 2004 nr 70
AS Rannapere Pansionaat aktsiakapitali
suurendamine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35, äriseadustiku § 298 lg 1, § 338 ja § 341
ning Viimsi valla põhimääruse § 46 ja § 53 lg 2
p 1, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Suurendada AS Rannapere Pansionaat (reg nr
10459165) aktsiakapitali 2’100’000.- krooni võrra, so 4’300’000.- kroonilt 6’400’000.- kroonini,
rahalise sissemaksega, lastes selleks välja 2100
nimelist aktsiat, igaüks nimiväärtusega 1000.krooni.
2. AS-i Rannapere Pansionaat aktsiakapitali suurendamiseks teha Viimsi valla poolt täiendav rahaline sissemakse summas 2’100’000.- krooni.
3. Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise
õigusega) teostada vajalikud toimingud AS
Rannapere Pansionaat aktsiakapitali suurendamiseks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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
17. august 2004 nr 71
Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe
külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee vaheline
tiigiga piirnev ala Õilme III m/ü-e osas
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 15.04.2003
otsusega nr 56 algatatud Pärnamäe külas asuva
Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise tiigiga
piirneva ala detailplaneering Õilme III maaüksuse osas.
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
17. august 2004 nr 72
Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja külas,
m/ü-l Sookalda (osaline)
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 25 kin-
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nitatud 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 167 algatatud Lubja külas asuva m/ü-e
Sookalda osaline detailplaneering.
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
17. august 2004 nr 73
Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” algatamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 8 lg 2
p 2 ja § 10 lg 4, Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
2, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada üldplaneeringu “Miljööväärtuslikud
alad ja rohevõrgustik” teemaplaneering vastavalt
planeerimisseaduse § 8 lg 3 punktidele 6, 7, 11,
13 ja 14.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. 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

seaduse § 22 lg 1 p 37, looduskaitse seaduse § 9
lg 2 ning arvestades Viimsi Vallavolikogu maaja planeerimiskomisjoni 09.08.2004 ja Viimsi
Vallavolikogu majanduskomisjoni 10.08.2004
seisukohta Viimsi Vallavolikogu otsustab :
1. Algatada loodusobjekti kohaliku kaitse alla
võtmine Püünsi külas loodava Pandju laiu looduskaitse alal.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. 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

17. august 2004 nr 76
Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse alla
võtmise menetluse algatamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 37, looduskaitse seaduse § 9
lg 2 ning arvestades Viimsi Vallavolikogu maaja planeerimiskomisjoni 09.08.2004 ja Viimsi
Vallavolikogu majanduskomisjoni 10.08.2004
seisukohta Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada loodusobjekti kohaliku kaitse alla
võtmine Haabneeme ranna-alal loodaval sanglepa
puistu-ala looduskaitse alal.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. 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

17. august 2004 nr 78
Viimsi Keskkooli hoone hinnapakkumine
AS-ile Esmar
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 8, ja Viimsi valla
põhimääruse § 53 lg 1 ja lg 2 p 1 ning arvestades
Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Teha AS-ile Esmar ostupakkumine Viimsi
Keskkooli hoone, aadressil Männi tee 2 Haabneeme Viimsi vald, omandamiseks hinnaga
20’000’000.- (kakskümmend miljonit) krooni.
2. Punktis 1 nimetatud hinnapakkumine kehtib
30. septembrini 2004. a.
3. Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise
õigusega) teostada vajalikud toimingud Viimsi
Keskkooli hoone omandamiseks mitte enam kui
punktis 1 nimetatud hinnaga.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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
17. august 2004 nr 75
Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse alla seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
võtmise menetluse algatamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse Madis Saretok,
Volikogu esimees
17. august 2004 nr 74
Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse alla
võtmise menetluse algatamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 37, looduskaitse seaduse § 9
lg 2 ning arvestades Viimsi Vallavolikogu maaja planeerimiskomisjoni 09.08.2004 ja Viimsi
Vallavolikogu majanduskomisjoni 10.08.2004
seisukohta Viimsi Vallavolikogu otsustab :
1. Algatada loodusobjekti kohaliku kaitse alla
võtmine Pärnamäe külas loodaval Soosepa raba
looduskaitse alal.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. 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

Viimsi Vallavolikogi 17.08.2004
istungi määrused
17. august 2004 nr 14
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 p 6 alusel, arvestades Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”
§ 7 lg 1 ja 2.
Põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooli õpilaste sõidusoodustuste tasumise kord
1. Käesoleva korraga kehtestatakse sõidusoodustused põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooli
õpilastele.
2. Sõidusoodustuse saamise õigus on õpilastel, kes
on Rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud ning kes ei ole vanemad kui 19 aastased.
3. Viimsi Vallavalitsus sõlmib lepingud avalikku
või kommertsvedu teostavate vedajatega kompensatsiooni tasumiseks õpilaste veo eest.
4. Vedaja esitab Viimsi Vallavalitsusele kooskõlastamiseks ühe kuu veo kulude kalkulatsiooni
õpilase kohta igal aastal 1. augustiks.
5. Viimsi Vallavalitsus kompenseerib vedaja
kuludest õpilase veoks ühe kuu kohta vallasisese
sõiduõiguse eest mitte rohkem kui 140 krooni
kuus ning Viimsi valla ja Tallinna linna vahelise
sõidu eest mitte rohkem kui 180 krooni kuus ühe
õpilase kohta. Sõidukaardi hinna õpilasele kooskõlastab vedaja Viimsi Vallavalitsusega.
6. Viimsi Vallavalitsus kompenseerib vedajale
kulud õppeaasta jooksul, s.o. 01. septembrist
kuni 15 juunini.
7. Õpilasel on õigus valida ainult üks vedaja,
mille teenuseid ta sõidusoodustustega kasutab.
Vedaja edastab Viimsi Vallavalitsusele nimekirja
sõidusoodustust kasutavate õpilaste kohta.
8. Sõiduõigust tõendava dokumendi saamiseks
esitavad õpilased vedajale õppimist tõendava
dokumendi (õpilaspilet või koolitõend).
9. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
17. august 2004 nr 15
Viimsi Vallavolikogu 13. jaanuari 2004. a. määruse nr 1 “Volikogu kantselei ja vallavalitsuse
struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine” p. 5 muutmine
Tulenevalt avaliku teenistuse seaduse § 2 lg 3 p
2 ja § 11 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lg 1 p 36 ning lg 3, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003 määrusega nr 24 kehtestatud
Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 37 ja Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr
50 “Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine” ning arvestades
Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
määrab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 13. jaanuari 2004.
a. määruse nr 1 “Volikogu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade kinnitamine” punkti 5 alljärgnevalt:
1.1. Lisada Ehitusameti koosseisu järgmine
ametikoht:
referent - nooremametnik;
2. Vallavalitsusel rakendada punkti 1.1 määruse
jõustumisel.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Madis Saretok,
Volikogu esimees
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Võistuküpsetamisel vabaõhumuuseumis
Augusti keskel Viimsi Vabaõhumuuseumis “Rahvuslik Rümp 2004” nime
all toimunud tervete sigade küpsetamisvõistlus on ainulaadne terves
Euroopas.
“Korraldasime võistluse kolmandat
korda ja rahva huvi näitab igatahes tõusutendentsi,” sõnas võistluse peakorraldaja
ja Eesti Barbecue Assotsiatsiooni peasekretär Roland Õunapuu Viimsi Teatajale.
“Kahe võistluspäeva jooksul käis üritust
jälgimas paartuhat huvilist.”
Fotod Kai Maran
Tänavu osalenud seitsme võistkonna
hulgast tunnistasid kohtunikud parimaks Sarviktaati meenutava küpsetamisahju autor on mullused võistlused võitnud
Valgamaa võistkonna “Lande Grillikoda”, Arne Sampka (pildil paremal) võistkonnast “Sarviktaat ja Liblikas”.
kelle üheksatunnise küpsetise välimust ja
maitseomadusi hindasid kohtunikud kõige
isuäratavamaks. Viimsi valla grillimeistri
tiitli ribigrillimises sai “Mann Stuudio”.
“Kohtumine järgmisel aastal samas
kohas,” sõnas Õunapuu kokkuvõtteks,
kelle sõnul võistlus võiks jäädagi Viimsi valla ürituseks. Korraldajad tänavad
Viimsi vallavalitsust toetuse eest ürituse
korraldamisel. Selle kinnituseks kingiti
vallavanem Enn Saule esikoha võitnud
küpsetis, kes võidupõrsa heanaaberlike
suhete kinnitusena andis üle Pirita linnaosa
vanemale Ülle Rajasalule. Seejärel said
parima küpsetise maitseomadusi hinnata
Seanahka vedades
kõik kohaletulnud.

Spordiuudised
EESTI VABARIIGI VALDADE XII
SUVEMÄNGUD peeti tänavu 26.-27.
juunil Märjamaal.
72-st eelvoorus osalenud vallast jõudis
finaali 58 esindust. Põhialal kergejõustikus võitsid Viimsi sportlased kokku
kümme medalit.
Eeldatavalt võitis olümpiaatleet Eha
Rünne nii kettaheite (55.70) kui kuulitõuke (14.38). Heiki Kask oli parim vanemate
veteranide kaugushüppes (5.43). Nooremate veteranide klassis võitis Ants Savest
hõbemedali kettaheites (37.70) ja pronksmedali kuulitõukes (11.81). Katrin Kuusk
saavutas naiste 800m jooksus hõbemedal
i(2.35,2) ja 1500m pronksmedali (5.23,2).
Pronksise autasu pälvisid Tiina Tross
800m jooksus (2.37,8), Mati Märtson nooremate veteranide kaugushüppes (5.62) ja
Mihkel Roots vanemate veteranide 800m
jooksus(2.32,5).
Kergejõustikuvõistkond saavutas 42
valla seas 11. koha.
Võrkpallis saavutas Viimsi naiskond
Anu Karavajeva eestvedamisel 33 eelvoorus osalenud võistkonnast 6. koha.

Finaalvõistlustel mängisid Inna Tomberg,
Evelyn Külvi, Annika Noorkõiv, Ülle
Olli, Keesi Pära, Elsa Saks, Liina Tasa ja
Liisa Tasa.
Mälumänguvõistkond - Martti Suurorg, Mehis Priks ja Toivo Piik - rõõmustas 24 võistkonna seas saavutatud 7.-8.
kohaga.
Orienteerumises oli Viimsi võistkond, kuhu kuulusid Lauri Lahtmäe,
Indrek Reitalu, Mati Preitof, Jüri Rokko
ja Jaan Viirmaa kokkuvõttes 27 valla seas
üheksas. Parima tulemuse 4. koha näol
jooksis H40 klassis Indrek Reitalu.
Jalgrattakross kujunes Viimsi sportlastele sel aastal kõige õnnetumaks alaks.
Kolmest osalenud ratturist sai ainsana
aja protokolli M40 klassis 3x4,6km ajaga 41.21 sõitnud ja 5. koha saavutanud
Tarmo Selde.
Kergejõustiku + kahe parema ala punkte
kokku lüües saavutas Viimsi vald Harjumaal parimana 8. koha.Võitmatuks jäi
taas Tartu vald.

PRANGLI SPORDIPÄEV

on igal aastal oodatud suurüritus saare väikestele
ja suurtele spordisõpradele ja kaugemalt
tulnud külalistele.
Tänavugi kostus stardipaikades vene-,
soome- ja inglisekeelset juttu. Suve vähesed soojad päikeselised ilmad jõudsid nagu
tellitult augusti teiseks nädalavahetuseks
Prangli kohale ning läbiviijal - koroonamänguklubil Viimsi - jätkus terveks pikaks
päevaks tööd, et meetreid, sentimeetreid,
sekundeid ja punkte kirja panna. Õhtuks
oli klubis lavaäär kaetud auhindade ja
diplomitega.
Alates noorematest olid sel suvel
parimad õhupüstolist laskmises (d-7m,5
lasku) Anett Põld (14 silma), Marju
Viliberg (13s), Eda Vaino(28s), Rainer
Rekand (27s), Mihkel Liimann (30s),
Arvet Silberfeldt (35s).
60m jooksus Raili Lembinen (14,25),
Jane Leppmets (11,37), Kärolin Luik
(11,37), Kelli Eha (11,03), Merike Eler
(10,94), Eda Vaino (9,06), Sten-Eric Säde
(15,88), Eri Eha (11,06), Raido Nurk
(9,44), Reigo Linholm (7,88), Kuido
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Lembinen (7,88), Veiko Ardel (9,03).
Hoota kaugushüppes Jane Leppmets
(1.67), Evelin Lembinen (1.73), Helena
Eha (1.78), Liina Kadari (2.02), Anne
Põldsaar (2.31), Sten-Eric Säde (1.31),
Ats Klemmer (1.76), Joonas Tarnapovitsh
(2.00), Heigo Põld (2.69), Priit Paldis
(2.88), Pjotr Shtsherbakov (2.52).
Tennispalliviskes lastele Raili Lembinen
(6.30), Jane Leppmets (17.55), Henrette
Reinbach (24.34), Ardo Erich Linholm
(6.52), Ats Klemmer (21.67), Joonas
Tarnapovitsh (39.90).
Odaviskes (600g) Sille Shanin (15.68),
Liina Kadari (22.07), Eda Vaino (29.18),
Alvar Aronija (34.62), Kuido Lembinen
(49.30), Pertti Pera (40.08).
Kuulitõukes (naised-noored-5kg,
mehed-6kg) Anett Põld (7.18), Kaja Aal
(6.55), Eda Vaino (8.52), Sten Veiper
(10.25), Kuido Lembinen (15.32), Pjotr
Shtsherbakov (9.30).
Võrkpallis oli kahest võistkonnast
parem Prangli Top Team koosseisus
Roy Puuström, Kaido Lembinen, Kuido
Lembinen, Kuno Malmström, Jaanus
Abel, Indrek Säde.

HARJUMAA MEISTRIVÕISTLUSED
TENNISES toimusid 14.-15.augustil
Tallinnas, Kadrioru Tennisekeskuses.
Osavõtjaid oli 14 ja nagu varasematel
aastatel, meestele ühes vanuseklassis. Paremusjärjestuse kolm esimest kohta kuulusid tänavu Viimsi noortele tennisistidele:
I Kaspar Kägu, II Kristjan Piilmann, III
Mihkel Kruusmägi. Kristjan ja Mihkel on
Alo Ojassalu Tennisekooli kasvandikud.

Algab uus treeninguhooaeg
Kooliaeg on peagi käes ning lapsevanematel
taas põhjust muretseda, mille kasulikuga
nende noored peale kooli oma vaba aega
saaksid sisustada. Sporditreeningud jätkuvad
ka sellest sügisest ja samade aladega, mis
varemgi, loodetavasti lisandub ka tütarlastele võrkpall. Kuni kõik treeningtunnid pole
spordisaalides oma aega leidnud, saab teavet
treeneritelt. Värskemat infot leiab ka Viimsi
Spordihalli teadetetahvlilt ning spordimetoodikult tel. 609 0980.
KERGEJÕUSTIK: Rein Raspel 564 61195,
poisid ja tüdrukud alates 12.a. Eha Rünne
513 9680, poisid, tüdrukud
KÄSIPALL: Ain Pinnonen 517 8768, 7-15a.
poisid
KORVPALL: Teet Tiisvelt 522 6609, 7-14a.
poisid. Tanel Einaste 504 8422
JALGPALL: Aleks Taurafeldt 552 1430,
poisid alates 7a. Priit Adamson (FCFFloraJK)
5695 4791

TENNIS: Kristjan Pakk 5622 6004
SULGPALL: Aigar Tõnus 5690 2481, igas
vanuse lastele
PURJETAMINE: Rein Ottoson 506 6150
PURJELAUASÕIT: Karmo Kalk
507 9111
RULLUISUTAMINE: Rita Rink 5691 9524,
tütarlastele
KARATE: Silja Saareoks 5648 0779
MALE: Viktoria Lehtmets 515 3484 või
644 8509 (P. Kerese Maleklubi). Iivo Nei
Kõigile Viimsi lastele,1.treening 16.sept.
kl.14.45 Viimsi Kk-s
RÜHMVÕIMLEMINE: Ene Mets
5650 2669,tüdrukutele
UJUMINE: Enn Lepik 606 1100, 606 1036
SPA Viimsi Tervis, 516 1629
VÕRKPALL: Anu Karavajeva 529 3426,
tütarlapsed
Tiia Tamm, spordimetoodik
Tel 609 0980 ja 5196 5243
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Tööpäevadel
Rohuneeme
05.50
06.30
06.50
07.00
07.10
07.20
07.40
08.00
08.20
08.30
08.40
09.00
09.40
09.50
10.00
10.40
11.00
11.40
12.00
12.40
13.00

Haabneeme
06.00
06.40
07.00
07.10
07.20
07.30
07.50
08.10
08.30
08.40
08.50
09.10
09.50
10.00
10.10
10.50
11.10
11.50
12.10
12.50
13.10

13.20
13.40

13.30
13.50

Tallinn
06.20 k
07.00 k
07.30
07.40 k
07.50
08.00
08.20 k
08.40
09.00
09.10
09.20 k
09.40
10.20

Haabneeme
06.40 k
07.20 k
07.50
08.00 k
08.10
08.20
08.40 k
09.00
09.20
09.30
09.40 k
10.00
10.40

10.40
11.20 k
11.40
12.20
12.40
13.20 k
13.40
13.50 k
14.00
14.20 k

11.00
11.40 k
12.00
12.40
13.00
13.40 k
14.00
14.10 k
14.20
14.40 k

14.00
14.20
14.30
14.40
15.00
15.40
15.50
16.00
16.40
17.00
17.10
17.40
18.00
18.30
18.40
19.00
19.40
20.00
20.40
21.00
22.00
22.20
23.20

14.10
14.30
14.40
14.50
15.10
15.50
16.00
16.10
16.50
17.10
17.20
17.50
18.10
18.40
18.50
19.10
19.50
20.10
20.50
21.10
22.10
22.30
23.30

14.40
15.00
15.10
15.20 k
15.40
16.20 k
16.30
16.40
17.20 k
17.40
17.50
18.20 k
18.40
19.10
19.20
19.40
20.20 k
20.40
21.20
21.40 k
22.40 k
23.00
0.00 k

15.00
15.20
15.30
15.40 k
16.00
16.40 k
16.50
17.00
17.40 k
18.00
18.10
18.40 k
19.00
19.30
19.40
20.00
20.40 k
21.00
21.40
22.00 k
23.00 k
23.20
0.20 k

Laupäeval ja Pühapäeval
Rohuneeme
06.50
07.20
08.00
08.40
10.00
10.40
12.00

Haabneeme
07.00
07.30
08.10
08.50
10.10
10.50
12.10

Tallinn
07.30
08.00
08.40
09.20 k
10.40
11.20 k
12.40

Haabneeme
07.50
08.20
09.00
09.40 k
11.00
11.40 k
13.00

12.40
13.00
13.40
14.00
14.20
15.00
15.40
16.00
16.40
17.00
17.40
18.00
18.40
19.00
20.00
20.40
21.00
22.00
22.20
23.20

12.50
13.10
13.50
14.10
14.30
15.10
15.50
16.10
16.50
17.10
17.50
18.10
18.50
19.10
20.10
20.50
21.10
22.10
22.30
23.30

13.20 k
13.40
14.20 k
14.40
15.00
15.40
16.20 k
16.40
17.20 k
17.40
18.20 k
18.40
19.20
19.40
20.40
21.20
21.40 k
22.40 k
23.00
00.00 k

13.40 k
14.00
14.40 k
15.00
15.20
16.00
16.40 k
17.00
17.40 k
18.00
18.40 k
19.00
19.40
20.00
21.00
21.40
22.00 k
23.00 k
23.20
00.20 k

Buss väljub Kelvingist ja sõidab Rohuneeme iga päev kell 7.10, 9.50, 10.30, 11.50,
12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.50, 18.50,
20.50, 22.10, 23.10
ning lisaks tööpäevadel kell 6.50, 7.30,
8.10, 8.50, 14.20, 15.50.
Sõiduplaan alates 30. augustist 2004.a.
k – buss sõidab läbi Kelvingi
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Teostame sõidu- ja pakiautode
kere- ja värvimistöid
TÄHTAJAD LÜHIKESED,
HINNAD SÕBRALIKUD!

Kontakt:
Tel 55 530501 • Ampri tee 9/1 • Viimsi vald
www.sambora.ee

18 Viimsi Teataja
Teie AIAMURED
lahendab

NIITMAR
* MURU

NIITMINE

- ühekordne
- regulaarne
* TRIMMERITÖÖD
* AEDADE

HOOLDUS

Tel. 50 30 222
www.niitmar.ee
e-mail: sirje.niitmar@mail.ee

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

KASUTATUD
RIIETE
müük
2. septembril kell 12.00
Esmari hoone I korrus

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

Vajatakse aednikku Haabneemes kord nädalas. Tel 5077909 või 6393145, ŽANNA.

Rõõmsameelne poiss nimega Oskar (1.a.)
vajab alates sügisest paaril korral nädalas
toredat ja tegusat hoidjatädi. Nõus ka teiste
mänguseltsilistega. Tasu kokkuleppel. Tel.
56 566 722 või 6076663, Mirjam.

Tasuta ära anda kütteks sobivat puitmaterjali.
Tel. 50 33 283, Ants.

Korralik pere üürib kolmeks kuuks, septembrist novembrini, elamispinna Viimsis,
soovitavalt Haabneemes. Tel 56 44 777.

Otsime tööpäevadeks (esialgu pooleks päevaks) rõõmsat ja teotahtelist lapsehoidjat 1,5
aastasele poisile. Tel 51 14 251.

Noor töökas kahelapseline pere soovib enda
seltsi lapsehoidjat, kes tooks lasteaiast lapsed
ja veedaks nendega sisukalt õhtutunde, vajadusel päevi. Vajame ka abi majapidamisel.
Info 56642696, õhtuti 6559755, Stassi.

Võtan vastu tellimusi vanametalli koristuseks ja äraveoks. Tel 5695 7713.

Müüa garaaz (kinnistus), Katlamaja tee 6
- 22. Tel 56 484979 või 51 702 79.

Teen korteriühistute raamatupidamist, haldust. Korteriühistute raamatupidamisprogramm. Tel 53440489.

Vajatakse alates 1. sept. klaasplasti lamineerijaid. Vajadusel väljaõpe kohapeal. Töökoht
Haabneemes. Tel.601 6607, tööpäevadel
kell 9-11.

Ostame MEREKONTEINERI 6M, v 12M.
Tel. 50 150 65.

Võtame tööle majahoidjaid ja koristajaid. Info tel 50 19559, e-post:
mail@atpuhastusteenused.ee

Alates septembrist vajatakse Haabneemes
koduabilist kaks korda nädalas. Telefon
5106643 Katrin

6. augustil läks Roosi tee 10 maja juurest
kaduma noor vesihall vöödiline, karvane,
hästi laia sabaga sõbralik, isane kassike.
Kui keegi on näinud või teab midagi, väga
palume teatada tel. 50 18937

Ära anda 2 emast kassipoega. Tel 5135310
ja 6232891.

HAUAKIVID
JA KIVITÖÖD

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

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

AS Rannapere Pansionaat vajab

KORISTAJAT
Info telefonil 60 91 394.

ÜÜRIN GARAAŽI
Viimsi vallas
Tel 5048184
ja õhtuti 6011785

Ostame maad Harjumaal, võib olla
veel kinnistamata.
vara@kinnisvaraplaza.ee,
tel 61 09 999; 56 604 450.
Tallinn, Narva mnt 7 Matkapunkt Kinnisvara.

HAMBARAVI
PRAKS JA KÜÜTS

Kaluri tee 3
VIIMSI

6 09 08 91

Täiskasvanute hambaravi
Laste hambaravi (kuni 19. eluaasta Haigekassa lepingu alusel tasuta)
(alates 63. eluaastast Haigekassa soodustus)
Proteesitööd
Kirurgia
52 73 834
Dr. Kristiina Praks
51 10 912
Dr. Merle Küüts
Implantaadid

20 Viimsi Teataja

Südamlikud õnnesoovid
septembrikuu hällilastele!

Paigaldame soodsalt TV- antenne koos
garantiiga.
Tel 055 693 858.

ELFRIDE LORENTS
ELISABETH SAU
ANETTE VEST
LJUBOV NÕO
VEERA KANZI
LINDA JÜRGENS
LIDIA LILLEOKS
ELLA SAUL
ELGART KALLAS
LIVIA AILT
ELLA LEPP
ALFRED KESKKÜLA
THEA MINAROET
KENDRICK
VEERA NEVERDINOVA
ASTA KAASIK
ARMILDE KATSUBA
UNO TUULAS
MAGDA KLAUS
ÕIE SIHVER
TARMO TUUM
HEIKI LOO
MEERI-MARGITE
PALJASMA
MALLE MUTT
ARVI KALK
VELLO VILSON
SVETLANA MURDŠEVA
RAIVO KOIK
EEVI KARLSON
HELGI ASI
TAIMI PERNIK
AILI EINMANN
EHA KIVISILD

15.09
19.09
04.09
21.09
26.09
20.09
19.09
23.09
10.09
08.09
07.09
17.09

92
90
88
88
88
87
86
86
83
82
81
81

26.09
09.09
12.09
24.09
03.09
12.09
04.09
06.09
11.09

81
80
80
80
75
75
70
70
70

11.09
18.09
02.09
02.09
04.09
06.09
09.09
17.09
20.09
23.09
28.09

70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65

