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Vee- ja kanalisatsioonitöödest vallas >> Loe lk 4

Oma 83. sünnipäeva eel 
avas Eesti üks kuulsamaid 
fotograafe ja vanim tegutsev 
fotograaf Kalju Suur Ranna-
rahva Muuseumis oma 147. 
näituse “Silmarõõmud“. 

“Suur kunstnik ei vaja suurt lõuen-
dit. Suur kunstnik teeb ka väiksele 
lõuendile suure pildi,” sõnas valla-
vanem Haldo Oravas Kalju Suure 
väikseformaadiliste fotode näitust 
avades.

“Väikestel piltidel on suursugu-
sed daamid. Kui tahate teada, mida 
naine mõtleb, siis vaadake teda, 
ärge kuulake. Kalju teab, mida 
naine mõtleb. Õpime meiegi neist 
piltidest mitte tormama mõttevahe-
tusse,” jätkas vallavanem. 

Tema sõnul on Kalju Suure 
kunst kahes lihtsas materjalis – 
valguses ja varjus – ning ta soo-
vis erksa meelega fotokunstnikule 
palju valgust. 

“Nõuka ajal oli inimene foto-
aparaadiga spioon või pornograaf. 
Mina olin erand – mina olin mõle-
mat,” väitis fotode autor. 

Fotograaf rääkis, et tal oli 
kombeks kutsuda võimalikku mo-
delli kas näitusele, kohvikusse või 
salongi. “Siis kuulasin ja otsusta-
sin, kas ta kõlbab mõtteliselt. Kui 
figuur ei meeldinud, siis rääkisin 
ainult anekdoote,“ paljastas Kalju 
Suur oma meetodeid. 

Häbematult ilusad silmarõõmud
“Daamide ilu tuleb vaadata 

lahtiste silmadega ja seda ilu esile 
tuua,” selgitas fotokunstnik. Kuna 
suuremaid pilte on raske hoida ja 
kallis teha, on ta valinud oma töö-
de formaadiks A4. 

Mis aastal valmis esimene ak-
tifoto, seda vanameister ei mäleta. 
Küll aga mäletab ta, et Leedus ja 
Lätis olid aktifotod ilmunud vaid 
kunstikataloogides, kui meil ilmus 
esimene aktifoto ajakirjas Nõuko-
gude Naine. Loomulikult Kalju 
Suure looming. 

Näitusesaalis saab lugeda ka 
selgitusi fotomehe enda sulest: 

“Aastaid tagasi sain tellimu-
se teha fotosid kunstiinstituudile 
anatoomia, täpsemalt aktipooside 
õpikuks. Tegemist oli palju, kuid 
siis teatati – niisugust õpikut ei 
ole vaja, aitab välismaistest. Minu 
pilte ei soovitudki näha. Kuid mõ-
ned noored naiskunstnikud tellisid 
abimaterjaliks fotosid oma ilusast 
ihust. Nii jäi ära jama kapriissete 
modellidega.

On räägitud, kui kõik naised 
oleksid ilusad, siis ei oleks ühtegi 
ilusat naist. Meelaste silmadega ja 
eriti läbi objektiivi kiigates olen 
jõudnud arusaamisele, et kõik nai-
sed on ilusad. Ainult mõned neist 
on häbematult ilusad…

Minu aparaat, vallatu, püüdis 
ikka, kui vähegi võimalik, jääd-
vustada verinoori, kes lapseeast 

väljas ja häbematult ilusad. Ja ilul 
on nii palju variatsioone, et vahi 
pidevalt, sõrm suus…”

Kalju Suur pildistab jätkuvalt, 
oma 147. fotonäituse eksposit-
sioonigi jõudis ta enne avamist 
pildistada.  

Vaadata saab ka 2009. aastal 
Kalju Suurest valminud Marko 
Vainokivi dokfilmi “Maestro”. 

Kalju Suur ja “Liivakell”. Foto Aime Estna

KALju-HiLLAR SuuR
Sündinud 18. veebruaril 1928 Tallinnas.
Töö:
1954–1978 töötas trikotaazivabrikus Marat mehhaanika osakonnas.
1978 alates sama asutuse fotograaf.
1981–1994 kultuuriajalehe Sirp ja Vasar fotoreporter.
1988–1991 laulva revolutsiooni vabatahtlik reporter. Neist fotodest toi-
mus kaheksa näitust, mida eksponeeriti viies välisriigis. Fotosid avaldati 
kümne riigi ajakirjanduses ja raamatutes.
1995 pärast insulti asutas ühemehe kirjastuse Suurkalju, kus on aval-
danud põhiliselt oma vahenditega 22 fotoalbumit, 4 albumit avaldatud 
varem Nõukogude Liidu ajal.
Looming:
Fotograafiaga tegeleb alates 1956. aastast.
Tallinna Fotoklubi liige ja fotogrupi Stodom asutajaliige.
Põhiliselt tegelnud fotoreportaaziga. Teemadeks lapsed, kultuur ja kul-
tuuritegelased, huumor, portreed, aktid.
On osalenud enam kui saja viiekümnel rahvusvahelisel fotonäitusel, 
korraldanud üle saja neljakümne isiknäituse Eestis, Austraalias, Kana-
das, Prantsusmaal, Poolas, Soomes, Ungaris, Venemaal, Lätis, Leedus, 
Kasahstanis, Rootsis, Saksamaal, Taanis.
Tunnustused:
1978 Rahvusvahelise Fotokunsti Föderatsiooni (AFIAP) kunstniku tiitel.
1987 ajakirja Ogonjok (Moskva) preemia laureaat.
1999 Eesti Kultuurkapitali elutööpreemia.
2001 Valgetähe V klassi teenetemärk.

Näituse avamisel viibis ka Läti 
Vabariigi suursaadik Karlis Eihen-
baums.

Vanameistri pildistatud port-
reedest avati 23. veebruaril näitus 
vallamajas ning veel kolmaski näi-
tus tuleb märtsis huvikeskuses. 

Annika Poldre

Sõbrapäeval sõlmisid 
Viimsi vald ning Eesti Nuku- 
ja Noorsooteater koostöö-
lepingu. Loe lk 3

Riigikogu valimistest
Lähenemas on Riigikogu valimised, mis 
toimuvad 6. märtsil 2011 kell 9.00–20.00. 

Viimsi valla valimisjaoskondades oota-
me valima kõiki kodanikke, kellel on vali-
misõigus ja kelle elukoht on rahvastikure-
gistris registreeritud Viimsi vallas enne 4. 
veebruari 2011. a.

Valimisjaoskond nr 1 asub Viimsi alevi-
kus Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas. Hääletada 
saavad kodanikud, kelle elukoht rahvasti-
kuregistri järgi on Viimsi alevikus, Kelvingi 
külas, Lubja külas, Miiduranna külas, Püünsi 
külas, Rohuneeme külas või Naissaarel, sa-
muti need, kelle elukoht on määratud oma-
valitsuse täpsusega (Viimsi vald). 

Valimisjaoskond nr 2 asub Haabneeme 
alevikus Randvere tee 8 Viimsi Koolis. Hää-
letada saavad kodanikud, kelle elukoht 
rahvastikuregistri järgi on Haabneeme ale-
vikus või Pringi külas. 

Valimisjaoskond nr 3 asub Randvere kü-
las Kibuvitsa tee 1 Randvere külakeskuses 
(Randvere lasteaed). Hääletada saavad 
kodanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri 
järgi on Laiaküla külas, Leppneeme külas, 
Metsakasti külas, Muuga külas, Pärnamäe 
külas, Randvere külas, Tammneeme külas 
või Äigrumäe külas. 

Valimisjaoskond nr 4 asub Prangli saarel 
Idaotsa külas Prangli Põhikoolis. Hääletada 
saavad kodanikud, kelle elukoht rahvas-
tikuregistri järgi on Idaotsa külas, Kelnase 
külas või Lääneotsa külas. 

Soovitame kõigil hääletada juba aeg-
sasti eelhääletusel või elektrooniliselt.

Elektroonine hääletamine algab 24. 
veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaring-
selt kuni eelhääletamise lõpuni 2. märtsil 
kell 20.00.

Eelhääletamine toimub 28. veebruarist 2. 
märtsini kõigis valimisjaoskondades. Eelhää-
letamise ajal saavad valimisjaoskonnas nr 1 
hääletada ka need kodanikud, kes on mõne 
teise valimisjaoskonna valijate nimekirjas. 

Eelhääletamise ajal on valimisjaoskon-
nad avatud kell 12.00–20.00.

Valijate nimekirjad koostatakse rahvasti-
kuregistri andmete alusel 4. veebruari sei-
suga. Elukoha aadressiandmetes pärast 4. 
veebruari tehtud muudatusi arvesse ei võe-
ta, st valida saab kuni 4. veebruarini regist-
ris olnud elukoha järgi.

Kõikidele valijatele saadab siseministee-
rium valijakaardi, kus on valimiste kohta 
täpsem informatsioon. Kes ei ole valija-
kaarti saanud, võib oma andmete kontrolli-
miseks pöörduda vallavalitsuse poole.

Valmisjaoskonda häälemata tulles pa-
lume kindlasti kaasa võtta pildiga isikut 
tõendav dokument. 

Kellel ei ole võimalik tulla valimisjaos-
konda terviseseisundi või muu mõjuva põh-
juse tõttu, võib valimiskasti koju tellimiseks 
esitada oma elukoha järgsele valimisjaos-
konnale kirjaliku avalduse hiljemalt vali-
mispäeval kella 16-ks. 

Täpsem info valimiste kohta: http://
vvk.ee/riigikogu-valimised-2011. 

Ootame kõigi aktiivset osavõttu!

Kristo Kallas
vallasekretär
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 
11. märtsil

jan Trei
Viimsi Vallavolikogu liige, 
Viimsi Koduomanike Liidu 

esimees, 
jan@omanikud.ee, 

tel 51 68 806

10. märtsil algusega kell 17.30 
korraldab Viimsi Koduomanike Liit kütte-
majanduse teemalise teabepäeva.

Viimsi Koduomanike Liit plaanib märtsikuus 
korraldada oma liikmetele ja vallakodanikele 
teabepäeva, kus teemaks on küttemajandus ja 
selle arengud vallas.

Teabepäevale olen palunud esinema Viimsis 
küttemajanduses monopoolset seisu omava ASi 
Fortum Termest esindaja, kes tutvustab ettevõtte 
arengu- ja investeeringute plaane ning soojatee-
nuse hinnakujunduspoliitikat vallas.

Koduomanikel on teabepäeval võimalus 
saada ülevaade, millistesse valla piirkondadesse 
ja küladesse on ettevõte rajamas uusi soojatras-
se. Teabepäeval otsime vastuseid küsimustele, 
millal võiksid vallaelanikud uute trassidega lii-
tuda; mis maksab soojatootja Fortum Termesti-
ga liitumine ning milline on ettevõtte hinnaku-
junduspoliitika; kuidas on kujunenud kehtivad 

soojahinna teenuse tariifid vallas; miks on küt-
tekulud Viimsis tunduvalt kallimad kui mujal 
omavalitsustes; miks ulatuvad talvekuudel küt-
tearved Haabneeme elanikele 320  euroni (5000 
kroonini) kuus.

Küttemajanduse teemaline teabepäev toi-
mub Viimsi Vallavolikogu II korruse saalis 
(Nelgi tee 1).

Kui tunned soovi ja tahet kaasa rääkida ko-
duomanike olukorra parandamiseks Viimsis, 
siis oled oodatud! 

Eriti on teabepäevale oodatud kortermajade 
korteriühistute juhatuste esimehed ja juhatuste 
liikmed.

Lisaks monopolide hinnapoliitika vastu võit-
lemisega plaanime alanud aastal hakata korral-
dama liidu liikmetele regulaarseid üritusi vallas 
olevatel aktuaalsetel teemadel ja probleemidel, 
mis moel või teisel puudutavad koduomanikke. 

Kindlasti kulub koduomanikele ära teadmi-
ne, kuidas toimub ja on reguleeritud vallas pla-
neerimisprotsess, mis dokumendid on valla üld-
planeering ning detailplaneeringud, millised on 
omaniku õigused kaasa rääkida detailplaneerin-
gute menetlemise protsessides, kuidas ja miks 
taotleda ehitusluba, milleks on vajalik hoonele 
kasutusluba, mida tähendab korraldatud jäätme-
vedu ning millised regulatsioonid ja kohustused 
on kehtestatud heakorra osas koduomanikele.

Viimsi Koduomanike Liit plaanib 14. aprillil 
algusega kell 17.30 korraldada teabepäeva, kus 
teemaks on planeerimine ja ehitusküsimused 
vallas. Esinejateks on tulemas Viimsi Vallava-
litsuse maa- ja planeerimisameti juhataja Oliver 
Alver ning ehitusameti juhataja Juhan Kuller.

12. mail algusega kell 17.30 toimub teabe-
päev heakorrateemadel. Esinejaks on tulemas 
Viimsi Vallavalitsuse keskkonnaameti jäätme-
spetsialist Anne Talvari, kes räägib korraldatud 
jäätmeveost ning heakorra tagamisest vallas.

Juunikuus plaanime korraldada ülevallalise 
Koduomanike päeva koos huvitava kultuuri-
programmiga. Loodame sellest üritusest teha 
koduomanikele meeldiva ning hariva traditsioo-
nilise ürituse. Üritusega soovime rõhutada viim-
silaste koduomanikuks olemise väärtustamist ja 
teadvustamist.

Viimsi Koduomanike Liit on eksisteerinud 
üle poole aasta. Esimese tõsisema töövõidu 
oleme juba saavutanud Viimsi veehinna lan-
getamise osas. Koduomanikud näevad seda 
hinnangulist kuni 5% hinnalangust juba suure 
tõenäosusega oma suvistel veearvetel. Laiem 
eesmärk on endiselt see, et aastaks 2013 jõuda 
veeteenuse hinna langetamisega juba kuni 10% 
peale.

Loodan, et alanud aasta tuleb Viimsi Ko-
duomanike Liidule teguderohke ning viljakas.

Viimsi Koduomanike Liit korraldab kütte-
majanduse teemalise teabepäeva

Kallid viimsilased!
Lubage õnnitleda teid Eesti 

Vabariigi 93. aastapäeval!
Täna võime taas tunda uh-

kust oma riigi üle. Me elame 
Eesti Vabariigis, ainsas riigis, 
kus otsuseid tehakse Eesti kee-
les. Me kõik saame otseselt või 
kaudselt neis otsustustes kaasa 
rääkida. Oma emakeeles, ka-
sutades oma seadusega kaits-
tud sõnavabadust.

Kuid kas võime Eesti Va-
bariiki võtta kui iseenesest-
mõistetavat?

Minu isa sündis Venemaal, 
Tallinnas, kuid elas Eesti Vaba-
riigis. Ka mina sündisin  Nõuko-
gude Balti kuurordis, Tallinnas. 
Aga minu poeg sündis Tallin-
nas, Eesti Vabariigi pealinnas.

Sellepärast küsime ikka ja 
jälle pojaga teineteiselt: kas 
Eesti on üldse suuteline ajama 
niisugust poliitikat, mis tagaks 
Eesti säilimise, Eesti sõltuma-
tuse rohkem kui üheks põlv-
konnaks korraga?

Eesti Vabariik väljus Esi-
mesest maailmasõjast võitja-
na. Me ei võitnud toona endale 
mitte ainult 11,6 tonni Vene-
maa kulda ja Setumaad.

Meie võit tagas Eestile sün-
nijärgse ellujäämise.

Mida me sellest võidust õp-
pisime?

Esiteks saime teada, et kui 
Soome välja arvata, ei või-
delnud mitte keegi Euroopas 
toona Eesti Vabariigi loomise 
nimel peale Eesti rahva enda. 

Teised Entente´i riigid toetasid 
pigem Tsaari-Venemaa säili-
mist keisririigina. Kellelgi pol-
nud huvi ega usku täiesti uue 
pisivabariigi sündi ja toimetu-
lemisse.

Meil on Eesti Vabariik mit-
te sellepärast, et Euroopa oleks 
seda pikisilmi oodanud, vaid 
sellepärast, et meie esiisad ja 
-emad tahtsid oma riiki. Ja nad 
tahtsid sedasama meile, oma 
lastele, ning lootsid anda edasi 
lastelastele kui väärtust, mida 
pärandatakse põlvest põlve.

Teiseks õppisime, et oma 
riiki ei saa tasuta.

Selle riigi ilmaletulek mak-
sis meile üksnes Vabadussõjas 
5000 võitleja elu. Paljud rinde-
le minejad olid vabatahtlikud. 
Paljud olid noored. 

Me võiksime öelda: see ei 
lähe meile täna korda. Aga me 
ei ütle seda.

See oli nende maa, see oli 
nende lipp. Ja võib-olla oli see 
nende armastus.

Nüüd on see lipp meie käes.
Isegi kui Soome tööle lähe-

me, on vastutus meile põuetas-
kus kaasa pandud.

Oleme ühtäkki muutunud 
Põhja-Euroopa kõige integree-
ritumaks riigiks. Mida see tä-
hendab?

Oleme end sidunud teis-
te Euroopa demokraatlike 
riikidega kõikide võimalike 
programmide kaudu,  milleks 
on euroalasse kuulumine, Eu-
roopa Liidu liikmeks olemine, 
ühine viisa- ehk Schengeni 
ruum ja NATO liikmelisus. 
Kas kõik see on olnud piisav, 
et tagada Eesti Vabariigi püsi-
majäämine rohkem kui üheks 
põlvkonnaks? 

Me peame ka ise eduka-
malt majandama. Tööpuuduse 
üks valusaid tagajärgi – vae-
sus – puudutab liiga tihti meie 
lapsi.

Eestit viivad edasi inves-
teeringud, toetused, mis soo-
sivad ettevõtlikkust, uuen-
dusmeelsust ja loovust. Kuid 
Eesti on erandlik selles halvas 
mõttes, et välisinvestorite pu-
haskasumi väljavool on era-
kordselt suur. Väljaviidud pu-
haskasum on ju võõras rikkus. 
Väljapoole Eestit tööle läinud 
töötaja on seda enam võõras 
rikkus. Kas Eesti elanikest on 
saamas väliskapitali odav töö-
jõud?

Meie valusaim tuleviku-
probleem on madal sündivus 
ning sellest tulenev rahva va-
nanemine.

Demograafide prognoosi-
de järgi on 2050. aastaks Eesti 
elanikkonnast üle 65aastaste 
osakaal juba 38%, mis on olu-
liselt üle Euroopa keskmise.

Meil jääb üle loota üksnes  
meie noortele. Loota noortele 
peredele, suuremale laste ar-
vule ja noorte innovatiivsusele 
ning ettevõtlikkusele. Tuleb 
usaldada noori! Meenutame, 
et meie riigi rahvuslipp sün-
dis just noorte kätes Eesti Üli-
õpilaste Seltsi lipuna ja võeti 
kasutusele veel enne, kui riigi 
sõltumatus 1918. aasta veeb-
ruaris välja kuulutati.

 Me peame omavahel jälle 
lumesõda. Valimised lähene-
vad. 

Kas teame ikka, et rinde-
joon ei paikne tegelikult meie 
vahel?

Eesti julgeolek sõltub üha 
enam meie tarkusest, kuidas 
suudame teisi ennast kuula-
ma panna, aga eelkõige sel-
lest, kuidas me saame läbi 
omavahel. Otsigem siis seda 
üksmeelt! See on meie stra-
teegiline maavara. Kõik muu 
mõõduvõtmine meie vahel 
peaks olema vaid sport.

Head Eesti Vabariigi aasta-
päeva Teile kõigile!

Haldo Oravas
Viimsi vallavanem

Viimsi vallavanema 
pöördumine Eesti Vabariigi 
93. aastapäeval

Pealinna ja valdade 
koostööprojekt
Tallinna pealinnaregiooni omavalitsuste koos-
töövõimalused on selginemas. 

Pealinnaregiooni – s.t Tallin-
na ja selle lähinaabrite – ko-
halike omavalitsuste koos-
töövõimalusi ja -valdkondi 
uuriv projekt on jõudmas 
lõppjärku ning tulemused 
võetakse märtsi alguseks 
kokku ja avaldatakse kõigile 
huvilistele. 

Harjumaa Omavalitsuste 
Liidu poolt algatatud ja lä-
biviidud projekti “Pealinna-
regiooni omavalitsusüksuste

koostöö- ja haldusvõimekuse tõstmine” raames läbiviidud 
uuringute peamine eesmärk oli välja selgitada võimalused 
pealinnaregiooni avalike teenuste arendamiseks läbi koos-
töö ning seeläbi teenuste tarbijatele odavama ja tõhusama 
teenuse pakkumine. 

Põhimõtteliselt oligi projekti sihiks vaadelda avalikke 
teenuseid regiooniüleselt, sest pealinn ja selle lähemad 
omavalitsused on elanike igapäevase liikumisega selgelt 
ja praktiliselt kõikides eluvaldkondades seotud. Sellest 
tulenevalt tasub ka kohalikel omavalitsustel kaaluda, kas 
aeg omavaheliseks tihedamaks koostööks on küps.

Projekti esmaseks sammuks oli osade Põhjamaade 
pealinnaregioonide, nagu Kopenhaagen, Oslo ja Helsin-
gi koostöövõrgustikega tutvumine ja nende kogemuste 
Eestis kasutamise võimaluste analüüsimine. Põhjamaade 
koostöökogemuste selgitamisele järgnes  Eesti tingimus-
tes teenusestandardite väljatöötamine, koostööks vajalike 
institutsioonide ja juhtimismudelite selgitamine ja teenu-
sepakkumise regiooniüleste finantseerimismudelite välja-
töötamine.

Põhjalikumalt on võimalik projektiga ja selle tulemus-
tega tutvuda projekti kodulehel www.hol.ee/pealinnare-
gioon/. Projekti tulemusi tutvustatakse selle lõpuseminaril 
1. märtsil kell 10.00 Tallinna Linnaarhiivis, Tolli tn 6.

Projekti rahastab Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna 
finantsmehhanismide regionaalarengu toetusskeem.

Täiendavat teavet jagab HOLi projektijuht Margus 
Metssalu (e-post margus@hol.ee, tel 51 59 625).

Harjumaa Omavalitsuste Liit
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Detailplaneeringutest
07.–20.03.2011 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (esmaspäe-

viti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi val-

lamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Pringi küla 

kinnistute Laigari ja Rohuneeme tee 57d detailplanee-

ring.

Detailplaneeringuga kavandatava lühikirjeldus:

Planeeritava ala suurus on ca 1,19 ha ja asub Rohunee-

me tee ääres ning piirneb Tallinna lahega, Rohuneeme tee 

59, 61a, 61b, 61c, 61d, 63, 63a, Lehise kinnistutega. Detail-

planeeringu ülesanne on üldplaneeringu kohase ehitusõiguse 

määramine elamule ja abihoonetele, juurdepääsu planeeri-

mine valla omandis olevale muulile ja vaba liikumise taga-

mine rannas. Planeeritava elamu suurim lubatud kõrgus on 

7 meetrit.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda ka Viimsi valla 

koduleheküljel www.viimsivald.ee.

Esmaspäeval, 14. veeb-
ruaril kirjutati Eesti Nuku- 
ja Noorsooteatris alla 
Viimsi valla ning teatri 
vaheline koostööleping. 
Samas anti Viimsi vallale 
üle lapsesõbraliku oma-
valitsuse tiitel.

Sümboolselt sõbrapäeval sõl-
mitud leping tähistab teatri ja 
valla ühist soovi uue publiku 
kasvatamiseks ja harimiseks. 
Viimsi vallas elab üle 16 000 
inimese, kellest iga neljas on 
laps või nooruk. Valla elanike 
arv on sama suur kui Rakve-
re linnas, kus oma teater on 
ammu olemas. “Juba täna hoo-
litseme me selle eest, et kui 
Viimsi teatri- ja kontserdimaja 
aastate pärast valmib, oleks 
meil olemas oma vallast kul-
tuuriteadlik publik. Just seda 
silmas pidades tegime koos-
tööettepaneku Eesti Nuku- ja 
Noorsooteatri juhile Meelis 
Paile, et sõlmida sõbraleping 
valla ja teatri vahel. Mul on 
väga hea meel, et sõbraleping 
saab just täna, sõbrapäeval, 
alla kirjutatud ning toob Viim-
si valla lapsed ja noored juba 
peatselt siia toredasse majja,“ 
ütles Viimsi vallavanem Haldo 
Oravas.

Koostöölepingu jõustumi-
sel hakkab Viimsi vald toeta-
ma oma valla lasteaedade ja  
koolide bussitransporti Eesti 
Nuku- ja Noorsooteatri eten-
dustele. Nii garanteerib Viimsi 
vald võimaluse oma noortele 
näha head teatrit ning harida 
end nukukunsti- ja teatriajaloo 
osas. NUKU keskus kingib 
omalt poolt igale Viimsi noo-
rele tasuta muuseumikülastu-
se.

Eesti Nuku- ja Noorsoo-
teatri direktori Meelis Pai sõ-
nul on Viimsi valla initsiatiiv 
alustada teatriga koostööd uue 

Viimsi vald ning Eesti Nuku- 
ja Noorsooteater sõlmisid 
koostöölepingu

Vallavanem Haldo Oravas ja 
teatrijuht Meelis Pai asuvad 
lepingule allkirju andma.

TEATRiST
l Eesti Nuku- ja Noorsooteater (Eesti Riiklik Nukuteater) asutati 
1952. aastal ja on tänaseks Eesti ainus professionaalne riiklik 
laste- ja noorteteater. Teatri rajas nukunäitleja ja -lavastaja Fer-
dinand Veike, kes juhtis teatrit ligi kolmkümmend aastat. Alates 
2000. aastast on teatrijuhiks Meelis Pai.
l Eesti Nuku- ja Noorsooteatri truppi kuulub hetkel 19 näitlejat, 
kollektiivis on 80 töötajat. 2006. aastast lisandus Eesti Riiklikule 
Nukuteatrile noorsooteatri nimetus, et tuua lisaks lastelavas-
tustele sihipäraselt lavale ka noortele ja täiskasvanutele suu-
natud lavastusi. 
l Eesti Nuku- ja Noorsooteater on repertuaariteater, mängu-
kavva kuuluvad nii laste kui ka noorte nuku- ja draamalavastu-
sed. Kaasaegseid nukuteatrivõtteid kaasavate lavastuste kõrval 
kohtab repertuaaris ka traditsioonilisi sirmilavastusi. Viimastel 
hooaegadel on rohkem tähelepanu pööratud noortele ja täis-
kasvanutele suunatud nukuteatri populariseerimisele. Lisaks 
toob Eesti Nuku- ja Noorsooteater lavale muusikale – nii maail-
manimega kui ka algupäraseid.
l 2010. aastal avati teatri kõrvalhoones Nukukunsti Keskus, mis 
ühendab nukumuuseumi, nukukunstialase teaduskeskuse, nu-
kutöökojad ning Eesti Nuku- ja Noorsooteatri.

publiku kasvatamiseks iga-
ti kiiduväärt. “Koostöö Eesti 
professionaalse laste- ja noor-
teteatriga on märk sellest, et 
vald hoolib oma elanike jä-

Viimsi lapsed nukumuuseumis, laual ootab uhke tort.

reltulijatest ja soovib pakkuda 
neile kvaliteetseid kultuuri-
elamusi. Kutsume üles teisi 
valdu järgima Viimsi eeskuju 
ning soodustama samal moel 

oma lastele kultuuri kättesaa-
davust.”

Sõpruslepingu allkirjasta-
mist oli tulnud uudistama ka 
bussitäis lapsi Viimsist. Pärast 
pidulikku osa esinesid lapsed 
lauluga, siis söödi torti ja suun-
duti giidi juhendamisel nuku-
muuseumi imesid avastama.

VT

Harju maavanem Ülle 
Rajasalu tegi teatavaks 
Harju maakonna auko-
daniku 2011, kelleks on 
jaan Manitski. Aukoda-
niku vapimärgi andis 
maavanem Ülle Rajasa-
lu üle teisipäeval, 22. 
veebruaril Eesti Vabariigi 
93. aastapäeva pidulikul 
vastuvõtul Saku mõisas.

Manitski pälvis maakondliku 
aukodaniku tiitli oma erakord-
se panuse eest Viinistu küla 
arendamisse. “Otsustavaks sai 
Jaan Manitski laiapõhjaline 
tegevus. Alates kultuurivald-
konna arendamisest, oma ko-

Harju maakonna aukodanik 2011 
on Jaan Manitski

dukandi aktiveerimisest kuni 
eduka äritegevuseni teistel ala-
del,” sõnas Harju maavanem 
Ülle Rajasalu.

Manitski on pälvinud li-
saks presidendi poolt 2005. 
aastal Valgetähe IV klassi tee-

netemärgi kohaliku elu eden-
damise eest ning 2006. aastal 
Harjumaa Kultuuripärli tiitli.

Aukodaniku vapimärki on 
välja antud kahel korral. Aastal 
2009 pälvis selle dirigent Eri 
Klas ning eelmisel aastal Ees-
ti Vabadusvõitluse Muuseumi 
asutaja ja juht Johannes Tõrs.

Harju maakonna aukodani-
kuks nimetatakse isik, kes oma 
silmapaistva töö ja tegevusega 
on kaasa aidanud maakonna 
arengule, samuti teiste saavu-
tuste eest, mis on eeskujuks 
ühiskonnas. Aukodaniku kan-
didaadid esitab maavanemale 
vastav komisjon. Maavanem 
Ülle Rajasalu sõnul on tun-

nustamine vähim mida saame 
teha, et tõsta esile maakonna 
silmapaistvamaid isikuid.

Lisaks tänab maavanem 
ka dirigenti Harry Illakut ning 
Kristiina Liivikut panuse eest 
Harjumaa Noorte Puhkpillior-
kestri tegevusse ja Harju maa-
konna eduka esindamise eest 
rahvusvahelisel puhkpillior-
kestrite festivalil Prahas.

Maavanema pidulik vas-
tuvõtt aukodaniku tiitli üle-
andmiseks toimus Saku mõi-
sas 22. veebruaril 2011 kell 
15.30–17.30.

Kadi-Ann Simmermann
Avalike suhete nõuniku kt

Harju maakonna aukodanik 
2011 jaan Manitski.

Reval Café ehitas 
Viimsisse uue 
kohviku
Kohvikukett Reval Café avas 11. veebruaril
Viimsis oma kuuenda, 100 000 eurot maksma 
läinud 50-kohalise kohviku.

Ettevõtte teatel sai seoses uue söögikoha avamisega tööd 
15 inimest.

Reval Café turundus- ja kommunikatsioonijuhi An-
nely Treifeldti sõnul on Viimsi uus kohvik esimene, mille 
ettevõte on spetsiaalselt ise ehitanud. “Praegu on majas 
sadakond ruutmeetrit teeninduspinda, lisaks avame suvel 
väliterrassi. Kohvikus valmib kohapeal iga päev mitu-
kümmend sorti pagaritooteid, salateid, eineid ning koo-
ke,” lisas Annely Treifeldt.

Reval Café Viimsi kohvik asub aadressil Ranna tee 
13c, Miiduranna bussipeatuse vahetus läheduses. Eripä-
rase välisfassaadilahendusega maja projekteeris arhitekt 
Madis Eek, sisekujundus valmis koostöös arhitekt Enn 
Tolmatsiga. Koos kohvikuga valmis valla piiritähisena 
Viimsi logoga kellatorn, mille idee autor on samuti Madis 
Eek.

Viimsi kohvik on avatud seitse päeva nädalas, argipäe-
viti seitsmest hommikul kuni kella kümneni õhtul.

VT

Loorid laenuks 
muuseumisse
Eduard Vilde muuseum avab kevadel põneva 
kultuuriloolise näituse “Looriga või loorita“ ning 
soovib selleks laenutada loore. 

Näitus ei keskendu aasta kaunimal ajal mitte paljukäsitle-
tud pulmatraditsioonile laiemalt, vaid selle ühele kesksele 
sümbolile – loorile. Esemepõhine näitus vaatleb ühest kül-
jest loori rohkeid tähendusvälju ja nende muutumist ajas, 
teisest küljest käsitletakse ka vabaabielu teemat (piltlikult 
loori puudumist). 

Kirjanik Eduard Vilde, Eesti esimese naisõiguslase va-
baabielu elukaaslase Linda Jürmanniga oli revolutsiooni-
line, modernne ja julgelt normist väljas samm. Tänapäeval 
on pigem vastupidi. 

Seoses näitusega ootame naisterahvastelt väljapaneku 
tarbeks laenuks omaaegseid pulmaloore, olgu need esiva-
nemate kapist või tänapäevased. Lisaks oleme huvitatud 
pruutpaaride fotodest (eriti vanadest ja nõukogudeaegse-
test) ja toredatest looriga seotud mälestustest ning juhtu-
mistest. 

Materjali ootame muuseumisse 18. aprilliks 2011.
Täpsem info: Piret Meos, Eduard Vilde muuseumi ku-

raator, tel 601 3181, vilde@linnamuuseum.ee, www.lin-
namuuseum.ee/vilde.

Piret Meos
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Projekt “Viimsi vee-
korraldus“ 
Tänaseks on möödunud pea 
viis aastat, kui Euroopa Ko-
misjon kinnitas Viimsi valla 
poolt esitatud taotluse projekti 
“Viimsi veekorraldus” kaasfi-
nantseerimiseks.

Nimetatud otsus sai määra-
vaks Viimsi vallas nimetatud 
5-aastase perioodil teostatud 
ulatuslikele vee- ja reoveeraja-
tiste I etapi ehitustöödele. 

Projekti lõpptähtajaks on 
määratud 01.07.2011, s.t sel-
leks ajaks peavad olema tööd 
valmis ja lõpparuanne koos-
tatud. Valmivast lõppraportist 
selgub esialgselt planeeritud 
eesmärkide täitmine.

Eelkirjeldatud perioodil on 
Viimsi vallas rajatud/rajatakse 
ligikaudu 170 km vee- ja reo-
veetorustikke. Samuti on ra-
jatud Viimsi poolsaare keskel 
olevasse RMK metsamassiivi 
uute puurkaevudega veehaa-
re, mille tootlikkus katab kogu 
Viimsi elanikkonna veetarbi-
mise vajadused.

Tänaseks on teostamisel 
veel torustike rekonstrueerimi-
ne Miidurannas–Haabneemes 
ning vee- ja reoveetorustike 
paigaldus Muugal 

Projekt “Viimsi vee-
korraldus ii etapp“
Vaatamata kirjeldatud toru-
kilomeetritele ei ole kahjuks 
rahalisi vahendeid jätkunud 
kogu Viimsi mandriosa katmi-
seks ühtsete vee- ja reoveevõr-
kudega. Seega esitasime uue 
rahastamistaotluse Ühtekuulu-
vusfondi perioodi 2007–2013 
vahenditele, et eelmisest pro-
jektist välja jäänud piirkon-
dade vee- ja reoveetorustikud 
saaksid ikkagi välja ehitatud.

Seisuga 30.04.2010 andis 
SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus positiivse rahastusot-
suse projektile “Viimsi vee-
korralduse II etapp”. Nimeta-
tud projekti mahus ehitatakse 
välja veetöötlusjaam ning vee- 
ja reoveetorustikud Leppnee-

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse korraldusel toi-
mus 10. veebruaril Viimsi 
Päevakeskuses järjekord-
ne eakate päev. 

Igal aastal on see üritus olnud 
väga populaarne ja osalejaid 
alati päris palju. Seekordne 
kava tõi taaskord kokku üsna 
palju vanemaid inimesi. Ja 
miks ka mitte, sest teemad olid 
südamelähedased ja vajalikud.

Tähtsaim vast oli teema 
“Tervislik toit eakate toidu-
laual”, kus Tallinna Tehnika-
ülikooli professor Raivo Vokk 
rääkis sellest, mida ja kuidas 
süüa. Igal söögikorral oleks 
soovitav, et taldrikul oleks 
esindatud vähemalt 10 värvi. 
Mõelgem – see on ju lihtne. Ja 

Vee- ja kanalisatsioonitöödest Viimsi vallas

me ja Püünsi külas, piirkonnad 
Randvere külas, Lubja külas, 
Muuga külas ja Haabneeme 
alevikus.

Siinkohal rõhutame, et an-
tud projekti raames viiakse ellu 
ainult vee- ja reoveerajatiste 
ehitus, s.t sadeveesüsteemide 
ja teekatete rajamist nimetatud 
projekti käigus ei rahastata, 
taastatakse olemasolevad tee-
katendid. 

Geodeetiliste tööde 
teostamine
Jaanuaris 2011 sõlmiti töövõ-
tulepingud geodeetiliste tööde 

teostamiseks ASiga KjaH ning 
Rakendusgeodeesia ja Ehitus-
geoloogia Inseneribüroo OÜga.

Geodeetilised tööd peavad 
olema valmis maikuuks. 

Ehitustööde teostamine
Peale geodeetiliste uuringute 
valmimist viiakse läbi piirkon-
dade projekteerimis-ehitustöö-
de hankemenetlused. Ehitus-
tööd tuleb seejuures lõpetada 
2013. aasta jooksul.

Ehitustööde teostamisel tu-
leb paratamatult arvestada eba-
korrapärase liikluskorralduse 
ning tööde osaks oleva trans-

pordimüraga. Seetõttu palume 
juba ette mõistvat suhtumist 
meie tegevusele, mille eesmärk 
on kõikidele Viimsi mandriosa 
elanikele pakkuda kvaliteetset 
veevarustust ja reovee ärajuh-
timist. Ehitustööde piirkonda-
desse on paigaldatud infotahv-
lid, millelt on võimalik saada 
infot ehitusaegade ja kontakti-
sikute kohta.

Omalt poolt oleme ehitus-
lepingus sätestanud, et tööpäe-
va lõpus võib lahtiseks jääda, 
mitte suurem kui 3x4 m ümb-
ritsetud piiretega kaevik. Enne 
tänavate sulgemist tuleb teata-

da igale kinnistule eraldi, kui 
pikaks ajaks puudub kinnistule 
ligipääs. Töövõtja kohustub 
organiseerima tõrgeteta prügi-
veo.

Siiani on suurimaks prob-
leemiks ehitustööde käigus 
väljakaevatud pinnase (mis ei 
sobi tagasitäiteks) ladustami-
ne. Tegemist on probleemiga, 
millel ei ole ühest lahendust. 
Ehitusettevõtjate soov on leida 
ladestusplats Viimsi vallast, et 
selle võrra hoida kokku trans-
pordikuludelt. 

Samas ei soovi keegi seda 
pinnast tasuta, kuid tasu eest 
ollakse lahkelt nõus andma 
kinnistule ladestuluba. Taga-
järjeks on kinnistu, mille es-
teetiline välimus ei kannata 
mingit kriitikat ning samuti 
välistatakse kinnistu hilisem 
võimalik realiseerimine. 

Teisest küljest, nõudes ehi-
tusettevõtjalt pinnase trans-
portimist jäätmekäitlusesse 
(tuntumad kohad Väo karjäär 
ja Kopli ladestusplats), peame 
arvestama, et rasked veokid 
(täismass ca 20–25 tonni) ka-
sutavad sõitmiseks nii Viimsi 
vallale kui ka riigile kuuluvaid 
teid, mis ei pea nii suurele 
koormusele vastu ning tule-
museks on teede lagunemine. 
Täna oleme esitanud Viimsi 
vallale palve leida valla terri-
tooriumilt ladestusplats, kuhu 
oleks võimalik ladustada väl-
jakaevatud pinnast. Samas 
oleme väga tänulikud kõikide 
kodanike poolt välja pakutud 
ideede eest, mis annaksid väl-
jakaevatud pinnasele (suure-
mas osas savipinnas) uue elu 
toormaterjalina.

Vaegtööde teostamine
Juhul, kui ehitustöid teostatak-
se perioodil, kus haljastuse ja 
teekatete taastamine ei osutu 
enam temperatuuri languse 
tõttu võimalikuks, on lepingus 
sätestatud ehitusettevõtjale ko-
hustus teostada nii haljastuse 
kui ka teekatete taastamine 
hiljemalt maikuu lõpuks. 

Kasutuslubade taotle-
mine
Kõigile valminud piirkondade-
le taotletakse Viimsi Vallava-
litsusest kasutusload. Täna on 
taotlemisel kastusuload järg-
mistele piirkondadele: Pringi 
küla Rohuneeme tee mais-
maapoolne osa, Vana-Muuga 
II piirkond, Kiigemäe tee piir-
kond ja Rummu tee piirkond. 

Teenusega liitumine
Pärast ehitustööde lõppu ja 
torustikele kasutusloa väljas-
tamist edastatakse kõikidele 
kinnistutele, millele on rajatud 
vee- ja/või reovee liitumis-
punktid teatised, kus teavita-
takse kinnistu omanikku liitu-
mise võimalikkusest.

Liitumiseks tuleb vee-ette-
võtjale esitada liitumistaotlus, 
millele vastavalt väljastab AS 
Viimsi Vesi liitumistingimu-
sed. Liitumistingimuste alusel 
tuleb kinnistu omanikul taga-
da kinnistu torustike väljaehi-
tamine alates liitumispunktist 
(üldjuhul kanalisatsioonil vaat-
luskaev ja veevärgil maakraan 
kinnistu piiril) kuni elamuni.

Liitumistasu võimalikuks 
hüvitamiseks vastavalt Viimsi 
Vallavalitsuse 28.04. 2006. a. 
määrusega nr 26 kehtestatud 
ja 02.03. 2007. a määrusega 
nr 21 ja 17.08. 2007. a. määru-
sega nr 47 muudetud “Viimsi 
valla ühisveevärgi ja/või -ka-
nalisatsiooniga liitumisel liitu-
mistasu hüvitamise eeskirjale” 
tuleb kinnistu omanikul esita-
da kirjalik taotlus ASi Viimsi 
Vesi kaudu. 

Täpsem informatsioon ja 
viited kohaliku omavalitsuse 
seadusandlusele, mis käsitleb 
liitumistasusid ning nende või-
malikku hüvitamist, on toodud 
ASi Viimsi Vesi kodulehekül-
jel www.viimsivesi.ee.

Oleme vallaelanikele sü-
damest tänulikud mõistva 
suhtumise eest, mis puudutab 
ehitustöödest tulenevat ja teie 
igapäevast elukorraldust häiri-
da võivat tegevust. 

Veetorustiku ehitus Viimsi vallas. 

Viimsi Päevakeskuses oli sisukas ja meeldejääv kohtumine

sööge kala. Lugupeetud pro-
fessor on viimasel viiel aastal 
igal hommikul söönud kala. 
Räim võiks olla meie toiduse-
delis esikohal – rannarahvas 
me siin Viimsis ju oleme.

Ja siis, kui heast toidust 
jutt otsa sai, tuli meile esinema 
Tallinna Kesklinna Sotsiaal-
keskuse meesansambel Vana-
isad Vaike Sarni juhendamisel. 

Nende vanaisade laul tõi palju-
dele kuulajatele äratundmis- ja 
härduspisara silma. Eks mõni-
gi tundis esinejates ära proffe.

Siis viskasid pisukese ro-
sina meie üritusele Andra 
Veidemann ja professor Rein 
Einasto. Nemad puhusid küll 
rohkem ühe erakonna poo-
le kallutatud juttu. Tuleb aga 
tunnistada, et see nii väga vali-
mispropagandana ei tundunud.

Eriti jumekas oli veel fü-
sioterapeudi praktiline võim-
lemisharjutuste kompleks, 
milles kõik aktiivselt osalesid. 
Ja küllap jäävad sel aastal pa-
kutud imehead võileivad ja ko-
hupiimakook nende pakkujaid 
veel kauaks meenutama.

Enn Teimann

Päevakeskuse saali oli 
kogunenud hulgaliselt huvilisi. 
Fotod Enn Teimann



25. veebruar 2011  5

Viimsi Koolis pööratakse 
tavapärase õppetöö kõr-
val tähelepanu õpilas-
teadusele ja tegutsetakse 
mitmes suunas, et õpilas-
tel oleks võimalus osale-
da erinevates projektides 
ning ringitegevustes.

Kõige väiksematel koolilastel 
on võimalus osaleda väga po-
pulaarseks kujunenud Taibu 
ringi töös.

Sügisesel koolivaheajal oli 
Viimsi Kooli 5.–6. klasside õpi-
lastel võimalus osaleda mater-
jaliteaduse töötoas, mida juhen-
dasid Tartu Ülikooli Füüsika 
Instituudi materjali- ja kesk-
konnateaduse tudengid Meeri 
Visnapuu, Triin Kangur, Kat-
hriin Utt ja Urmas Joost. Seda 
suurepärast võimalust kasutas 
20 Viimsi Kooli teadmishimu-
list noort. 

Juhendajate näpunäidete 
järgi sooritati üheskoos mit-
meid praktilisi töid: valmistati 
homopolaarne mootor, mille 
abil selgitati Lorentzi jõu mõju 
magnetväljaga risti olevale 
vooluga juhile; uuriti ferrove-
deliku abil, millised näevad 
välja magnetvälja jõujooned; 
sõeluti liivast välja magnetiiti; 
uuriti erineva kontsentratsioo-
niga värvilisi suhkrulahuseid; 
tutvuti kromatograafiaga ja uu-
riti nitiolist vedrusid, mis taas-
tavad oma kuju pärast tugevat 
deformatsiooni kokkupuutes 
kuuma veega. 

Loodetavasti said noored 
sellest juurde uut indu õppi-
maks loodusteadusi ja järgmi-
ne materjaliteadlasest Nobeli 
füüsikapreemia laureaat tuleb 
meie koolist.

Viimsi Kooli 10. klasside 
õpilased on osalenud juba kol-
mandat aastat järjest igal sügi-
sel TÜ Füüsika Instituudis ma-
terjaliteaduse praktikumis, kus 
õppepäeva jooksul sooritatak-
se ülikoolipoolsete juhendajate 
käe all 8 laboratoorset tööd. 

Kevadisel koolivaheajal 
tulevad meile külla Tallinna 

Meie õpilaste 
saavutusi
Viimsi Kooli õpilased osalesid õppeaasta esimesel 
poolel väga mitmetel maakondlikel ja üleriigi-
listel õpilasvõistlustel. Üleriigilistele võistlustele 
pääsevad mõõtu võtma parimad, kes on läbinud 
kooli- ja maakondliku tasandi voorud. 

Mälumänguvõistlus
Oktoobris toimus Tallinna Tehnikaülikooli majandustea-
duskonna ruumides VIII koolinoorte mälumängumeistri-
võistluste eelvoor, millest võtsid osa Harjumaa ja Tallin-
na koolid. Väga hästi esines Viimsi Kooli gümnaasiumi I 
võistkond, mille koosseisu kuulusid 11.b klassi õpilased 
Rauno Laht, Ekke Sakkov, Karl Lennart Meri ja Rene 
Kuusing. Tihedas konkurentsis saavutati Harjumaa kooli-
de seas II koht, millega ühtlasi tagati pääs finaalvõistluse-
le, mis toimub aprillikuus Viimsi Koolis.

Põhikoolide arvestuses saavutas III koha 9.a klassi 
võistkond koosseisus Jarno Nurm, Rauno Leppik ja Andrea 
Aun. Mälumängu jätkuvat populaarsust näitavad teist aastat 
toimuvad koolisisesed mälumängumeistrivõistlused, milles 
osales üle 20 võistkonna 9.–12. klassidest. Õpilaste juhen-
dajateks olid õpetajad Peeter Sipelgas ja Kersti Ojassalu.

Luulevõistlus ja etluskonkurss
Veel leidis oktoobris aset  Koerus Aruküla mõisas Kalju 
Lepiku luulevõistlus, kus võistlejaid oli kokku üle kolme-
kümne. Viimsi Koolist saavutas põhikooli arvestuses juba 
teist aastat järjest I koha Liisa Kams (9.a). Seidi Preitof 
(9.a) sai kaks eripreemiat – ühe andis Järvamaa Mõisakoo-
lide Ühing ning teise Koeru Apteek.  Õpilasi juhendajas 
õpetaja Eva Kalbus.

Novembris peeti Orus maha maakondlik “Koidulau-
liku” etluskonkurss, kus osales kokku 28 õpilast. Viimsi 
Kooli esindasid Seidi Preitof (9.a), kes saavutas 7.–9. klas-
side vanusegrupis III koha, ja Grete Jürgenson (10.a), kes 
saavutas gümnaasiumi vanusegrupis I koha. Ühtlasi valiti 
Grete esindama Harjumaa etlejaid vabariiklikul “Koidu-
lauliku” konkursil, kus ta saavutas gümnaasiumiõpilaste 
hulgas suurepärase III koha. Grete ja Seidi juhendajaks oli 
õpetaja Eva Kalbus.

inglise keele ja geograafia olümpiaadid
Novembrikuusse mahtus ka Saku Gümnaasiumis toimu-
nud Harju maakonna 8. klasside inglise keele olümpiaad, 
mis oli Viimsi Koolile väga edukas. Kiur Olaf Sild (8.c) 
võitles ülekaalukalt välja I koha õpetaja Monika Turu ju-
hendamisel. Osalejaid oli kokku 47 kahekümne seitsmest 
Harjumaa koolist. 

Detsembris toimus Viimsi Koolis üleriigilise geograa-
fiaolümpiaadi piirkonnavoor. Ekke Sakkov (11.b) tuli güm-
naasiumi üldarvestuses I kohale, teda juhendas õpetaja 
Kersti Ojassalu. Ekke pääses selle tulemusega vabariigi 35 
parima geograafi osavõtul toimuvasse lõppvooru, mis toi-
mub 6.–8. maini Haapsalus. 10. klasside arvestuses võitis 
I koha Kati Koost (10.b) õpetaja Ita Ilvese juhendamisel. 

Õpilasteadus Viimsi Koolis

Tehnikaülikooli insenerid, kes 
viivad läbi teaduspäeva 5.–7. 
klasside õpilastele. Üheskoos 
tutvutakse sillaehituse sala-
dustega ja vähemalt eelinfo 
põhjal peaks õpilased ise ühe 
silla ehitama.

Ei ole vist ühtegi tehnikast 
huvitatud noort, kes ei oleks 
unistanud robotitest. Kuni möö-
dunud aasta detsembrikuuni 
võiski see tunduda meie jaoks 
kauge unistusena, kuid alates 
käesoleva aasta jaanuarist on 
tegemist reaalsusega – Viimsi 
Koolis alustas tööd robootika-
ring tehnikast huvitatud 5.–6. 
klasside õpilastele. Väljapaku-
tud 20 kohta täitusid imekiiresti. 
Praktiliste ülesannete lahenda-
misel kasutatakse LEGO Mind-
storms NXT robotikomplekte, 
mille soetamist toetas Tiigrihüp-
pe Sihtasutus “Tiigriroboti” pro-
jekti raames. Robot on ümber-
programmeeritav automaatselt 
toimiv masin, mida kasutatakse 
inimese liikumist, tajumist ja 
mõtlemist asendavais töödes. 

Robootika on tihedalt seo-
tud mehaanika, informaatika, 
elektroonika ja muude teadus-
harudega, see on huvitav ala, 

mis köidab meeli ning pakub 
palju väljakutseid probleemi-
de lahendamiseks viisil, mida 
kasutavad insenerid. Projekti 
eesmärk on edendada inseneri-
teadust koolides ja käesolevaks 
hetkeks on liitunud selle pro-
jektiga 81 kooli üle Eesti.  

Juba sellel kevadel on või-
malik kõigil huvilistel oma 
silmaga näha, millised näevad 
välja õpilaste poolt ehitatud ja 
programmeeritud LEGO Mind-
storms robotid, sest robootika-
ringil on plaanis korraldada 
koolisisene nn Robotex. Keva-
disel koolivaheajal on õpilastel 
võimalik tutvuda TTÜ Roboo-
tikaklubiga. Ringi juhendajaks 
on Tallinna Tehnikaülikooli 
mehhatroonika magistrant 
Kristi Seppa, kelle eestvedami-
sel võib näha igal kolmapäeval 
arvutiklassis rõõmsameelseid 
ja huvist säravate silmadega 
tehnikahuvilisi noori.  

Programmeerimine võib 
tunduda üsna keerulise ja iga-
va tegevusena, eriti algajatele. 
Viimsi Kool koostöös Tallinna 
Tehnikaülikooliga on teist aas-
tast järjest läbi viinud 8. klassi 
õpilastele programmeerimise 

algtõdesid tutvustava kursuse 
“Kraapurid”, mis tõestab, et 
programmeerimine ei pea igav 
olema. Kursuse raames tutvus-
tatakse õpilastele uue põlvkonna 
graafilist programmeerimiskeelt 
Scratchi, mis on mõeldud just 
programmeerimise õppimiseks-
õpetamiseks algajatele, eeskätt 
noortele. Selles on pööratud 
suurt tähelepanu atraktiivsusele 
ning multimeedia kasutamisele, 
võimaldades lihtsalt ja kiirelt 
luua mänge, animatsioone, koo-
mikseid, simulatsioone jne. Nii 
saab omandada programmeeri-
mise põhimõisted ja meetodid 
märgatavalt kiiremini kui mingi 
traditsioonilise programmeeri-
miskeele õppimisel. Scratch on 
loodud Massachusettsi Tehno-
loogia Instituudis (MIT) 2007. 
aastal ja seda kasutavad paljud 
juhtivad ülikoolid programmee-
rimise algtõdede õpetamisel. 

Kursust juhendas õppejõud 
Ahti Lohk.

Peeter Sipelgas
Viimsi Kooli 

õpilasteaduse koordinaator
Greta Ammer

Viimsi Kooli 
kommunikatsioonijuht

Rannarahva Muuseumis 
esitleti 17. veebruaril kol-
me uut meresõjaajaloo 
raamatut, autoriteks Eesti 
Akadeemilise Sõjaajaloo 
Seltsi esimees Hanno 
Ojalo ja sama seltsi au-
esimees Mati Õun. 

“Viimsist sai alguse minu huvi 
mere vastu,” tunnistas Mati 
Õun, kelle juured on Tamm-
neeme külas.

Olles aastaid maju pro-
jekteerinud, tundis Mati Õun 
suurt huvi ajaloo ja eriti sõja-
ajaloo vastu. Eesti Vabariigi 
ajal ongi ta ennast pühendanud 
selle valdkonna uurimisele ja 
raamatute kirjutamisele. 

“Mida vanemaks ma jään, 
seda laisemaks, aga Hanno, 

Kaks meest, kolm raamatut

minust noorem, on hakka-
mist täis. Tema kirjutas minu 
poolikud raamatud valmis,” 
tunnistas Mati Õun. Kahasse 
valmisid “Purjed ja püssiro-

hi. Võitlused Läänemerel 18. 
saj” ja “Võitlused Läänemerel 
1914-18”. Mati Õunalt üksi il-
mus “Vaateid merekindlustele 
Tallinna lähiümbruses”. Eesti 

Sõjamuuseumi direktori ase-
täitja Leho Lõhmus oli Mati 
Õuna sõnul see mees, kes teda 
õhutas looma süsteemi kõi-
kidest punkritest, käikudest 
ja rannapatareidest. Neist on 
kirjutanud raamatu ka Heino 
Gustavson, kuid temal polnud 
kasutada selliseid kaarte, nagu 
oli Õunal, kes kirjeldas vär-
vikalt juhuslikku kaardileidu 
arhiivist. 

Hanno Ojalo tutvustas en-
dakirjutatud osi mõlemas raa-
matus. Tema arvates peaks hu-
vilistel nende põhjal tekkima 
ettekujutus I maailmasõja la-
hingutest meie vetes. “Purjed 
ja püssirohi” on aga nii kaunilt 
kujundatud, et Ojalo arvates 
võiks see raamat konkureerida 
iga-aastasel kaunimate raa-

matute konkursil. Autoril on 
plaan kirjutada teosele järg sel-
lest, kuidas 19. sajandil Lääne-
merel sõditi. “Oleks tore, kui 
Läänemere sündmused oleks 
raamatutega kaetud,” arvas 
Hanno Ojalo. Puudu ongi vaid 

“Purjed ja püssirohi. Võitlused Läänemerel 18. saj“ käsitleb 
meresõja sündmusi Põhjasõjas 1700–21 ning sellele järgnenud 
Vene-Rootsi sõdades 1741–43 ja 1788–90. Sõjalood on seda-
puhku vürtsitatud kuningate-keisrite-keisrinnade eluseikadega. 

“Võitlused Läänemerel 1914–18“ annab ülevaate I maailma-
sõja sündmustest meie kodumerel ja selle rannamail. 

“Vaateid merekindlustele Tallinna lähiümbruses“ on pü-
hendatud autori lapsepõlvemaa Viimsi kaunitele ja tarkadele 
naistele ning julgetele meestele, nagu raamatu tiitellehe pöör-
del seisab. Juttu on selles 20. sajandi militaarehitistest – ranna-
patareidest ja nende suurtükkidest, betoonpunkritest. Näeme, 
et suur osa sellest militaarpärandist mahub Viimsi valla maade-
le – Naissaarele ja meie kodupoolsaarele. 

Mati Õun ja Hanno Ojalo raamatute esitlusel. Fotod Alar Mik

raamat 19. sajandi kohta. 
 “Ajalugu pole lõplik, aja-

lugu ei saa kunagi valmis,” 
kommenteeris Mati Õun.  

Raamatud on müügil Ran-
narahva Muuseumis.

Annika Poldre

Tutvumine programmeerimise algtõdedega.



ViiMSi VALLAVOLiKOGu 
08.02.2011 iSTuNGi ÕiGuSAKTiD

08.02.2011 ISTUNGI OTSUSED
nr 8 Viimsi valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 
nr 9 Vallavolikogu istungitel osalemise eest tasu maksmine  
nr 10 Rahvakohtunikukandidaatide valimine 
nr 11 Naissaare raudtee veeremi tasuta võõrandamine Siht-
asutusele Rannarahva Muuseum

8. veebruar 2011 nr 8
Viimsi valla jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine 
Võttes aluseks “Riigikogu valimise seaduse” § 18 ning arvestades 
Viimsi Vallavalitsuse 11. augusti 2009. a määrust nr 40 “Viimsi 
valla valimisjaoskondade moodustamine” ja vallasekretäri ette-
panekut, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Nimetada Viimsi alevikus asuva jaoskonnakomisjon nr 1 liik-
med järgmises koosseisus:
Katrin Markii – esimees
Terje Sander – liige
Eldi Pärdi – liige
Kristina Markii – liige
Viljar Kirikal – liige
Helle Hallika – liige (Erakonna Isamaa- ja Res Publica Liit ette-
panekul)
Siiri Pentus – liige (Eesti Reformierakonna ettepanekul)
Anne Vahemäe – liige (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepa-
nekul)
Julia Sohhan – liige (Eesti Keskerakonna ettepanekul)
Asendusliikmed: Maris Laanela, Margit Stern
2. Nimetada Haabneeme alevikus asuva jaoskonnakomisjon nr 2 
liikmed koosseisus:
Kristi Tomingas – esimees
Merit Saar – liige
Ande Kahl – liige
Anneli Putkemaa – liige
Kersti Ojassalu – liige
Marianne Leppmets – liige 
Sixten Sala – liige (Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ettepa-
nekul)
Ade Kuusk – liige (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanekul)
Harri Lugu – liige (Eesti Keskerakonna ettepanekul)
Asendusliikmed: Tiina Põder, Irja Roots
3. Nimetada Randvere külas asuva jaoskonnakomisjoni nr 3 liik-
med koosseisus: 
Igor Ligema – esimees
Anne Talvari – liige
Maiu Kuul – liige
Heili Tomingas – liige
Velly Sild– liige
Enno Selirand – liige 
Kadri Uuk – liige (Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ettepa-
nekul)
Enn Laikmaa – liige (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepanekul)
Arvo Kundla – liige (Eesti Keskerakonna ettepanekul)
Asendusliikmed: Lilia Tolmusk, Anne Siitan
4. Nimetada Prangli saarel asuva jaoskonnakomisjon nr 4 liikmed 
järgmises koosseisus:
Tiina Piirisaar – esimees
Maime Linholm – liige
Riina Muljar – liige
Helgi Klasberg – liige (Eesti Keskerakonna ettepanekul)
Asendusliikmed: Helju Pärnamaa, Astra Piirisaar
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu 
mnt. 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Vallavolikogu esimees

8.  veebruar 2011 nr 10
Rahvakohtunikukandidaatide valimine 
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 
22 lõike 1 punkti 26 ning “Kohtute seaduse” § 106 lõike 2 ning 
arvestades Harju Maakohtu 14.12.2010.a kirja nr 8-16-65 (reg 
20.12.2010 nr 7-1/3526) ja salajase hääletamise tulemusi, Viimsi 
Vallavolikogu 
o t s u s t a b :
1. Valida Viimsi vallas järgmised rahvakohtunikukandidaadid:
1.1 Merle Liivrand isikukood 46901200343;
1.2 Kristo Kallas isikukood 37905270227.
2. Vallavolikogu kantseleil esitada punktis 1 nimetatud Viimsi 
valla rahvakohtunikekandidaatide nimekiri avaldamiseks väljaa-
ndes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes Viimsi Teataja hiljemalt 
28. veebruariks 2011.

3. Vallavolikogu kantseleil esitada punktis 1 nimetatud Viimsi 
valla rahvakohtunikekandidaatide nimekiri Harju Maakohtule 1. 
märtsiks 2011.
4. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
5. Igaühel on õigus rahvakohtunikukandidaadi rahvakohtunikuks 
nimetamine vaidlustada Harju Maakohtu rahvakohtunike nimeta-
mise komisjonis.

Aarne Jõgimaa, Vallavolikogu esimees

08.02.2011 ISTUNGI MÄÄRUSED

08. veebruar 2011 nr 10
Viimsi valla 2011. aasta eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se” § 22 lõike 1 punkti 1 ja “Viimsi valla põhimääruse” § 21 lõike 
1 punkti 1 ja § 113 lõigete 3 ja 6 alusel.
§ 1. Lülitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvesse järgmised muu-
datused: 
1) Eelarve tulud:
Tulu 
kood

Tulu liik Kehtiv 
eelarve

suu-
renda-
mine

vähenda-
mine

uus eelarve

3 220 Tulud 
haridus-
alasest 
tegevu-
sest

890 928,38  -38 346,99 852 581,39

35000  Valitsus-
sektori-
sisesed 
toetused

0,00 481,61 0,00 481,61

350000 riigilt ja 
riigiasu-
tustelt

0,00 481,61 0,00 481,61

 Tulud 
muude-
tud

890 928,38 481,61 -38 346,99 853 063,00

2) Eelarve kulud:
Kood tegevus-

ala
kehtiv 
eelarve

suurenda-
mine

vähenda-
mine

uus eelarve

082011 Viimsi 
raamatu-
kogu

142 
650,80

 -600,00 142 050,80

082012 Prangli 
raamatu-
kogu

12 782,33 600,00  13 382,33

091101          MLA 
Viimsi 
Laste-
aiad = 
lasteaiad 
kokku

3 386 
166,62

481,61 -613 344,73 2 773 303,50

091102 Eralaste-
aiad

747 766,29 460 163,99 0,00 1 207 930,28

091102 
1

Eralaste-
aiad

747 766,29 38 346,99  786 113,28

091102 
2

Soosepa 
lasteaed

0,00 421 817,00  421 817,00

09800 Muu ha-
ridus, sh 
hariduse 
haldus

31 955,82 77 481,73 109 437,55

104024  Eelkoo-
liealiste 
toetus

0,00 37 352,02 37 352,02

 Kulud 4 321 
321,86

576 079,35 -613 944,73 4 283 456,48

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
volikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Vallavolikogu esimees

4. veebruar 2011 nr 3
Viimsi valla 2011. aasta eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse 
määramine 
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007 määru-
se nr 16 (09.11.2010 määruse nr 26 redaktsioonis) “Viimsi val-
la eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” § 
31, Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määruse nr 11 (09.12.2008 
määruse nr 26 redaktsioonis) “Lapsehoiutoetuse määramise ja 
maksmise kord” § 11 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 
määruse nr 26 (10.03.2009 määruse nr 10 redaktsioonis) “Hool-

dajatoetuse määramise ja maksmise kord” § 4 lõike 2 alusel, ar-
vestades Viimsi valla 2011. aasta eelarvet.
§ 1. Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste 
määrad 2011. aastaks järgmiselt:
1) sünnitoetus – 255,65 eurot
2) lapsehoiutoetus – kuni 127,82 eurot kuus 
3) põhikooli I klassi mineva lapse toetus – 63,91 eurot 
4) lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus – kuni 63,91 eurot 
kuus 
5) lasteaia kohatasu toetus – kuni 55,60 eurot kuus 
6) ravimitoetus – kuni 127,82 aastas 
7) eakate tähtpäeva toetus – 20 eurot 
8) küttetoetus – kuni 127,82 eurot aastas 
9) matusetoetus – 63,91 eurot 
10) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus – 128 
eurot aastas 
11) maamaksu toetus – kuni 63,91 eurot aastas 
12) suurperetoetus – 128 eurot aastas 
13) erakorraline toetus – kuni 639,12 eurot 
14) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale – 15,34 eurot kuus 
15) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale – 25,56 eurot 
kuus 
16) hooldajatoetus 3 16-aastase keskmise, raske või sügava puu-
dega lapse hooldajale – 19,17 eurot kuus
17) hooldajatoetus 16 18-aastase raske puudega lapse hooldajale 
– 15,34 eurot kuus
18) hooldajatoetus 16 18-aastase sügava puudega lapse hooldaja-
le – 25,56 eurot kuus
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla vee-
bilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
valitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

11. veebruar 2011 nr 4
Viimsi Keskkooli põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 
lõike 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 
1 punkt 4 ning Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 3 
“Viimsi valla haridusasutuste põhimääruse kinnitamise ja muut-
mise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 alusel.
1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Üldsätted
(1) Kooli nimetus on Viimsi Keskkool (edaspidi kool). Kooli 
esindusüritustel, trükistel ja esitlustel kasutab kool brändinime 
Viimsi Kool.
(2) Haldusala: kool on Viimsi valla (edaspidi kooli pidaja) hal-
dusalas tegutsev munitsipaalkool, mis lähtub oma tegevuses sea-
dustest, muudest õigusaktidest ning oma põhimäärusest.
(3) Kooli juriidiline aadress on: Randvere tee 8, Haabneeme ale-
vik, 74001 Harju maakond. Ametlikult kasutatav e-posti aadress 
on: kool@viimsi.edu.ee
(4) Kool tegutseb kahes õppehoones, mille aadressid on:
1) Randvere tee 8, Haabneeme alevik, 74001 Harju maakond.
2) Randvere tee 18, Haabneeme alevik 74001 Harju maakond.
(5) Kooli tegutsemise vorm on põhikool ja gümnaasium, mis te-
gutsevad ühe asutusena, kusjuures põhikoolis toimub õpe kõiki-
des põhikooliklassides.
(6) Kool töötab täiskasvanute koolitusasutusena koolitusluba mit-
tenõudvas ulatuses, s.t kuni 120 tundi aastas täiskasvanute koo-
lituse seaduse § 2 alusel. Kool annab koolituse läbinud isikutele 
välja vastava tunnistuse, kus on koolituse korraldaja nimetus, 
koolitatava nimi, koolituse aeg, teema ja maht tundides ning tun-
nistuse number ja väljaandmise kuupäev.
(7) Koolil on oma lipp, hümn, oma nimetusega pitsat ja sümboo-
lika, mis vastab kooli stiiliraamatu kirjeldusele.
2. peatükk
Kooli tegevuse eesmärgid
§ 2. Kooli tegutsemise üldpõhimõtted
(1) Kool juhindub Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest, muudest õigusaktidest ning oma põhi-
määrusest.
(2) Kool tagab riiklike õppekavade täitmiseks vajalike kvalifitsee-
ritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava 
nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase 
arengu toetamiseks kõigile koolis õppida soovivatele õpilastele. 
(3) Kooli eemärk on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpi-
keskkond.
(4) Kool on Viimsi valla vaimsuse kandja ja sotsiaalse elu keskus, 
kooli alusväärtused on:
1) avatus, sallivus ja initsiatiivi toetamine;
2) tasakaalukus, harmoonia ja looduslähedus;
3) multifunktsionaalsus, 
4) hea kasvupinnas igakülgseks arenguks.
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(5) Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaal-
set ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võime-
te tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks ning teaduspõhise 
maailmapildi kujunemiseks. 
(6) Koolis peetakse oluliseks väärtusi, mis tulenevad Eesti Va-
bariigi põhiseaduses, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, lapse 
õiguste konventsioonis ning Euroopa Liidu alusdokumentides ni-
metatud eetilistest põhimõtetest. 
(7) Uue põlvkonna sotsialiseerimine rajaneb Eesti kultuuri tradit-
sioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduse 
põhisaavutuste omaksvõtul. Üldhariduse omandanud inimesed 
suudavad ühiskonnaga lõimuda ning aitavad kaasa Eesti ühiskon-
na jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, majanduslikule ja 
ökoloogilisele arengule. 
§ 3. Põhikooli ülesanded
Põhikooli ülesanne on: 
1) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isik-
suseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates 
rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide 
ja võimete kohast õpiteed; 
2) luua õpilasele eakohane, turvaline ja arendav õppekeskkond, 
mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja krii-
tilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, 
loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 
kujunemist. 
§ 4. Gümnaasiumi ülesanded
(1) Gümnaasiumi ülesanded on: 
1)  noore ettevalmistamine loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küp-
se, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada 
oskava isiksusena toimimiseks erinevates eluvaldkondades: part-
nerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, tööturul eri-
nevates ametites ja rollides ning ühiskonna ja looduskeskkonna 
jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna; 
2) toetada õpilasi, et nad leiaksid endale huvi- ja võimetekohase 
tegevusvaldkonna, millega siduda oma edasine haridustee; 
3) luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja 
väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrg-
koolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.
(2) Kooli pakutavad õppesuunad gümnaasiumiastmel on: 
1) keelesuund;
2) matemaatika ja loodusainete suund;
3) majanduse ja sotsiaalainete suund.
§ 5. Kooli arengukava
(1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös 
hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava. 
(2) Kooli arengukavas määratakse:
1) kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
2) kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
3) tegevuskava kolmeks aastaks;
4) arengukava uuendamise kord. 
(3) Kooli arengukava kinnitamine toimub Viimsi Vallavolikogu 
poolt sätestatud korras.
3. peatükk
Organisatsiooni struktuur
§ 6. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli 
õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste 
ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatu-
se suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasva-
tuseks paremate tingimuste loomine. 
(2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud üles-
andeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsi-
muste paremaks lahendamiseks. 
(3) Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töökord kehtestatak-
se kooli pidaja kehtestatud korras.
(4) Hoolekogu koosseisu kuulub kooli pidaja esindaja, vähemalt 
kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja 
teine gümnaasiumi õpetajaid, põhikooli- kui ka gümnaasiumi-
õpilaste vanemate esindajad, vilistlaste ning kooli toetavate or-
ganisatsioonide esindajad, õpilasesinduse nimetatud esindaja, 
gümnaasiumi õpilaste esindaja. 
(5) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli 
toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitööta-
jate hulka.
(6) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. 
(7) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt 
üks kord nelja kuu jooksul.
(8) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole 
õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.
§ 7. Õppenõukogu
(1) Õppenõukogu ülesanne on oma pädevuse piires õppe ja kas-
vatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhti-
miseks vajalike otsuste tegemine. Kooli õppenõukogu ülesanded 
ja töökord kehtestatakse Haridus- ja teadusministri määrusega.
(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu 
tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

§ 8. Õppetoolid
(1) Õppe ja kasvatuse paremaks korraldamiseks moodustab kooli 
juhtkond õppetoolid. Õppetooli tegevust koordineerib õppetooli juht.
(2) Õppetoolide ülesanne on õppe- ja kasvatustöö parendamiseks 
ettepanekute tegemine, õppekava arendustöö ja õpilaste indivi-
duaalsuse toetamine.
(3) Õppetoolid tegutsevad vastavalt oma tegutsemise korrale.
§ 9. Juhtkond
(1) Juhtkonna ülesanne on struktuuriüksuste vahelise koostöö kor-
raldamine ja kooli igapäevaseks toimimiseks vajalike otsuste tege-
mine. Juhtkonna liige omab ülevaadet organisatsioonis toimuvast.
(2) Juhtkonda kuuluvad kooli struktuuriüksuste juhid. Juhtkonna 
tööd korraldab direktor.
§ 10. Direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires 
õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevus-
te, kooli üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka 
kasutamise eest. 
(2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli 
eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud 
ülesannete täitmisega.
(3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju. 
(4) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
(5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja 
kooli pidaja vastavalt pidaja poolt kehtestatud konkursi läbiviimi-
se korrale. Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.
4. peatükk 
Õppe ja kasvatustegevuse korraldamine koolis
§ 11. Õppekava
(1) Põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava 
alusel koostab kool õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument.
(2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja 
selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmi-
seks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
(3) Andmed kooli õppekava kohta kantakse hariduse infosüstee-
mi õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse.
(4) Kooli õppekava avalikustatakse kooli veebilehel.
(5) Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja 
arendusdirektori kokkuleppel arvestab kool kooli õppekava välist 
õppimist või tegevust, sealhulgas õpinguid mõnes teises üldha-
riduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel et see võimaldab 
õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratle-
tud õpitulemusi.
§ 12. Individuaalne õppekava
(1) Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õp-
peajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muu-
datuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse kasv või ka-
hanemine mitte enam kui kaks tundi võrreldes kooli õppekavaga 
või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine 
või asendamine, koostatakse õpilasele riiklikes õppekavades sä-
testatud korras individuaalne õppekava. 
(2) Individuaalse õppekava koostamist koordineerib arendusdi-
rektor, selle koostamisse kaasatakse õpilane või piiratud teovõi-
mega õpilase puhul vanem ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja 
tugispetsialiste. 
(3) Individuaalse õppekava kinnitab direktor.
§ 13. Õppekeskkond
(1) Kool tagab füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvalise õppe-
keskkonna.
(2) Õpikeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiiv-
seks õppijaks, kannab õppekava alusväärtusi ja kooli vaimsust 
ning säilitab ja arendab edasi valla ja kooli traditsioone. 
(3) Kool korraldab õpet koolis ja väljaspool kooli vastavalt kooli 
õppekavale ja õppekeskkonnale sätestavatele nõuetele.
(4) Väljaspool kooli korraldatav õpe toimub vastavalt direktori 
kinnitatud korrale.
§ 14. Õppekirjandus
(1) Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada ta-
suta õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövi-
hikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandaval õpilasel kooli 
õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.
(2) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise 
ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse 
kooli kodukorras. Tööraamatute, töövihikute ja töölehtede puhul 
ei nõua kool nende tagastamist koolile. Väljaarvatud juhul kui 
õpilane lahkub õppeperioodi kestel. 
(3) Igas klassis õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud 
valib kool hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.
§ 15. Õppekeel
(1) Põhikooli õppekeel on eesti keel.
(2) Gümnaasiumi õppekeel on eesti keel.
§ 16. Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe
Koolis toimub statsionaarne õpe.
§ 17. Koduõpe tulenevalt õpilase tervislikust seisundist
(1) Õpilasele, kelle tervislikust seisundist tulenevad hariduslikud eri-
vajadused ei võimalda tal osaleda kooli ruumides toimuvas õppetöös 

loob vallavalitsus võimaluse põhi- või üldkeskhariduse omandami-
seks väljaspool kooli (kodus, päevakeskuses vms) õppides.
(2) Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab kool vanema taotlu-
sel ja nõustamis-komisjoni soovitusel.
(3) Koduõppe korraldab kool, lähtudes õppe korraldamisel hari-
dus- ja teadusministri määruses sätestatud koduõppe tingimustest 
ja korrast.
§ 18. Koduõpe vanema taotlusel 
(1) Põhiharidust omandav õpilane, kellele vanem soovib iseseis-
valt korraldada oma lapse õppetööd, vabastatakse vanema taot-
luse alusel kooli päevakava ja õppekorralduse kohasest õppe- ja 
kasvatustegevusest.
(2) Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, 
kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. 
(3) Vanema taotluse alusel koduõppe korraldamisel lähtub kool 
haridus- ja teadusministri määruses sätestatud koduõppe tingi-
mustest ja korrast.
§ 19. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamine
(1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhi-
mõtted sätestatakse kooli õppekavas.
(2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks 
vajalikku koostööd tugispetsialistide ja õpetajate vahel korraldab 
tugikeskuse juhataja.
(3) Tugikeskuse juhataja otsusel võib haridusliku erivajadusega 
õpilasele rakendada meetmeid, mille rakendamise eeldusena ei 
ole ette nähtud nõustamiskomisjoni soovitust, sealhulgas tugis-
petsialisti teenus, individuaalse õppekava rakendamine, pika-
päevarühma vastuvõtmine ning vanema nõusolekul õpilase üle-
viimine järgmistesse kooli moodustatavatesse rühmadesse või 
klassidesse:
1) õpiabirühm põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoo-
gilise või logopeedilise abi osutamiseks   rühmatäitumuse piir-
norm 6 õpilast;
2) põhiharidust omandavatele käitumisprobleemidega õpilaste 
klass   täitumuse piirnorm 12 õpilast;
3) raskete somaatiliste haigustega õpilaste klass   täitumuse piir-
norm 12 õpilast;
4) kõne-, nägemis-, kuulmis- või liikumispuudega õpilaste klass   
täitumuse piirnorm 12 õpilast.
(4) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul korral-
dab kool õpilasele õpet põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava 
järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele 
keskendatud õpet, põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpi-
tulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine 
õppimisest vabastamist.
(5) Andekate õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koos-
tööd õpetajate vahel ja vajadusel individuaalse õppekava raken-
damist korraldab õpilasteaduste koordinaator.
§ 20. Õppeaasta
(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.
(2) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.
(3) Gümnaasiumiastmel võib vallavalitsus direktori ettepanekul 
ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri 
kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestu-
sega, et gümnaasiumis on õppeaasta jooksul neli koolivaheaega 
kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivahe-
aeg kestab vähemalt 8 järjestikust nädalat.
§ 21. Õppeveerand
(1) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. 
(2) Lõpuklassis on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva. 
§ 22. Õppepäev
(1) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või in-
dividuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. 
(2) Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva. 
(3) Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva 
arvatakse õppepäevade hulka.
§ 23. Õppetund
(1) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud indi-
viduaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. 
Juhendatud õpe on loeng, klassitund, rühmatund, individuaaltund, 
konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja 
oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osa-
levad nii õpilane kui pedagoog. 
(2) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. 
(3) Õppetund vaheldub vahetunniga. 
(4) Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppe-
tundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. 
(5) Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni 
kohta. 
(6) Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne 
seda õppetunde ei toimu.
§ 24. Õppekoormus ja päevakava
(1) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õp-
pekavaga. 
(2) Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppe-
tundides on: 
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1) 1. klassis 20; 
2) 2. klassis 23; 
3) 3. ja 4. klassis 25; 
4) 5. klassis 28; 
5) 6. ja 7. klassis 30; 
6) 8. ja 9. klassis 32.
(3) Õpilase väikseim lubatud õppekoormus gümnaasiumis on 
96 kursust. Kõigile õpilastele ühtse kohustusliku õppe koormus 
gümnaasiumis on 63 kursust. Kursus vastab 35-le ühe õppeaine 
raames toimuvale õppetunnile.
(4) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava 
toetavate õppekavaväliste tegevuste (pikapäevarühmad, ringid) 
järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.
§ 25. Õpilaste arv klassis ja õpperühmas
(1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikooli klassis ja õppe-
rühmas on 24 õpilast.
(2) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõus-
olekul kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirnor-
mist suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi, kuni 26 õpilast.
§ 26. Õpilaste kooli vastuvõtmine
(1) Kool võtab I-III kooliastme õpilaseks kõik selleks soovi aval-
davad koolikohustuslikud isikud, kellele kool on elukohajärgne 
kool. Kui koolis on vabu õppekohti, võetakse kooli vastu isikuid, 
kellele kool ei ole elukohajärgne kool. 
(2) Gümnaasiumi vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele 
vastav välisriigis omandatud haridus.
(3) Haridus- ja teadusministri määrusega volitatud ulatuses keh-
testab kooli pidaja kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhul-
gas teadmiste ja oskuste hindamise korra gümnaasiumi vastuvõt-
misel. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette 
kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist hoolekogule 
arvamuse andmiseks. 
(4) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.
§ 27. Õpilase koolist väljaarvamine
(1) Õpilane arvatakse koolist välja:
1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile 
esitanud sellekohase taotluse;
2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldharidus-
koolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust õpi-
lase kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
3) kui koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks 
õpinguid jätkama;
4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või 
rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
5) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta 
õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi 
üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
6) kui õpilane ei täida nominaalse õppeaja jooksul gümnaasiumi 
lõpetamise tingimusi ja tema õppeaega ei ole individuaalse õppe-
kava kohaselt pikendatud;
7) kui õpilasele on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul 
pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnete-
na välja “nõrgad” või “puudulikud”;
8) kui õpilane on täitnud põhikooli või gümnaasiumi lõpetamise 
tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
9) õpilase surma korral.
(2) Gümnaasiumiastmelt õpilase väljaarvamise täiendavad alused 
on kehtestatud gümnaasiumi kodukorras.
(3) Õpilase koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.
§ 28. Õpilase hindamine
(1) Õpetaja planeerib oma tööd koostöös teiste õpetajatega lähtu-
valt kujundava hindamise põhimõtetest.
(2) Kujundava hindamisena mõistetakse õppe kestel toimuvat 
hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, 
hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpi-
lase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja 
suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise 
õppimise eesmärgid ja teed. Kujundav hindamine keskendub eel-
kõige õpilase arengu võrdlemisele tema varasemate saavutustega.
(3) Hindamise, hindesüsteemi kasutamise, hindamisest teavita-
mise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning 
klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord sätesta-
takse kooli õppekavas riiklike õppekavade alusel 
(4) Hindamisest teavitamine sätestatakse kooli kodukorras.
§ 29. Põhikooli lõpetamine
(1) Põhikooli lõpetamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi soori-
tatakse ühtsed põhikooli lõpueksamid või põhikooli riiklikus õppe-
kavas sätestatud juhtudel põhikooli koolieksam järgmistes ainetes:
1) eesti keeles või põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud juhul 
eesti keeles teise keelena;
2) matemaatikas;
3) haridus- ja teadusministri kehtestatud õppeainete hulgast õpi-
lase valitud aines.
(2) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või ekster-
nile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse. 
(3) Põhikooli lõputunnistuste andmed kantakse hariduse infosüs-

teemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse.
§ 30. Gümnaasiumi lõpetamine
(1) Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb rahuldavalt sooritada vähe-
malt viis gümnaasiumi lõpueksamit, millest vähemalt kolm on 
riigieksamid.
(2) Kõik gümnaasiumilõpetajad sooritavad eesti keele riigieksami.
(3) Gümnaasiumi lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või 
eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel gümnaasiumi lõ-
putunnistuse. 
(4) Gümnaasiumi lõputunnistuste andmed kantakse hariduse in-
fosüsteemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse.
§ 31. Õpilase arengu toetamine
(1) Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning 
vajaduse korral kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. 
(2) Vajadusel korraldatakse diferentseeritud õpet. 
(3) Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eelda-
tavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhen-
damise väljaspool õppetunde. 
(4) Koolis töötab tugikeskus, mis tagab õpilasele eripedagoogi, 
psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenuse.
(5) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vä-
hemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal 
lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.
(6) Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud 
teovõimega õpilase puhul vanem. Vajaduse korral kaasatakse ka 
teovõimelise õpilase vanem, kui õpilane on andnud selleks nõus-
oleku, teisi koolitöötajaid, tugispetsialiste ning õpilase elukoha-
järgse valla- või linnavalitsuse esindajaid.
(7) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab 
kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõu-
kogule ja hoolekogule.
§ 32. Kooli raamatukogu
(1) Koolil on raamatukogu, mis töötab mõlemas õppehoones.
(2) Kooli raamatukogu eesmärk on toetada trükiste, audiovisuaal-
sete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise 
kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva 
õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.
§ 33. Tervishoiuteenuse osutamine
(1) Õpilasele osutatakse koolitervishoiuteenust, mille hulka kuu-
luvad õe tegevused.
(2) Tervishoiuteenus on õpilasele kättesaadav mõlemas õppehoones.
§ 34. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis
(1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsi-
lise turvalisuse ning tervise kaitse.
(2) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust 
ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumi-
test teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord sätestatakse 
kooli kodukorras.
(3) Direktor korraldab kooli hädaolukorra lahendamise plaani 
väljatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu ja hoole-
kogu ning eksperte. Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab 
direktor.
5. peatükk
Õppekavavälise tegevuse korraldus
§ 35. Pikapäevarühm 
(1) Kooli direktor moodustab hoolekogu ettepanekul ja vallava-
litsuse nõusolekul pikapäevarühmi I ja II kooliastme õpilastele. 
(2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena 
pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist 
ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete 
täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. 
(3) Pikapäevarühma täitumise ülemine piirnorm on 24 õpilast. 
Vallavalitsus võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusole-
kul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi.
(4) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli 
direktor
§ 36. Huvitegevus
(1) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õp-
pekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. 
(2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meeto-
deid, sealhulgas ringid, spordiklubid ja stuudiod.
(3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta 
oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi 
ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.
§ 37. Õppekavavälisest tegevusest saadavad tulud
(1) Kool võimaldab luua täielikult või osaliselt vanemate kulul te-
gutsevaid spordi- ja huviringe ning võimaldab kooli ruumides te-
gutseda ka teiste era- ja juriidiliste isikute spordi- ja huviringidel.
(2) Kool saab tulu erinevatel fondide ja sihtasutuste projektikon-
kurssidel osalemisest.
(3) Koolil on õigus saada tulu õppekavavälisest tegevusest, mil-
leks on osalemine huviringide, pikapäevarühmade, eelkooli ja 
laagrite tegevuses, stuudiote töös ning klasside üritustel, mille 
kulude katmine toimub osalejate kaasrahastamisel.
(4) Koolil on õigus saada üüri- ja renditulu, projektide korralda-
misega ja täiskasvanute koolitusega seotud tulu ning eriteenuste 

(printimine, kopeerimine jms) pakkumisest ja heategevusüritus-
test saadavat tulu.
6. peatükk 
Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused
§ 38. Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine
(1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda 
temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud 
õppes. Õpilase õigused ja kohustused sätestatakse täpsemalt kooli 
kodukorras.
(2) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.
(3) Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõ-
juvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahva-
tervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri mää-
ruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud 
õppest puudumine;
3) olulised perekondlikud põhjused; 
4) kooli esindamine.
(4) Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning sätestab kooli 
kodukorras õppest puudumisest teavitamise korra. 
§ 39. Õpilase ja vanema teavitamine
(1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi 
koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool 
on kohustatud võimaldama õpilase vanemale juurdepääsu kooli 
valduses olevale teabele selle õpilase kohta. 
(2) Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurde-
pääsu tema kohta kooli valduses olevale teabele. Vanema juurde-
pääsu teabele selle kohta, kas õpilane on kooli õpilaste nimekirjas 
või mitte, võib keelata vaid mõjuva põhjuse esinemisel.
(3) Kool avalikustab oma veebilehel kooli põhimääruse, õppekava, 
arengukava, kodukorra, kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning 
kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.
(4) Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest 
teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja 
planeeritavatest üritustest teavitatakse õpilast õppeveerandi või 
kursuse algul. Kool loob õpilaste vanematele võimalused selle-
kohase teabega tutvumiseks.
(5) Õpilasele ja vanemale tehakse kooli kodukorras sätestatud 
korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.
(6) Kool teavitab õpilast ja tema vanemat õpilase hinnetest. Kui 
õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ei ole and-
nud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, 
on kool kohustatud teavitama õpilast ja vanemat õpilase hinnetest 
paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.
§ 40. Vanemate koosoleku kokkukutsumine
(1) Kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direk-
tor kokku õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile 
vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda 
vanemate koosolekul. 
(2) Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel 
on direktor kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vane-
mate koosoleku. 
§ 41. Vanemate õigused ja kohustused
(1) Vanematel on õigus teha ettepanekuid kooli tegevuse pare-
maks korraldamiseks.
(2) Vanematel on õigus osaleda kooli korraldatavatel vanemate 
koolitustel.
(3) Vanem teavitab kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põh-
justest hiljemalt puudumise esimesel õppepäeval.
(4) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohus-
tuse täitmist, sealhulgas:
1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodusta-
vad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muu-
tusest;
3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
4) tegema koostööd kooliga põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja 
selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne 
valla- või linnavalitsus;
6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt val-
la- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse 
täitmise tagamise meetmete rakendamist. 
§ 42. Õpilaste tunnustamine ja mõjutamine
(1) Kooli tunnustusmeetmed sätestatakse kooli kodukorras.
(2) Õpilase kooli kodukorra kohaselt käituma mõjutamise ees-
märgil võib õpilase suhtes rakendada järgmisi tugimeetmeid: 
1) arenguvestluse läbiviimine; 
2) individuaalse õppekava rakendamine;
3) õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma või kooli juures tegut-
sevasse huviringi; 
4) tugispetsialisti teenuse osutamine; 
5) õpilase üleviimine käitumisprobleemidega või kasvatusraskus-
tega õpilaste klassi.
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(3) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord sä-
testatakse kooli kodukorras.
§ 43. Õpilaspileti väljastamine
(1) Õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema taotlusel 
väljastatakse õpilasele kooli õpilaspilet. Õpilaspileti väljastamise 
eest tasu ei võeta. 
(2) Õpilaspileti kasutamise kord koolis sätestatakse kooli kodu-
korras.
(3) Õpilasel või piiratud teovõimega õpilase vanemal on õigus 
esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saa-
miseks, kui: 
1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.
(4) Õpilaspileti korduval väljaandmisel on õpilane või piiratud 
teovõimega õpilase vanem uue õpilaspileti saamisel kohustatud 
esmase õpilaspileti koolile tagastama. Kool hävitab tagastatud 
õpilaspileti ja registreerib õpilaspileti kasutusest eemaldamise. 
Juhul kui tagastamine on võimatu, tunnistab kooli direktor käsk-
kirjaga õpilaspileti kehtetuks.
(5) Õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on kohustatud 
õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli 
õpilaste nimekirjast.
§ 44. Õpilaskond ja õpilasesindus
(1) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseis-
valt, kooskõlas seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega, 
õpilaselu küsimusi.
(2) Õpilaskonnal on õigus:
1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õi-
gusaktides sätestatud alustel ja korras;
2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või 
arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis 
kuuluvad seaduste või seaduste alusel antud õigusaktide kohaselt 
õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise 
otsustada ja korraldada.
(3) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpi-
laskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires 
koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asu-
tuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste 
huvidest, vajadustest ja õigustest. 
(4) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, 
kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse 
põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, 
tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori 
määratud koolitöötajatega.
(5) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.
(6) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse, mis on 
heaks kiidetud õpilaskonna poolt, kinnitamiseks direktorile.
(7) Direktor kinnitab õpilasesinduse põhimääruse 30 päeva jook-
sul arvates selle kättesaamisest, kui see vastab seadustele, sea-
duste alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud 
demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, 
miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.
(8) Kooli võib oma eelarves näha võimaluste piires ette vahendid 
õpilasesinduse tegevuse rahastamiseks.
7. peatükk
Koolitöötajate õigused ja kohustused
§ 45. Koolitöötajad
(1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad.
(2) Koolitöötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul 
kooli pidaja kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusmi-
nistri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu. 
(3) Kooli töötajatel on õigus:
1) teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimi-
seks, töötajate tunnustamiseks ja uuenduste algatamiseks;
2) nõuda tööks vajalikke vahendeid;
3) saada täiendkoolitust;
4) arenguvestlusele.
(4) Kooli töötajatel on kohustus
1) täita Eesti Vabariigi õigusaktidest, oma töölepingust, ametiju-
hendist ja koolis kehtivatest dokumentidest tulenevaid nõudeid;
2) hoida saladuses talle töö tõttu teatavaks saanud juurdepääsupii-
ranguga informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu 
puudutavaid andmeid
3) kasutada tema kätte usaldatud kooli vara säästlikult ja heape-
remehelikult 
(5) Kooli töötaja vastutab tema poolt koostatud, esitatud ja väljas-
tatud informatsiooni õigsuse eest.
(6) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse 
kindlaks kooli direktori poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, 
ametijuhendi ja töölepinguga.
(7) Koolitöötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepin-
gud direktor. Välislepingu alusel tööle võetava pedagoogiga sõl-
mib direktor töölepingu välislepinguga määratud tähtajaks.
(8) Pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks 
korraldab direktor avaliku konkursi, kui välislepingus ei ole sä-

testatud teisiti. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoole-
kogu direktori ettepanekul. 
(9) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil 
ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor 
sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, 
kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor 
aasta jooksul uue avaliku konkursi. 
8. peatükk
Vara, finantseerimine, asjaajamine ja järelevalve
§ 46. Eelarve
(1) Koolil on oma eelarve.
(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeel-
arvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetus-
test ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. 
(3) Kooli eelarve kulud moodustavad tegevuskulu ja töötasu.
(4) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse kooli hoo-
lekogu vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale. 
(5) Eelarve kinnitab vallavolikogu.
(6) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus koos kooli di-
rektoriga.
§ 47. Vara
(1) Kooli vara moodustavad koolile sihtotstarbeliseks kasutami-
seks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, in-
ventar ja muud hüved.
(2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning rahaliste ko-
hustuste võtmine toimub vallavolikogu ja vallavalitsuse kehtes-
tatud korras.
§ 48. Kooli asjaajamine
(1) Kooli asjaajamine toimub vastavalt direktori kinnitatud asja-
ajamiskorrale.
(2) Koolis loodavad dokumendid allkirjastab direktor või selleks 
volitatud isik.
(3) Kooli asjaajamises on kasutusel kooli nimetuse ja sümbooli-
kaga üldplank ja kirjaplank.
(4) Koolis peetavate toimikute loetelu kinnitab direktor käskkirjaga.
(5) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide 
täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
(6) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike doku-
mentide loetelu ja vormid ning nende täitmise korra kinnitab ha-
ridusminister määrusega. 
(7) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise 
aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.
§ 49. Järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 
teostavad Haridus- ja Teadusministeerium ja maavanem. 
(2) Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbeku-
se üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja Harju Maavalitsus.
9. peatükk
Lõppsätted
§ 50. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab volikogu ot-
suse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
(2) Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.
(3) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine toi-
mub pärast õppeperioodi lõppu.
(4) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tea-
vitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, va-
nemaid, pedagooge ja teisi töötajaid ning maavanemat hiljemalt 
viis kuud enne uue õppeaasta algust. 
(5) Kooli ümberkorraldamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
1) linnas või vallas on koolitusnõudlus suurenenud või vähenenud;
2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
3) ümberkorraldused haridussüsteemis;
4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.
(6) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus kooli õpilaste-
le võimaluse jätkata õppimist teises koolis.
§ 51. Rakendussätted
(1) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist 
arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õp-
penõukogule.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 04.12.2007 mää-
rus nr 69.
(3) Määrus avaldatakse valla veebilehel. 
(4) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
valitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

15. veebruar 2011 nr 5
Püünsi Kooli põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 
lõike 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 
1 punkt 4 ning Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011 määruse nr 3 
“Viimsi valla haridusasutuste põhimääruse kinnitamise ja muut-
mise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 alusel.
1. peatükk

Üldsätted
§ 1. Üldsätted
(1) Kooli nimetus on Püünsi Kool (edaspidi Kool).
(2) Haldusala: kool on Viimsi valla (edaspidi kooli pidaja) hal-
dusalas tegutsev ja Viimsi Vallavalitsuse hallatav munitsipaal-
kool, mis lähtub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest 
ning oma põhimäärusest. Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja 
teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.
(3) Kooli juriidiline aadress on: Kooli tee 33, Püünsi küla 74013 
Harju maakond. Ametlikult kasutatav e-posti aadress on pyynsi@
pyynsi.edu.ee .
(4) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi 
Lasteasutus) ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena, kusjuu-
res põhikoolis toimub õpe kõikides põhikooliklassides.
(5) Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika, mille kujun-
duse ja kasutamise korra kehtestab direktor.
(6) Kooli õppe- ja asjaajamiskeel on eesti keel.
(7) Koolil on kooli pidaja kinnitatud teeninduspiirkond ja Kooli 
vastuvõtmise ja väljaarvamise kord ning vallavalitsuse kehtesta-
tud Lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord.
(8) Koolil on õigus vabade kohtade olemasolu korral võtta vastu 
teiste koolipiirkondade lapsi.
(9) Kooli juurde on õigus asutada sihtasutusi ja mittetulundus-
ühinguid, mille kaudu toetatakse Kooli õppe- ja kasvatustööd, 
huvi- ja majandustegevust.
(10) Koolil on õigus luua ja arendada välissidemeid.
(11) Koolil on õigus osaleda Kooli välis- ja sisekeskkonna ning 
õppe- ja kasvatustöö parandamisele suunatud projektides.
2. peatükk
Kooli tegevuse eesmärgid
§ 2. Kooli tegutsemise üldpõhimõtted
(1) Kool juhindub Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja 
gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, muu-
dest õigusaktidest ning oma põhimäärusest.
(2) Kool tagab riiklike õppekavade täitmiseks vajalike kvalifitsee-
ritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava 
nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase 
arengu toetamiseks kõigile koolis õppida soovivatele õpilastele.
(3) Kooli eemärk on olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpi-
keskkond.
(4) Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaal-
set ja emotsionaalset arengut. Luuakse tingimused õpilase võime-
te tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks. 
§ 3. Lasteasutuse ülesanded
Lasteasutuse ülesanded on: 
1) lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi ar-
vestades: luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kuju-
nemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, 
kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsio-
naalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
§ 4. Põhikooli ülesanded
Põhikooli ülesanded on:
1) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isik-
suseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates 
rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide 
ja võimete kohast õpiteed; 
2) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja aren-
dav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, ene-
serefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste 
omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kul-
tuurilise identiteedi kujunemist. 
§ 5. Arengukava 
(1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse arengukava 
vähemalt kolmeks aastaks-
(2) Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes 
märgitus kooli arendamise tugevuste ja parendamisvaldkondadega.
(3) Arengukava kinnitamine toimub vallavolikogu poolt sätesta-
tud korras.
3. peatükk
Struktuur
§ 6. Struktuur
(1) Koolis on 2 liitrühma ja 1. – 9. klassid.
(2) Lasteasutusse võetakse lapsi, kes on vähemalt 3-aastased 
jooksva aasta 30. septembri seisuga.
(3) Lasteasutuses moodustab direktor vastavalt vajadusele ja või-
malustele 2 liitrühma lastest vanuses 3 – 7 aastat.
(4) Lasteasutuse rühmad moodustatakse õppeaasta alguses vasta-
valt laste vanusele järgnevalt:
1) noorem rühm:  3 – 5-aastased lapsed;
2) vanem rühm:  5 – 7-aastased lapsed.
(5) Põhikool töötab 9-klassilisena ja vajadusel mitme paralleeliga 
üldhariduskoolina, mis jaguneb järgmisteks kooliastmeteks:
1) I kooliaste:  1. – 3. klass;
2) II kooliaste:  4. – 6. klass;
3) III kooliaste:  7. – 9. Klass.
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§ 7. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli 
õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste 
ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatu-
se suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasva-
tuseks paremate tingimuste loomine. 
(2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud üles-
andeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsi-
muste paremaks lahendamiseks. 
(3) Hoolekogu moodustatakse ja hoolekogu töökord kehtestatak-
se kooli pidaja kehtestatud korras.
(4) Hoolekogu koosseisu kuulub kooli pidaja esindaja, vähemalt 
kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja 
teine lasteasutuse õpetajaid, põhikooli- kui ka lasteasutuse vane-
mate esindajad, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide 
esindajad, õpilasesinduse esindaja.
(5) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli 
toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitööta-
jate hulka.
(6) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. 
(7) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt 
üks kord nelja kuu jooksul.
(8) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole 
õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.
(9) Hoolekogu:
1) osaleb Kooli arengukava koostamises;
2) annab arvamuse Kooli õppekava kohta;
3) annab arvamuse sisehindamise aruande kohta;
4) annab arvamuse Kooli põhimääruse kohta;
5) annab arvamuse õpilaskogu põhimääruse kohta;
6) annab arvamuse Kooli eelarvekava kohta;
7) arutab koos vanemaga õpilase käitumist;
8) kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide ametikohtade täit-
miseks avaliku konkursi läbiviimise korra;
9) nimetab liikme vanempedagoogi ametijärgu omistamise ates-
teerimiskomisjoni;
10) kooskõlastab õpilasega läbiviidava arenguvestluse tingimu-
sed ja korra;
11) kooskõlastab rühma, klassi ja pikapäevarühma õpilaste täitu-
vuse piirnormi suurendamise;
12) otsustab Lasteasutuse lapse toidukulu päevamaksumuse;
13) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmi-
seks korraldatud konkursi komisjoni töös;
14) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste pa-
remaks lahendamiseks;
15) annab nõusolekuid ja teeb ettepanekuid ning täidab teisi üles-
andeid riigi ja vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustes sätestatud 
juhtudel.
§ 8. Õppenõukogu
(1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on oma pädevuse 
piires Põhikooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, ana-
lüüsimine ja hindamine ning Kooli juhtimiseks vajalike otsuste 
tegemine.
(2) Õppenõukogu liikmeteks on Põhikooli pedagoogid. Õppenõu-
kogu tegevusse kaasatakse õpilaskogu määratud õpilaste esindaja.
(3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud 
korras.
§ 9. Pedagoogiline nõukogu
(1) Koolil on pedagoogiline nõukogu, mille ülesandeks on oma 
pädevuse piires Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse korralda-
mine, analüüsimine ja hindamine ning Kooli juhtimiseks vajalike 
otsuste tegemine.
(2) Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on Lasteasutuse pedagoo-
gid, samuti abiõpetaja ja psühholoog.
§ 10. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab Viimsi valla õigusaktidega 
kehtestatud korras ametisse ja vabastab vallavalitsus. Direktori-
ga sõlmib töölepingu ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi 
vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.
(2) Direktor:
1) on kooli seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
2) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete, samuti vallavoliko-
gu ja vallavalitsuse otsuste ja korralduste täitmise;
3) korraldab Kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja 
käsutamist, juhib ja vastutab Kooli õppekasvatus- ja majanduste-
gevuse tulemuslikkuse eest, vastutab Kooli üldseisundi ja arengu, 
Kooli vara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbe-
ka kasutamise eest Koolile kinnitatud eelarve piires;
4) tegutseb Kooli nimel ja esindab Kooli ilma lisavolitusteta kõi-
gis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste 
juriidiliste ja füüsiliste isikutega v.a juhul, kui riigi või Viimsi 
valla õigusaktid sätestavad teisiti;
5) teeb tehinguid valla nimel põhimääruses sätestatud ülesannete 
täitmiseks Kooli varaga ja Koolile valla eelarves selleks ette näh-
tud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise 
ning laekumise;

6) teeb valla nimel seadustes ja muudes õigusaktides sätestatud 
ülesannete täitmiseks tehinguid Kooli varaga õigusaktidega keh-
testatud korras;
7) tagab Kooli eelarve projekti koostamise ja selle esitamise val-
lavalitsusele. Jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel 
vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
8) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid komisjone ja töögruppe;
9) juhatab ja korraldab õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu 
tegevust;
10) kutsub kokku lapsevanemate üldkoosoleku vähemalt üks 
kord aastas;
11) kinnitab Kooli õppekava ja selle muudatused;
12) kinnitab Kooli päevakava;
13) kinnitab Kooli tegevuskava;
14) kehtestab Kooli kodukorra;
15) valmistab ette Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu;
16) teeb isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse ja õpilase Koo-
list väljaarvamise otsuse;
17) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
18) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
19) kehtestab pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava, teeb 
otsuse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarva-
mise kohta;
20) kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani;
21) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
22) kutsub kokku lapsevanemate üldkoosoleku;
23) kehtestab Kooli sisehindamise korra ja aruande;
24) teeb ettepanekud kooli pidajale Kooli struktuuri ja koosseisu-
de muutmiseks ja kinnitamiseks;
25) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
26) korraldab konkursi Kooli õppealajuhataja, õpetajate ja teiste 
pedagoogiliste töötajate vaba ametikoha täitmiseks vastavalt kor-
rale, mille kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul;
27) sõlmib personaliga töölepingud ja teostab teisi tööandja õigu-
si ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;  
28) kinnitab töö tasustamise alused (töötasujuhendi);
29) kinnitab Kooli asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdoku-
mendid;
30) tagab riigi ja Viimsi valla õigusaktide ning lepingutega sätes-
tatud aruannete koostamise ja esitamise;
31) annab oma pädevuse piires Kooli tegevuse koordineerimiseks 
ja korraldamiseks käskkirju ning võtab vastu otsuseid ning kont-
rollib nende täitmist;
32) määrab käskkirjaga enda äraoleku ajaks kohusetäitja;
33) korraldab kooli saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukir-
jadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
34) täidab muid ülesandeid. 
(3) Kooli direktorit asendab tema äraoleku ajal direktori käskkir-
jaga määratud isik.
4. peatükk
Õppe ja kasvatustöö korraldamine koolis
§ 11. Hariduse liik ja tase
(1) Põhikoolis omandatav hariduse liik on üldharidus.
(2) Koolis omandatavad hariduse tasemed on alusharidus ja põ-
hiharidus.
§ 12. Õppekava
(1) Kool koostab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põ-
hikooli riikliku õppekava alusel kooli õppekava. Kooli õppekava 
on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument.
(2) Kooli õppekava kinnitab direktor käskkirjaga. Kooli õppe-
kava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse 
andmiseks Kooli hoolekogule, õpilaskogule, õppenõukogule ja 
pedagoogilisele nõukogule.
(3) Õppekava täitmise tagamiseks ja toetamiseks valib pedagoog 
õpikud, töövihikud, tööraamatud ja muu õppekirjanduse vastavu-
ses haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud loeteluga ning ka-
sutab vajadusel ja võimalusel muid õppevahendeid- ja materjale.
(4) Pedagoogidel on õigus valida õppeprogramme, -meetodeid ja 
-vahendeid, kui nende rakendamisel on tagatud haridusstandardi 
nõuete täitmine ja need ei ohusta laste vaimset ega füüsilist tervist.
(5) Kooli õppekavast lähtuvalt koostavad pedagoogid õppeainete 
õpetamiseks ainekavad.
(6) Põhikoolis õpetatakse A-võõrkeelena inglise keelt, B-võõr-
keelena vene keelt.
(7) Kooli pidaja nõusolekul võib direktor moodustada hariduslike 
erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi, samuti parandusõppe-, 
pikapäeva-, järelõppe-, tunnirahu- ja logopeedilisi rühmi.
(8) Kool võimaldab lastele psühholoogilist-, logopeedilist- ja õpiabi.
(9) Õppe- ja kasvatustöös järgitakse Kooli traditsioone.
§ 13. Individuaalne õppekava
(1) Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õp-
peajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muu-
datuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse kasv või ka-
hanemine mitte enam kui kaks tundi võrreldes kooli õppekavaga 
või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine 
või asendamine, koostatakse õpilasele riiklikes õppekavades sä-

testatud korras individuaalne õppekava. 
(2) Individuaalse õppekava koostamisse kaasatakse õpilane või 
piiratud teovõimega õpilase puhul vanem või eestkostja (edaspidi 
Vanem) ning vajaduse kohaselt õpetajaid ja tugispetsialiste. Indi-
viduaalse õppekava kinnitab direktor.
§ 14. Õppekeskkond
(1) Kooli õppekeskkond toetab õpilase arengut.
(2) Kool korraldab õpet koolis ja väljaspool kooli vastavalt kooli 
õppekavale ja õppekeskkonnale sätestavatele nõuetele.
(3) Väljaspool kooli korraldatav õpe toimub vastavalt väljaspool 
kooli korraldatava õppe korrale, mille kinnitab direktor.
§ 15. Õppekirjandus
(1) Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada ta-
suta kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, 
töövihikuid ja töölehti.
(2) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise 
ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse 
kooli kodukorras. Tööraamatute, töövihikute ja töölehtede puhul 
ei nõua kool nende tagastamist koolile, välja arvatud juhul, kui 
õpilane lahkub õppeperioodi kestel. 
(3) Igas klassis õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud 
valib kool hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.
§ 16. Õppekeel
(1) Põhikooli õppekeel on eesti keel.
(2) Lasteasutuse õppekeel on eesti keel.
§ 17. Statsionaarne ja mittestatsionaarne õpe
Põhikoolis toimub statsionaarne õpe.
§ 18. Koduõpe tulenevalt õpilase tervislikust seisundist
(1) Õpilasele, kelle tervislikust seisundist tulenevad hariduslikud 
erivajadused ei võimalda tal osaleda Kooli ruumides toimuvas 
õppetöös, loob vallavalitsus võimaluse põhihariduse omandami-
seks väljaspool kooli (kodus, päevakeskuses vms) õppides.
(2) Koduõpet tervislikel põhjustel rakendab Kool vanema taotlu-
sel ja nõustamis-komisjoni soovitusel.
(3) Koduõppe korraldab Kool, lähtudes õppe korraldamisel hari-
dus- ja teadusministri määruses sätestatud koduõppe tingimustest 
ja korrast.
§ 19. Koduõpe vanema taotlusel 
(1) Põhiharidust omandav õpilane, kellele vanem soovib iseseis-
valt korraldada oma lapse õppetööd, vabastatakse vanema taot-
luse alusel Kooli päevakava ja õppekorralduse kohasest õppe- ja 
kasvatustegevusest.
(2) Koduõpet vanema taotlusel korraldab ja finantseerib vanem, 
kes vastutab ka õpitulemuste saavutamise eest. 
(3) Vanema taotluse alusel koduõppe korraldamise lähtub Kool 
haridus- ja teadusministri määruses sätestatud koduõppe tingi-
mustest ja korrast.
§ 20. Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamine
(1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhi-
mõtted sätestatakse Kooli õppekavas.
(2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks 
vajalikku koostööd tugispetsialistide ja õpetajate vahel korraldab 
Põhikooli abiõpetaja.
(3) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul korral-
dab Kool õpilasele õpet põhikooli lihtsustatud riikliku õppeka-
va järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele 
keskendatud õpet, põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpi-
tulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine 
õppimisest vabastamist.
(4) Andekate õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koos-
tööd õpetajate vahel ja vajadusel individuaalse õppekava raken-
damist korraldab Põhikooli abiõpetaja.
§ 21. Õppeaasta
(1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.
(2) Õppeaasta Põhikoolis koosneb õppeveeranditest ja kooliva-
heaegadest.
(3) Lasteasutuse lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus tuginedes 
hoolekogu ettepanekule.
(4) Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päe-
vase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.
§ 22. Õppeveerand
(1) Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. 
(2) Lõpuklassis on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva. 
§ 23. Õppepäev
(1) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või in-
dividuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema. 
(2) Ühes nädalas on kuni viis õppepäeva. 
(3) Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva 
arvatakse õppepäevade hulka.
§ 24. Õppetund
(1) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud indi-
viduaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik. 
Juhendatud õpe on loeng, klassitund, rühmatund, individuaaltund, 
konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja 
oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osa-
levad nii õpilane kui ka pedagoog. 



AMETLIKUD TEADAANDED AMETLIKUD TEADAANDED VEEBRuAR 2011

(2) Õppetunni arvestuslik pikkus on 45 minutit. 
(3) Õppetund vaheldub vahetunniga. 
(4) Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppe-
tundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. 
(5) Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni 
kohta. 
(6) Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne 
seda õppetunde ei toimu.
§ 25. Õppekoormus ja päevakava
(1) Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse Kooli 
õppekavaga. 
(2) Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppe-
tundides on: 
7) 1. klassis 20; 
8) 2. klassis 23; 
9) 3. ja 4. klassis 25; 
10) 5. klassis 28; 
11) 6. ja 7. klassis 30; 
12) 8. ja 9. klassis 32.
(3) Õppeveerandi jooksul läbitavad peamised teemad, vajalikud 
õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused te-
hakse õpilastele teatavaks õppeveerandi alguses.
(4) Õppetegevuste ning Kooli õppekava toetavate õppekavavä-
liste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse Kooli päe-
vakavas. 
(5) Lasteasutuse lapse päevakava koostamisel arvestatakse Kooli 
õppekava ning Viimsi valla eripära ja rahvatraditsioone.
(6) Kooli tegevus- ja päevakava ning tunniplaani kinnitab direktor.
(7) Lasteasutus on avatud tööpäevadel 7.00 – 19.00, Põhikool 
7.30 – 19.00.
§ 26. Õpilaste arv klassis ja õpperühmas
(1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm Põhikooli klassis ja õppe-
rühmas on 24 õpilast.
(2) Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõus-
olekul kehtestada käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud piirnor-
mist suurema klassi täitumuse ülemise piirnormi – kuni 26 õpilast.
§ 27. Õpilaste kooli vastuvõtmine
(1) Kool võtab õpilaseks kõik selleks soovi avaldavad kooliko-
hustuslikud isikud, kellele Kool on elukohajärgne kool. Kui Koo-
lis on vabu õppekohti, võetakse Kooli vastu ka isikuid, kellele 
Kool ei ole elukohajärgne kool. 
(2) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.
(3) Lasteasutusse vastuvõtmine toimub vastavalt vallavalitsuse 
kehtestatud “Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaeda-
desse ja Püünsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise, lasteaiakoha 
kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise korrale”.
§ 28. Õpilase koolist väljaarvamine
(1) Õpilane arvatakse Koolist välja:
1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on Koolile 
esitanud sellekohase taotluse;
2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldharidus-
koolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust 
õpilase Kooli õpilaste nimekirja jätmiseks järgmisel õppeaastal;
3) kui Koolis ei viida õpinguid läbi klassis, kus õpilane peaks 
õpinguid jätkama;
4) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust Koolis 
või rikub korduvalt kodukorda,
5) välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
6) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta 
õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi 
üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
7) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle 
on väljastatud lõputunnistus;
8) õpilase surma korral.
(2) Õpilase Koolist väljaarvamise otsuse teeb direktor.
§ 29. Õpilase hindamine
(1) Hindamise, hindesüsteemi kasutamise, hindamisest teavita-
mise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning 
klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord sätesta-
takse Kooli õppekavas riiklike õppekavade alusel. 
(2) Hindamisest teavitamine sätestatakse Kooli kodukorras.
§ 30. Põhikooli lõpetamine
(1) Põhikooli lõpetamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi soo-
ritatakse ühtsed põhikooli lõpueksamid või põhikooli riiklikus 
õppekavas sätestatud juhtudel põhikooli koolieksam.
(2) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksterni-
le väljastab Kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse. 
(3) Põhikooli lõputunnistuste andmed kantakse hariduse infosüs-
teemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse.
§ 31. Lasteasutuse lõpetamine
Lasteasutuse õppekava läbinule annab Kool välja sellekohase 
tunnistuse.
§ 32. Kooli raamatukogu
(1) Koolil on oma raamatukogu, mis töötab direktori poolt kinni-
tatud raamatukogu kasutamise eeskirja alusel.
(2) Kooli raamatukogu ülesandeks on:

1) teenindada Kooli lapsi ja personali, võimaldamaks neil täita õppe- 
ja tööülesandeid ning toetamaks huvi lugemise ja kirjanduse vastu;
2) võimaldada kasutajatele tasuta kojulaenutust; kohalkasutust ja 
teatmeteenindust.
(3) Kooli õppekirjanduse kogu kasutamist korraldab raamatuko-
gu töötaja vastavalt oma tööülesannetele ning lähtudes haridus- ja 
teadusministri määrusega kehtestatud töökorralduse alustest.
§ 33. Tervishoiuteenuse osutamine
(1) Kool tagab lapse koolimajas viibimise ajal tema ohutuse ja 
tervise kaitse ja koostab tervisekaitse eeskirjade ja –normide ko-
hase päevakava.
(2) Laste meditsiinilist teenindamist korraldab vallavalitsus koos 
direktoriga vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.
§ 34. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis
(1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsi-
lise turvalisuse ning tervise kaitse.
(2) Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust 
ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumi-
test teavitamise ja nende juhtumite lahendamise kord sätestatakse 
Kooli kodukorras.
(3) Direktor korraldab Kooli hädaolukorra lahendamise plaani väl-
jatöötamise, kaasates vajaduse korral õppenõukogu ja hoolekogu 
ning eksperte. Hädaolukorra lahendamise plaani kehtestab direktor.
5. peatükk
Õppekavavälise tegevuse korraldus
§ 35. Pikapäevarühm 
(1) Kooli direktor moodustab hoolekogu ettepanekul ja kooli pi-
daja nõusolekul pikapäevarühma või pikapäevakooli. 
(2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena 
pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist 
ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete 
täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. 
(3) Pikapäevarühma täitumise ülemine piirnorm on 24 õpilast. 
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusole-
kul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi.
(4) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab direktor.
§ 36. Ettevalmistusrühm koolieelikutele
(1) Koolis tegutseb vastavalt vajadusele ja võimalustele ettevalmis-
tusrühm koolieelikutele alushariduse omandamise võimaldamiseks.
(2) Ettevalmistusrühm koolieelikutele alushariduse omandami-
seks on lapsevanematele tasuline. Tasu suuruse kehtestab valla-
valitsus.
§ 37. Huvitegevus
(1) Koolis tegutsevad vastavalt vajadustele ja võimalustele aine- 
ja huviringid.
(2) Huvitegevus on Koolis toimuv või Kooli korraldatud Kooli 
õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. 
(3) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meeto-
deid, sealhulgas ringid, spordiklubid ja stuudiod.
(4) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasu-
ta Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja 
muid vahendeid Kooli kodukorras sätestatud korras.
§ 38. Õppekavavälisest tegevusest saadavad tulud
(1) Õppekavaväliselt võib Kool korraldada tasuta ja tasuliste rin-
gide, kursuste, stuudiote ning pikapäevarühmade tööd.
(2) Kool saab tulu edukast osalemisest erinevatel projektikon-
kurssidel.
(3) Koolil on õigus saada tulu õppekavavälisest tegevusest, mil-
leks on osalemine huviringide, pikapäevarühmade, eelkooli ja 
laagrite tegevuses, stuudiote töös, klasside üritustel, ja mille ku-
lude katmine toimub osalejate kaasrahastamisel.
(4) Koolil on õigus saada üüritulu, projektide korraldamisega ja 
täiskasvanute koolitusega seotud tulu ning eriteenuste (printimine, 
kopeerimine jms) pakkumisest ja heategevusüritustest saadav tulu.
6. peatükk
Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused
§ 39. Lasteasutuse lapse õigused:
Lapsel on õigus:
1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele.
§ 40. Põhikooli õpilase õigused:
Õpilasel on õigus:
1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
2) arengut toetavale õppekeskkonnale;
3) saada täiendavat pedagoogilist juhendamist vastavalt direktori 
kinnitatud konsultatsioonide ajakavale;
4) tugispetsialistide teenustele;
5) õigus õppida individuaalse õppekava järgi;
6) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid Kooli 
õppekavas määratletud valikainete piires;
7) olla valitud õpilaskogusse;
8) osaleda valitud õpilaskogu kaudu õpilaselu küsimuste lahen-
damisel;
9) moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe, mille sihid ja 
tegevus ei ole vastuolus Kooli ja kodu kasvatustaotlustega;

10) saada teavet koolikorralduse, karjääri planeerimise ja õpilase 
õiguste ja kohustuste kohta ning esmast teavet õppetöö sisu ja 
õppimisvõimaluste kohta;
11) saada teavet õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest 
teemadest, vajalikest õppevahenditest, planeeritavatest üritustest, 
hindamise korraldusest Koolis ning vastavalt klassi- või aineõpe-
tajalt teavet talle pandud hinnete ja antud hinnangute kohta;
12) saada teavet temale kohalduva päevakava kohta; 
13) vaidlustada hindeid ja sõnalisi hinnanguid vastavalt kodukor-
ras sätestatud korrale;
14) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise võimaluste kohta 
ning saada soodustusi õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras;
15) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, 
Harju maavanema, haridus- ja teadusministeeriumi, vallavalit-
suse lastekaitseametniku või lastekaitse organisatsioonide poole.
§ 41. Põhikooli õpilase kohustused
Õpilane on kohustatud:
1) täitma Kooli kodukorda;
2) osalema õppetöös talle kehtiva päevakava alusel ja täitma õpi-
ülesandeid;
3) kasutama säästlikult Kooli vara;
4) kasutama mitterahuldava õppeedukuse korral talle määratud 
tugimeetmeid;
5) täitma muid õigusaktidega õpilasele pandud kohustusi.
§ 42. Õppes osalemine ja koolis korraldatavast õppest puudumine
(1) Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda tema-
le Kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.
(2) Õppest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel.
(3) Kool hindab, kas õppest puudumise põhjuseid saab lugeda mõ-
juvaks. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:
1) õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
2) läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas rahva-
tervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel sotsiaalministri mää-
ruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud 
õppest puudumine;
3) olulised perekondlikud põhjused; 
4) Kooli esindamine.
(4) Kool peab õppest puudumiste üle arvestust ning sätestab kooli 
kodukorras õppest puudumisest teavitamise korra. 
(5) Koolikohustuslike isikute üle arvestuse pidamist korraldab 
vallavalitsus.
§ 43. Õpilase ja vanema teavitamine
(1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada Koolist teavet ja selgitusi 
koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Kool 
on kohustatud võimaldama õpilase vanemale juurdepääsu Kooli 
valduses olevale teabele selle õpilase kohta. 
(2) Kool avalikustab oma veebilehel Kooli põhimääruse, õppekava, 
arengukava, kodukorra, Kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning 
Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed.
(3) Õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vaja-
likest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest 
üritustest teavitatakse õpilast õppeveerandi algul. Kool loob õpi-
laste vanematele võimalused sellekohase teabega tutvumiseks.
(4) Õpilasele ja vanemale tehakse Kooli kodukorras sätestatud 
korras teatavaks õpilasele kohalduv osa kooli päevakavast.
(5) Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest. Kui õpilane 
või vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitami-
seks elektrooniliselt, on Kool kohustatud teavitama õpilast ja vane-
mat õpilase hinnetest paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.
§ 44. Vanemate koosolek
(1) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub Kooli direk-
tor kokku vanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas.
(2) Kui vähemalt üks viiendik (1/5) rühma või klassi vanemaid 
nõuab, on direktor kohustatud kokku kutsuma selle rühma või 
klassi vanemate koosoleku.
(3) Kooli tööd puudutavate küsimuste otsustamiseks on direktoril 
õigus kutsuda kokku vanemate erakorraline (üld)koosolek, teavi-
tades sellest vanemaid Kooli kodulehe ja õpilaspäevikute kaudu 
vähemalt kolm päeva ette.
(4) Vanemate (üld)koosolek võib teha Kooli direktorile ettepane-
kuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.
§ 45. Arenguvestlused
(1) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse iga lapsega Koo-
lis läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on lapse arengu toetamine.
(2) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja korra kehtestab di-
rektor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks õp-
penõukogule, pedagoogilisele nõukogule ja hoolekogule.
§ 46. Vanemate õigused ja kohustused
(1) Vanemal on õigus:
1) olla valitud Kooli hoolekogusse;
2) saada teavet õpilasele kohalduva päevakava kohta;
3) tuua last Lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal, 
järgides Lasteasutuse päevakava;
4) saada nõustamist õpilase erivajadustest tulenevalt;
5) pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puuduta-
vate vaidlusküsimuste korral;
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6) taotleda sätestatud korras õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid;
7) taotleda õpilase õpingute jätkamist madalamas klassis, kui õpi-
lane on eelnevalt õppinud välisriigis;
8) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, Har-
ju maavanema, haridus- ja teadusministeeriumi, vallavalitsuse 
lastekaitseametniku või lastekaitse organisatsioonide poole.
(2) Vanem on kohustatud: 
1) võimaldama õpilasel koolikohustuse täitmist;
2) kinni pidama Lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja 
tervise edendamise nõuetest;
3) looma õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õp-
pes osalemise eeldused;
4) maksma kooli pidaja kehtestatud ulatuses ja korras igakuiselt las-
teaiatasu ning hoolekogu määratud ja direktori kinnitatud toiduraha;
5) teatama Koolile oma kontaktandmed ning muutused nendes;
6) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega ning nendega 
arvestama;
7) tegema Kooliga koostööd;
8) kasutama Kooli või vallavalitsuse pakutud tugimeetmeid;
9) pöörduma Kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
10) teavitama Kooli lapse/õpilase puudumisest Kooli kodukorras 
sätestatud korras;
11) teatama Koolile lapse lasteaiakohast loobumisest;
12) osalema vähemalt üks kord õppeaastas arenguvestlusel, mille 
põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.
§ 47. Õpilaste tunnustamine ja mõjutamine
(1) Kooli tunnustusmeetmed sätestatakse Kooli kodukorras.
(2) Eesmärgiga mõjutada õpilasi Kooli kodukorra kohaselt käi-
tuma, võib õpilase suhtes rakendada tugi- või mõjutusmeetmeid. 
(3) Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord sä-
testatakse Kooli kodukorras.
§ 48. Õpilaspileti väljastamine
(1) Õpilase või vanema taotlusel väljastatakse õpilasele tasuta 
Kooli õpilaspilet.
(2) Õpilaspileti kasutamise kord Koolis sätestatakse Kooli kodu-
korras.
(3) Õpilane või vanem on kohustatud õpilaspileti Koolile tagasta-
ma peale õpilase väljaarvamist Kooli õpilaste nimekirjast.
§ 49. Õpilaskond ja õpilasesindus
(1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. 
(2) Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseis-
valt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, 
õpilaselu küsimusi. 
(3) Õpilaskonnal on õigus:
1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õi-
gusaktides sätestatud alustel ja korras;
2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või 
arendada nendega koostööd õpilaskogu kaudu;
3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis 
kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt 
õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise 
otsustada ja korraldada. 
(4) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, mida nimetatakse 
õpilaskoguks. 
(5) Õpilaskogu valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosole-
kul, mille toimumise aja ja koha teatab Kooli direktor vähemalt 
kaks nädalat ette, teavitades õpilasi sellest Kooli infostendil.
(6) Õpilaskogusse valitakse kaks õpilast igast 5. – 9. klassist.
(7) Õpilaskogu põhimäärus kiidetakse heaks õpilaskonna üld-
koosolekul poolthäälteenamusega.
(8) Õpilaskonna üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest 
võtab osa vähemalt 2/3 õpilaskonnast.
(9) Õpilaskogu põhimäärus on vastu võetud, kui selle poolt hää-
letab üle poole koosolekul osalejatest.
(10) Õpilaskogu põhimääruse kinnitab direktor
7. peatükk
Koolitöötajate õigused ja kohustused
§ 50. Koolitöötajad
Koolitöötajad (edaspidi Personal) on pedagoogid ja teised töö-
tajad.
§ 51. Personali koosseis
(1) Personali koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul kooli 
pidaja kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusministri 
kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.
(2) Personali koosseis võib olla väiksem haridus- ja teadusministri 
kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisust, kui mõne ameti-
koha tööülesannete täitmiseks kasutatakse vastava ettevõtte teenust.
§ 52. Personali ülesanded
Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse 
kindlaks Kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, kodukorra ja töö-
lepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega. 
§ 53. Konkursi korraldamine ja atesteerimine
(1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab di-
rektor avaliku konkursi.
(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende 
kvalifikatsioonitaseme hindamiseks korraldatakse atesteerimine. 

Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega keh-
testatud korras.
§ 54. Personali õigused ja kohustused
(1) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kind-
laks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, töölepingu 
ning käesoleva põhimäärusega.
(2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse 
perekonna kohta.
(3) Personalil on kohustus anda teavet sotsiaalabiasutustele, kui on 
selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui 
laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.
(4) Pedagoogil on õigus:
1) kuuluda oma ainevaldkonna ainenõukogudesse;
2) osaleda kooli arendustegevuses;
3) osaleda tööalasel täiendkoolitusel;
4) saada tööandjalt õppekirjandust ja muid tööks vajalikke õppe-
vahendeid.
(5) Pedagoogil on kohustus:
1) teha tulemuslikku õppe- ja kasvatustööd, lähtudes Kooli õppe-
kavast, kohusetundest ja südametunnistusest;
2) luua tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastiku-
sel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel laste ja nende vanemate-
ga, samuti hoolitseda laste elu ja tervise eest koolis;
3) korraldada õppekavavälist tegevust;
4) tegeleda enesetäiendusega;
5) kasutada säästlikult Kooli vara, hüvitada Koolile tema süül te-
kitatud kahju;
6) nõustada vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.
8. peatükk
Vara, finantseerimine, asjaajamine ja järelevalve
§ 55. Kooli vara ja eelarve
(1) Kooli vara moodustavad talle kooli pidaja poolt sihtotstarbe-
liseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, 
seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara on Viimsi valla omand. 
Kooli vara valitsemine toimub vallavolikogu kehtestatud korras.
(2) Kooli valduses olevat valla vara kasutab Kool sihtotstarbeli-
selt oma ülesannete täitmiseks. 
(3) Koolil on oma eelarve, Kooli eelarve tulud moodustuvad 
eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt ju-
riidilistelt isikutelt, annetustest ning Kooli õppekavavälisest tege-
vusest saadud tuludest. Kooli eelarve kulud moodustavad tege-
vuskulu ja töötasu.
(4) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse Kooli hoo-
lekogu vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud korras. 
(5) Eelarve kinnitab vallavolikogu.
(6) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsuse koos kooli 
direktoriga.
(7) Rahaliste vahendite liikumist puudutavad dokumendid on di-
rektori kinnituseta kehtetud.
(8) Direktor peab teavitama vallavalitsust kõigist Kooli tuludest 
peale riigi- ja vallaeelarve eraldiste, s.h laekumistest eraõigusli-
kelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning Kooli õppekavaväli-
sest tegevusest saadud tuludest, ning tagama nimetatud vahendite 
arvestuse raamatupidamises ja kajastamise eelarve täitmise õi-
gusaktides ja raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.
§ 56. Kooli asjaajamine ja aruandlus
(1) Kooli asjaajamine toimub vastavalt direktori kinnitatud asja-
ajamiskorrale, mis on kooskõlas valla asjaajamiskorraga.
(2) Koolis loodavad dokumendid allkirjastab direktor või direkto-
ri poolt selleks volitatud isik.
(3) Kooli asjaajamises on kasutusel kooli nimetuse ja sümbooli-
kaga üldplank ja kirjaplank.
(4) Koolis peetavate toimikute loetelu kinnitab direktor käskkirjaga.
(5) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide 
täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
(6) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise 
aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.
§ 57. Järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle 
teostavad haridus- ja teadusministeeriumi ametnikud ja maava-
nem õigusaktidega sätestatud alustel ja korras. 
(2) Kooli ja Kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbeku-
se üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja Harju Maavalitsuse 
haridus- ja kultuuriosakond vastavalt õigus- ja haldusaktidele.
9. peatükk
Lõppsätted
§ 58. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab vallavolikogu 
otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
(2) Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.
(3) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tege-
vuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.
(4) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest 
teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, 
vanemaid, pedagooge ja teisi töötajaid ning Harju maavanemat 
hiljemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust. 

(5) Kooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib toimu-
da järgmistel juhtudel:
1) vallas on koolitusnõudlus suurenenud või vähenenud;
2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
3) ümberkorraldused haridussüsteemis;
4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.
(6) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus kooli õpilaste-
le võimaluse jätkata õppimist teises koolis.
§ 59. Rakendussätted
(1) Kooli põhimäärus kinnitatakse, muudetakse ja tunnistatakse 
kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.
(2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist 
arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õp-
penõukogule.
(3) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 18.03.2008. mää-
rus nr 16.
(4) Määrus avaldatakse valla veebilehel. 
(5) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
valitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

15. veebruar 2011 nr 6
Koduteenuste osutamise hoolduskava, kliendikaardi ja lepin-
gu vormide kinnitamine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 lg 3 ja Viimsi Val-
lavolikogu 14. detsembri 2010. a määruse nr 32 “Koduteenuste 
osutamise tingimused ja kord” § 15 lõike 1 alusel:
§ 1. Kinnitada koduteenuse hoolduskava vorm, vastavalt lisale 1.
§ 2. Kinnitada koduteenuse kliendikaardi vorm, vastavalt lisale 2.
§ 3. Kinnitada koduteenuste osutamise lepingu vorm, vastavalt 
lisale 3.
§ 4. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2011. 
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval peale avalikustamist Viimsi valla-
valitsuse kantseleis. 

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Määruse lisad on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viim-
sivald.ee

11. veebruar 2011 nr 90
Aadressi määramine Tammneeme külas maaüksusele Suure-
kivi
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vaba-
riigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete 
süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2 ja Viimsi 
Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohani-
me määramise korra” punkti 2.2:
1. Määrata Tammneeme külas maaüksusele Suurekivi (katastri-
tunnusega 89001:003:5040) aadressiks Teigari tee 11, vastavalt 
joonisele korralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 
päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

11. veebruar 2011 nr 91
Teede nimetuste määramine 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 6, § 5 lõi-
ke 1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 
“Aadressiandmete süsteem” § 3 lõike 3, Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise 
korra” punkti 2.2 ning arvestades Maa-ameti Aadressiandmete 
büroo ettepanekut:
1. Määrata Haabneeme alevikust Rohuneeme külla kulgeva tee 
nimetuseks Rohuneeme tee, vastavalt korralduse lisale 1.
2. Määrata Miiduranna külast Metsakasti külla kulgeva tee nime-
tuseks Randvere tee, vastavalt korraldusel lisale 2.
3. Määrata Metsakasti külast Pärnamäe külla kulgeva tee nimetu-
seks Pärnamäe tee, vastavalt korralduse lisale 3.
4. Määrata Haabneeme alevikust Pringi külla kulgeva tee nimetu-
seks Kurvi tee, vastavalt korralduse lisale 4.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 
päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Korralduse lisad on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viim-
sivald.ee

ViiMSi VALLAVALiTSuSE KORRALDuSED



Punane ja 
roheline vint
Tänased pildid jäädvustavad leevikese ja rohe-
vindi. 

Leevikese kaunis isaslind on üldtuntud tänu oma punase-
le rinnaesisele. Talvise värvivaesuse ajal torkab see lind 
eriti silma. Tegelikult elavad leevikesed siin kõigil aasta-
aegadel. Muul ajal on loodus piisavalt kirev ja linnuroh-
ke. Leevike ei torka siis silma, kuna lind on suhteliselt 
pelglik. Leevikese hüüd “dijü!” on lihtsaim viis veendu-
maks linnu juuresolekus. Rohuneemel silmasin leevikesi 
esimest korda just talvel. See rühm – kokku kuus-seitse 
isast ja emast – maiustas põõsas. Hiljem külastasid lin-
dude toidulauda. Sellel talvel aga kuulsin üsna leevikese 
hüüule sarnast laulu, natuke pikemalt ja madalamalt. Pä-
rast selgus, et merikotkad liuglesid taevas, tegid vallatust 
ja hüüdsid.

Kui leevikese ingliskeelne nimetus on tõlkes pulli-vint 
(bullvinch), siis rohevint on ikka rohevint (greenfinch). 
Usutavasti oleme kõik silmanud neid rohelisi suuremaid 
ja nurgelisi mossis ilmega vintlasi karjadena ringi lenda-
mas, eriti talvel. Aplalt tegutsevad nad talvisel toidulaual 
ajades sealt eemale teised ja reeglina kakeldes ka oma-
vahel. Muidugi, leevike on rohevindist suurem ja temale 
riiukuked vastu ei saa. Samas, ega ka leevikesed väike-
sest jõukatsumisest ära ütle. Sügisel jälgisin pikalt, kuidas 
kaks isalindu päris vihaselt mõõtu võtsid, kellel on eesõi-
gus poriloigus pesta ja juua.

Kuna tänase jutu kangelased armastavad talvel toetuda 
inimese abile, siis mõni sõna väikelindude talvisest toit-
misest. Eelistada võiks töötlemata toitu: sihvkad, pähklid, 
pekitükk, mõnikord ka rasvast hakkliha. Mina katan lin-
dudele toidulaua hommikuse töölemineku ajal. Seda tuleb 
teha regulaarselt, vast isegi kindlal kellaajal. Eriti tihased 
muutuvad närviliseks, kui toit “õigel ajal” kohal ei ole. 
Ettevaatlik tuleb olla toitmise lõpetamisega. Linnud on 
lisatoiduga harjunud, loodavad ning ootavad lisa ja kui 
seda ei saabu, võib toitumistunde napiks jääda. Ärgem siis 
kuritarvitagem usaldust. Kevadel aga on vajalik lindude 
võõrutamine – järjest vähema toidu väljapanek.

Kilvar Kessler
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Talvine leevike. Fotod Kilvar Kessler

Rohevint oksal.

Kirovi näidiskalurikol-
hoosi pensionäride klubi 
viimased mohikaanlased 
pidasid klubi 25. sünni-
päeva.

“Me oleme viimased mohi-
kaanlased, meid on alles ainult 
kaheksa,” ütleb rõõmsameelne 
proua, kui ma kutse peale Haab-
neeme kohvikus eakate daa-
midega ühte lauda istun. Nad 
on viimased mohikaanlased 
kunagisest elurõõmsast ja teo-
tahtelisest Kirovi näidiskaluri-
kolhoosi pensionäride klubist 
Rannapere. Elurõõmu ja teota-
het on vanaprouadel praegugi. 
Koos käiakse iga kuu viimasel 
neljapäeval oma vanas armsas 
Haabneeme kohvikus.

Algus aastal 1986
1986. aasta jaanuaris tegevust 
alustanud klubil Rannapere oli 
algusaastatel 68 liiget. “Nüüd 
me nimetame ennast vaid sõp-
ruskonnaks,” ütleb Evy Kelder, 
kes algusest peale on olnud 
klubi ajaloo üleskirjutaja. Tema 
hoiul on klubi päevik, kus kauni 
käekirjaga üles kirjutatud kõik 
sündmused, mis toimunud, ja 
väärtuslik fotoalbum, kus kõik 
sündmused on jäädvustatud. 

Albumis on pilte lustakast 
kadrikarnevalist aastast 1986, 
kus keskseks tegelaseks Lem-
bit Sibul, klubi isa ja ristiisa, 
fotod oma ansamblist Koter-
mann ja palju muud. Iga pildi 
juures võiks asjaosalised jutus-
tada pika loo.

Klubi seltskond oli jagatud 
laudkondadesse, igal laudkon-
nal oli vanem, kes hoolitses 
selle eest, et tema laua rahvas 
teaks, mis toimub. Ülesanded 
olid omavahel ära jagatud. 
“Kõik olime nagu üks pere,” 
ütleb kirjaneitsi ametit pida-
nud Evy Kelder. Näitleja En-
del Zimmermann oli pereisa, 
Hilja Puust pereema. Koos 

Rannapere sõpruskond

käidi kord kuus Punases koh-
vikus, kaasas oma küpsetised. 
Aktiiv, s.t laudkondade vane-
mad käisid tihemini koos. 

Tehti käsitööõhtuid, peeti 
rahvakalendritähtpäevi ja käidi 
külas teistel pensionäride klu-
bidel. Moešõu oli nii uhke, et 
sellega esineti 1991. aasta kad-
risimmanil linnahallis. “Selle 
šõuga käisime palju esinemas,” 
meenutab Vilma Priisalm, kes 
esitas Siberi moodi, mis talle 
väga tuttav oli, sest noorelt Si-
berisse saadetuna oli ta sunni-
tud seda moodi kandma. 

Vanaprouad meenutavad 
1989. aasta ekskursiooni Kih-
nu, kui jäädi tormivangi, toredat 
sõitu Purtse ja kadri-mardisim-
manit samal sügisel, kus paljud 
osalised olid rahvariietes.

Tihe seltsielu
“Meil oli väga tihe seltsielu,” 
meenutab Aino Grossmann. 
“Iga kuu õnnitleti sünnipäeva-
lapsi,” räägib lilleneitsi ametit 
pidanud Vilma Priisalm. Juu-
bilarid said kingiks küünlajala. 
Suviti veedeti aega ka Pärnus, 
kus Kirovi kolhoosil oli oma 
võõrastemaja. 9 rubla ainult 
tuli maksta ise selle eest, et sai 
kolm päeva kohal olla, ööbida, 
hommikust ja lõunat süüa, ka 
sinna ja tagasi sõidu eest tasus 

kolhoos. Alati toetas kolhoos 
klubi ettevõtmisi küll tasuta 
bussi, küll lillede, küll peosaali 
ja -laudadega. 

Päevikus on kirjas sünd-
mused ja osavõtjad. Näiteks 
17. oktoober 1991: kohvilaud 
60le, lilled 20le sünnipäeva-
lapsele. 1989–1990 hooajal oli 
kokku 61 klubilist üritust, s.h 
kaks karnevali ja loteriid, sim-
man, käsitöönäitus, kohtumis-
õhtu, 12 teatri- ja kontserdikü-
lastust, ekskursioonid. 

“Me saime head palka, oli-
me noored, käisime veel tööl,” 
meenutab Aino Grossmann. 

“On, mida mäletada – me 
tundsime linnasõbrannade kõr-
val ennast rikkana,” lisab Vil-
ma Priisalm. 

Viimane sissekanne, 
viimased pildid
Viimane sissekanne klubi päe-
vikus on jõuluõhtust 1. det-
sembril 1991. Kodunt toodi 
kaasa isegi taldrikud, noad-
kahvlid-lusikad ja suhkur. 
Laual olid verivorstid, Puna-
ne kohvik küpsetas kingiks 
maitsva koogi. Juubilarid said 
viimast korda küünlajalad. 

Viimased pildid albumis 
on jaanuarist 1992, kui viimast 
korda oli klubi koos Punases 
kohvikus. 

“Pärast seda meile enam 
ruume ei antud,” sõnab Vilma. 
Evy näitab avaldust ASi Esmar 
nõukogule, kus klubi Rannapere 
25 inimest taotles toetust pidu-
liku õhtusöögi korraldamiseks. 
Klubi päevikus on alles ka vas-
tus: “AS Esmar teatab, et arves-
tades rasket majanduslikku olu-
korda jätta taotlus rahuldamata”. 

Kui kolhoosi enam polnud 
ja Esmar ei toetanud, otsiti ise 
kohti, kus koos käia. Aastatel 
1993–2003 hakkas klubi la-
gunema. Polnud enam kindlat 
kooskäimiskohta, eemale jäid 
tallinlastest klubiliikmed. Aas-
tatel 2003–2006 osalejate arv 
kahanes, aastad ja tervisehä-
dad hakkasid tasapisi kimbu-
tama, vanus kasvab, paljud on 
manalas.

26. jaanuaril 2006 tuli klu-
bi 20. sünnipäevaks kokku 11 
inimest. Ikka Haabneeme koh-
vikusse, kus juba pikka aega 
koos on käidud. Siin on maits-
vad toidud ja head hinnad. 

“Nüüd meenutame ja tee-
me nalja, toetame üskteist ja 
hoiame toonust,” ütleb Evy 
Kelder. “Pärast koosistumist 
on veel mitu päeva seda tore 
meenutada. See kooskäimi-
ne on mind vaimselt toitnud,” 
lisab Aino Grossmann. Mehi 
oli klubis juba algusest peale 
vähem kui naisi, nüüdseks on 
kohalikud klubilased-mehed 
surnud. Kaheksast naisest kuus 
on lesed. Need kaheksa viimast 
mohikaanlast on Evy Kelder, 
Aino Grossmann, Vilma Prii-
salm, Vanda Raja, Linda Saar, 
Helju Tammist, Ursula Illak, 
Maie Kiirats ja Linda Kutsar. 
Nimesid sai kokku 9, sest üks 
ei pääse liikuma, kuid on alati 
mõttes ja telefoni teel teistega 
ühenduses. Nad on omavahel 
kokku leppinud, et klubist jää-
nud sõpruskond käib koos seni, 
kuni neid jääb vaid kaks. 

Annika Poldre

Kõige lihtsam on alustada 
õnnetuste ennetustööd 
iseendast. 

Igal aastalõpul loendavad rii-
giasutused kokku kurba statis-
tikat – tulekahjudes hukkunud, 
liiklusõnnetuses elu kaotanud, 
uppunud... Lihtne on süüdis-
tada riigi majanduslikku olu-
korda ja sellega kaasnevat ko-
mandode sulgemist, päästjate/
politseinike vähesust, reageeri-
miseks kuluvat aega jms. Kuid 
mille peale inimesed tavaliselt 
ei mõtle, on küsimus – kas me 
oleksime saanud õnnetuse ära-
hoidmiseks ise midagi ära teha?

Ennetusprojektid
Pääste- ja politseiasutustes 
töötavad nn ennetajad, kelle 
töö on üks suur osa kurva sta-
tistika vähendamises. Projekte, 
mille raames huvitatuid kooli-
tatakse, teavitatakse ja ka nõus-

Klubi Rannapere viimsed mohikaanlased järjekordsel kokkutulekul 
Haabneeme kohvikus. Foto erakogu

Mis päästab inimelusid? 
tatakse, on ligi paarkümmend. 
Mõned näited: 

- lasteaialastele “Nublu ai-
tab”, kus räägitakse tuleohutu-
se algtõdedest “nublu keeles”;

- alglassides “Tean tulest” ja 
põhikoolis “Kaitse end ja aita 
teist” (päästekeskuse, politsei 
ja Punase Risti ühisprojekt, 
kus õpetatakse nii liiklus- ja 
tuleohutust kui ka esmaabi);

- gümnaasiumiõpilastele õpe- 
tati sel aastal esimest korda vee-
ohutuse põhitõdesid;

- praktilisi õppepäevi korral-
datakse nii puudega inimestele, 
eakatele, külavanematele kui 
ka lasteaiaõpetajatele;

- tule- ja muu ohutuse kohta 
rohkem saab teada valdade ja 
linnade ohutuspäevadelt.

Ennetustöö iseendaga
Miks on enamasti nii, et kui au-
tojuht põhjustab hoolimatusest 
liiklusõnnetuse, mõistab üldsus 

ta hukka ja kurjategijaks. Kui 
aga inimene jätab küünla järe-
levalveta, ahju/korstna hoolda-
mata või kasutab vananenud 
elektriseadmeid ning sellest tu-
lekahju sünnib (kõige tavalise-
mad tulekahjude põhjused), on 
ta ohver, kellele tingimusteta 
abi pakutakse. Loomulikult on 
ligimeste abikäsi alati vajalik, 
kuid süüdlane ja kahjuks ka 
suurim kannataja on lõppkok-
kuvõttes ikka inimene ise. 

Just selleks ongi tarvis 
ennetustööd. Kõige lihtsam 
on alustada ise ja ABCst: 1) 
vaadata üle oma kodud ja 
eluviisid, et olla kindel nende 
turvalisuses kuritegevuse, tu-
leohutuse jms mõistes; 2) küsi-
da nõu/abi mõnelt spetsialistilt 
või isegi koguda kokku huvi-
lised ja kutsuda end koolitama 
mõni spetsialist. Näiteks tule-
ohutuse seisukohalt saab abi 
päästeala infotelefonilt 1524.

Tunnustus Brüsselist
MTÜ Eesti Naabrivalve ja Põh-
ja-Eesti Päästekeskuse ühine 
ennetusprojekt “Vabatahtlikel 
baseeruva tugiteenuse arenda-
mine hajaasustuses” tunnustati 
detsembri alguses Brüsselis toi-
munud EUCPNi (Euroopa Ku-
ritegevuse Ennetamise Võrgus-
tik) parimate kodu turvalisust 
puudutavate ennetusprojektide 
konkursil kõige innovatiivse-
maks. Projekt käigus paigaldati 
Saue, Kiili ja Kernu valla kau-
gemates külades üksi elavale 
kümnele eakale mobiilsidel 
tuginev valvesüsteem – suit-
suandur ja hädaabinupp. Tule-
kahjust või hädaabinupu häirest 
annab vabatahtlikule, kelleks 
on lähim naaber või aktiivne 
külakogukonna liige, teada mo-
biilile saabuv sõnum. 

Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskuse 

juhtivspetsialist

Lubja vastlad
MTÜ Lubja Küla Selts kutsub Lubja küla rahvast vastlapäe-
vale Lubja majaka juurde 8. märtsil kell 15

Kohapeal kuum tee. Liulaskmise vahendid igaühel kaasa 
võtta.
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Ahvatlev välismaa küt-
kestab paljude võima-
lustega. Piirid on avatud 
igasse ilmakaarde – kü-
simus peitub vaid selles, 
mida keegi sealt piiri 
tagant leida soovib. 

Lisaks välismaal töötamisele 
on ka väliskõrgkoolides õppi-
mine aasta-aastalt kogunud üha 
suuremat populaarsust, millest 
tulenevalt leiavad sajad noored 
tee piiritagustesse ülikoolides-
se, kust pärast lõpudiplomi kät-
tesaamist taaskord kodumaale 
naasta ning oma teadmisi ja 
kogemusi Eesti elu paremaks 
ülesehitamiseks rakendada. 

unistuse täideminek
Ka Viimsi Kooli lõpetanud Pi-
ret Väinsalule (24) olid õpin-
gud väliskõrgkoolis ammune 
unistus. “Välismaale olen taht-
nud õppima minna juba kesk-
kooli ajast,” räägib Piret. Pärast 
keskkooli lõpetamist ei leidnud 
neiu endale aga sobivat või-
malust välismaale minemiseks 
ning ta asus omandama ämma-
emanda ja õenduse kraadi Tal-
linna Tervishoiu Kõrgkoolis. 
Pärast Eesti kõrgkoolis diplomi 
omandamist kripeldas senini 
hinges soov asuda välismaale 
õppima. “Hakkasin haiglas äm-
maemandana tööle ning ootasin 
sobivat hetke, millal oma kaua-
aegne plaan ellu viia,” räägib 
Väinsalu oma välismaalemine-
ku pikast protsessist.

Läbi juhuse leidis Piret tee 
Dream Foundation Eestini, 
mille kaudu kandideeris ta Ing-
lismaale Walesi Aberystwyth’i 
ülikooli bioloogiat õppima. 
“Olen varasemalt külastanud 
Inglismaad mitmel korral ja 
see maa on jätnud kustumatu 
mulje,” räägib neiu, kes peab 
end pigem “sügise inimeseks”, 
millest tulenevalt sobivad Wa-
lesi sombune ja vihmane ilm 

Täitunud unistus

tudengineiule suurepäraselt. Pi-
ret on oma valikuga rahul: “Elu 
Aberystwythis on lihtsalt nii 
mõnus, väike mereäärne linna-
ke Walesis on rahulik, millele 
lisab aga piisavalt särtsu üli-
koolielu.”

Esimese nädala 
pingutused
Esmaskohtumine Aberystwy-
thiga oli Pireti jaoks uus ja 
huvitav. Harjuda tuli teise riigi 
erinevustega ning need omaks 
võtta. “Teises riigis on ikka 
asjaajamine ja süsteemid pisut 
teisiti kui Eestis,” räägib Väin-
salu ja tõdeb, et midagi konti-
murdvat uue riigi elurütmiga 
harjumisel ei olnud. 

Inglismaale kohaselt kasu-
tatakse toimingute läbiviimi-
seks palju automaatvastajaid 
ja sinna salvestatavaid sõnu-
meid. “Automaatvastajad on 
kõikvõimlikes asutustes, enne 
lõppisikuni jõudmist pead 
edastama ja seadistama oma 
soovi mitmele lindile,” räägib 
Väinsalu ühest aspektist, mis 
vajas harjumist, ning lisab, et 
pärast nädala möödumist lok-
suvad tegemised kenasti paika 
ja oled reeglina uude süsteemi 
sisse elanud, millele aitab kaasa 
ka kirev ja huvitav rahvusvahe-

line, multikultuurne keskkond.
Uude süsteemi sisseelamise 

juures rõhutab Piret enda mo-
tivatsiooni ja kannatust, kuna 
alguses on kohaliku elu ja koo-
litöö suure koormusega harju-
mine omaette ooper. “Esimesel 
koolinädalal ma lihtsat magasin 
iga päev peale kooli, sest inten-
siivne keskendumine on tõeline 
trenn ajule,” räägib Piret.

Ühtehoidev kogukond
Eestlasi on Aberystwythis kõrg-
haridust omandamas umbes 
paarkümmend. “Siinsed eestla-
sed on kõik hästi toredad ja kok-
kuhoidvad,” räägib Piret ja mee-
nutab naeratus näol vanemate 
olijate poolt korraldatud tervi-
tuspidu värsketele tudengitele. 
Lisaks eestlastele hoiavad kõik 
tudengid ühtset meelt ja posi-
tiivset ellusuhtumist au sees. 
Ühtekokku peavad erinevad 
rahvused ja kultuurid omavahel 
nii klassiruumi kui ka elamis-
pinna jagamisel kenasti toime 
tulema. “Sõbrunemine käib siin 
kiiresti,” tõdeb Piret. “Ülikool 
teeb omalt poolt kõik, et sotsiali-
seerumine toimuks ruttu – peod 
kooli klubis, koolitööst vabad 
kolmapäevad ja võimalus liitu-
da erinevate ühingutega,” räägib 
Väinsalu ja teab omast kogemu-

sest, et sõprade leidmine ei ole 
Walesis raske.

Miljoni dollari vaade
Piret jagab elamispinda koos 
nelja välistudengiga. Ülikoo-
li poolt on igale esimese aasta 
tudengile garanteeritud koht 
ühiselamus. “Tingimused on 
igati head. Elan merest viieteist-
kümne meetri kaugusel, millele 
on minu aknast ühiselamu viien-
dalt korruselt suurepärane vaa-
de,” räägib Piret ning lisab, et 
Aberystwythis on tegelikult igal 
pool väga mõnus elada. “Minul 
lihtsalt vedas, et mind mereäär-
sesse ühiselamusse majutati.” 

Kuna konkreetne ülikool 
pakub majutust vaid esma-
kursuslastele, alustas Piret 
koos kaaslastega jõulude ajal 
ka korteriotsinguid. “Korteri-
pakkumisi võib leida veebi-
lehekülgedelt ja kuulutustest 
– tuleb ainult telefonile kre-
diiti osta ja kortereid vaatamas 
käia,” räägib neiu korterileid-
mise lihtsast protsessist.

Kogemus tasub end ära
Piret julgustab kõiki, kel mõttes 
välismaale õppima asuda: “Sel-
line kogemus tasub end kindlas-
ti ära. Kui kolmeks aastaks vä-
lismaale õppima minna ei soovi, 
soovitan siiski leida see võima-
lus ja käia ära kasvõi vahetus-
üliõpilasena,” on Piret Väinsalu 
oma positiivse välismaakoge-
musega rahul ja motiveerib ka 
kõiki teisi sellest osa saama.

“Kogu see “projekt” on üks 
huvitav juhtum ja ma võiks 
sellest juba praegu väikese raa-
matu kirjutada,” lisab Piret veel 
lõpetuseks ja tõdeb, et kõige 
parem on ikka ise välismaal ära 
käia ning hiljem oma kogemus-
tele tagasi vaadates meeldivalt 
naeratada ja öelda: “Julge hun-
di rind on rasvane!”

Virge Tamme 
Dream Foundation Eesti

Lumine mets, ilus talvine 
ilm, puhas õhk ja põne-
vus (nagu ikka hundiret-
kele minnes) – seda kõike 
said Püünsi Kooli lasteaia 
lapsed nautida jaanuari-
kuu viimasel esmaspäe-
val Oandu RMKs.

Seekord viis tee meie pisikesi 
loodushuvilisi Lääne-Viru-
maale, et veeta tore päev Oan-
du looduskeskuses. Meie jaoks 
olid tublid looduskeskuse töö-
tajad plaaninud sisutiheda ja 
üllatusi täis päeva, eesmärgiks 
tutvustada hundi elu ja metsa 
kui loomade ning lindude elu-
keskkonda.

Et paremini meiega met-
sas liikuda, jagati meid kahte 
gruppi – moodustati kaks hun-
dikarja. Iga laps ja täiskasvanu 
said endale rolli hundikarjas. 
Meile jagati kaela hundipildid 
koos karjaliikme nimetuste-

Püünsi lapsed käisid Hundiretkel

ga – karjajuht, hundikutsikas, 
noor hunt, emahunt, täiskas-
vanud hunt, jäljeajaja jne. Igal 
karjaliikmel oli ka oma üles-
anne. 

Niiviisi hundikarjana lii-
kudes tutvusime talvise met-
saeluga. Otsisime loomade ja 
lindude tegutsemise jälgi. Meil 

õnnestus näha rebase, metskit-
se, põdra ja metssea jälgi, lin-
dude poolt toksitud puid ning 
metsa ehitatud hundiaeda, mida 
kasutati kunagi huntide püüd-
miseks. Palju elevust tekitas 
väikestele hundikutsikatele 
metsa peidetud üllatus, mille 
kättesaamiseks pidid nad lumes 
kaevama. Saagiks said kutsikad 
lume alt kotikese, milles iga-
ühele väike maiustus. 

Metsast korjasime lume 
pealt kaasa ka materjali meis-
terdamiseks. Eriti põnevaks 
osutus habesammal, mida oli 
sealkandis puude küljes roh-
kesti – see aga pidavat olema 
väga puhta õhu tunnuseks. 
Niisiis tõmbasime oma kopsud 
õhku täis ja võtsime suuna lõk-
keonni jõe kaldal. Meid ootas 
ees lõke, kosutav söök ja kuum 
taimetee. 

Päev jätkus looduskeskuse 
majas meisterdamisega. Lap-

sed tegid endale vahvad käbi-
dest ja habesamblast hundid 
ning kaela hundi käpajäljega 
„hundipassi“. Et kõike nähtut 
ja kogetut veelgi elavamaks 
ja põnevamaks muuta, saime 
vaadata päeva lõpetuseks fil-
milõike meie metsaelanikest 
– hundist, karust, ilvesest ja 
rebasest.

Natuke väsinuna, kuid 
rõõmsatena, uue kogemuse 
võrra rikkamana ja värskest 
õhust punetavate põskedega 
suundusimegi tagasi oma koju 
Püünsisse, jäädes meenutama 
seda vahvat esmaspäeva Oan-
du looduskeskuses. 

Püünsi Kooli lasteaia las-
tele meeldib avastada kauneid 
paiku Eestimaal ning viibi-
da looduses, soovime Teilegi 
avastusterohket talve jätku! 
Meil on veel mitu matka ees. 

Kristin jakobson
Kombu rühma õpetaja

Lapsed hundiaias.

Piret Väinsalu Walesis. Foto Erakogu

YFU Eesti pakub 
vahetuspereks 
olemist 
MTÜ YFu Eesti pakub võimalust olla vahetus-
pereks välismaalt pärit 15–18 aasta vanusele 
noorele õppurile. Suurem osa Eestisse saabu-
vatest noortest viibivad siin ühe õppeaasta.

Vahetuspere ei ole vaid majutusprobleemi lahendaja, vaid 
tegemist on ainulaadse võimalusega vahetult tutvuda võõ-
ra riigi kultuuri ning inimestega kodunt lahkumata. See on 
silmapiiri avardav kultuurikogemus, mis võimaldab lisaks 
keelepraktikale ka teiste rahvaste eluolu tundmaõppimist 
ning oma pereellu vahelduse toomist.

Kolm korda programmis osalenud pereisa Mait Landi 
sõnul on YFU andnud nende perele hindamatu elukoge-
muse. “Meie kahelapselisest perest on saanud viielapse-
line.” Perekond Kamber toob esile, et vahetuspereks ole-
mine on hea võimalus end ja oma peret paremini tundma 
õppida ning seeläbi paremaks inimeseks kasvada.

Sel aastal on Eestisse tulemas kuni 40 vahetusõpilast, 
kes ootavad pikisilmi kohtumist oma uue koduga. Noo-
red asuvad elama siinse pere juurde ning käivad koolis 
sarnaselt nendevanuste kohalike õpilastega. Seega saa-
dakse suurepärane kogemus Eesti ühiskonnast, keelest ja 
kultuurist. Just vahetuspere mängib olulist rolli ühe noore 
inimese aasta meeldejäävaks muutmisel.

Kõige olulisem vahetuspereks kandideerimise puhul 
on soov ning tahe uut inimest enda juurde elama võtta. 
Kindlasti ei ole määravaks kodu asukoht ega pakutava 
voodikoha suurus.

YFU Eesti on mittetulundusühing, mis on tegutsenud 
alates 1993. aasta veebruarist. Tegemist on 1951. aastal 
asutatud rahvusvahelise õpilasvahetusega tegeleva orga-
nisatsiooni Eesti haruga. Läbi aastate on vahetusõpilastele 
kodu pakkunud üle 200 Eesti pere. Lisainfo: Diina Tuulik, 
tel 730 5964, diina@yfu.ee, www.yfu.ee.

ViiMSi VALLAS REGiSTREERiTuD SÜNNiD
SEiSuGA 21.02.2011

Tere tulemast!
l Kersti Kesavälil ja Mads Michael Hastrup Nilssonil sündis 
24. jaanuaril poeg Siim Rasmus.

l Liesel ja Aare Etsil sündis 25. jaanuaril tütar jette Marie.

l Lagle Kuusingul ja Urmo Reidmal sündis 31. jaanuaril poeg 
Henri Lennart.

l Riia ja Teet Sillavel sündis 2. veebruaril poeg Georg Ralf.

l Karin ja Martin Tuulikul sündis 4. veebruaril tütar Martha.

l Aldi ja Andri Alevil sündis 8. veebruaril poeg Andreas 
johannes.
l Maarja ja Tarmo Külal sündis 9. veebruaril tütar Mathilda.

l Janne Fridolinil ja Andreas Väljamäel sündis 14. veebruaril 
poeg Alfons.

l Eha Kalmetil ja Veikko Kaldal sündis 17. veebruaril poeg 
Richard.
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Viimsi valla kultuurikalender
25. veebruar – 20. märts

v

Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani“
Uus näitus: “Karm kevad” – 
1949. aasta märtsiküüditamist 
käsitlev väljapanek, mis on 
koostatud Riigiarhiivi poolt 
ja põhineb Riigiarhiivis säili-
tatavatel dokumentidel ning 
Riigiarhiivi, Filmiarhiivi, Oku-
patsioonide Muuseumi ja era-
kogude fotodel. Näitus jääb 
avatuks 18. märtsini.
Avatud K–L k 11–18, giid tel 
621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral 
Laidoneri Muuseumis

Uued näitused: 
Kuni 20. mai kalapüügi va-
lupunkte puudutav kesk-
konnahariduslik näitus 
“Röövpüüdjad“, mis on valmi-
nud koostöös Keskkonnains-
pektsiooniga, koostamist on 
rahastanud Keskkonnainves-
teeringute Keskus.
Kuni 20. mai Eesti Loodusmuu-
seumi fotonäitus “Eesti kalad“ 
(loodusfotograaf Tiit Hundi 
tööd)
Kalju Suure aktifotode näitus, 
avatud kuni 20. märts
Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, muuhulgas näitused 
hülgeküttidest, mõrdadest, 
Kirovi kalurikolhoosi teemaline 
väljapanek
Muuseum ja muuseumipood 
avatud K–P k 12–17
UUDIS! Iga kalendrikuu neljas 
neljapäev on muuseumis pile-
tivaba päev! 
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Kuni 20. mai lasteprogramm 
“Lähme kalale!“
(vaatame koos imelist kalade 
fotonäitust, teeme ise õnge, 
räägime õige kalamehe käitu-
misest, kuulame, nuputame, 
mõistatame)
Lastele vanuses 3.–10. a. ja 
1.–6. klass. Maksumus 2 EUR/
laps. Programmi saab tellida 
ka vene keeles
Eelregistreerimine: 
marion@rannarahvamuuseum.ee 
või tel 606 6945
Rannarahva Muuseumis

Rannarahva Muuseumi Kunsti-
köök
Igal neljapäeval kell 10
Kohtade broneerimine:
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Talvehooajal palume 
muuseumikülastuse ja ürituste 
korraldamise soovist ette 
teatada telefonil 606 6941 või 
51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Avatud aastaringselt L k 10–14
Taluturg nii parklas kui ka 
muuseumi laudahoones
Müügisoovidest teatada: 
ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kasutatud riiete müük
Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel“
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste 
elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus “Naissaare militaar-
lugu“
Muuseum avatud aastaringselt 
24h
Naissaare Muuseumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Püünsi Koolis
Viimsi Kooli raamatukogus
Viimsi vallamajas

Kuni 28. veebruar Leelo Sareali 
autoritööde näitus
“Intarsia ehk puumosaiik”
1. märts – 1. aprill
Kalju Suure fotonäituse 
avamine
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Viimsi Huvikeskuse foto-
kursuse I lennu lõpetajate 
fotonäitus
Viimsi Koolis

Akvarell-maali näitus “Minu 
armsam töötab KASSINA”
Kunstnik Mall Mets
E–N k 10–14
Randvere Päevakeskuses

Kuni 3. märts
Hinge Jürgensoni meremaalide 
näitus
E–N  k 10–16
Viimsi Päevakeskuses 

Kuni 28. veebruar 
Raamatunäitus “Kunst ja 
kultuur Tallinnas“
Lastele “Heljo Mänd 85“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 28. veebruar
Raamatunäitus “Varraku 
ajaviiteromaan“
Kuni 14. märts
Raamatunäitus “Lastekirjanik 
Heljo Mänd 85“
Prangli Raamatukogus

25. veebruar k 18
DJ-ring 
Osalemine 2 EUR 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

26. veebruar 
Ise tehtud, hästi tehtud – 
mööbli restaureerimise 
kursused
Info: www.tsunftijanes.ee
Tsunftijänese töötoas 
(Mõisa tee 2)

26. veebruar k 21
PS Troika
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas 

26.–27. veebruar k 10 
Eesti valdade XIX talimängud 
Korraldaja: ESL Jõud 
(www.joud.ee)
Tartumaal Lähtes

27. veebruar k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

27. veebruar k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Pühapäevakool Triin Laurik, 
Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

27. veebruar k 11.30
Jalgsimatk ja kepikõnd 
Tutvume Haabneeme mõisa 
varemete ja Pringi külaga
Teeme lõket ja grillime vorste!
Info: Volli Kallion, tel 601 2354
Kogunemine Viimsi Haigla 
juures

27. veebruar k 14.30 
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

1.–31. märts
Raamatunäitus “Teater 
Tallinnas“
Lastele: 1.–31. märts “Miljon 
miksi“
Viimsi Raamatukogus

2., 4. ja 5. märts k 16–20
Kitarriõpe 
Osalemine 7 EUR 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

3. märts k 12.30
Esinevad Andra ja Rein 
Veidemann loenguga “Eesti 
põhiväärtused Eesti kirjandus-
klassika näitel”
Osavõtt tasuta!
Registreerimine Viimsi 
Raamatukogus, tel 606 6934, 
kristiina@viimsivald.ee
Viimsi Päevakeskuse saalis

3. märts k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

3. märts k 19
Nutikate Naiste Klubi 
Tekstiilvärvide töötuba
Registreerimine ja info: 
Heidi, tel 56 676 335, 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

3. märts k 19.30 
Eesti meeste meistrivõistlused 
käsipallis    
Meistriliiga kohtumine: 
Chocolate Boys/Viimsi – 
Aruküla/HC Tallas
Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
Viimsi Kooli spordikompleksis

4. märts k 13
“Nukud uuele elule” – 
vanaemade nukunäituse 
avamine
Kontsert MTÜ Loojad külalistele
Laulavad Henno, Valdo, õed 
Maie ja Maret
Viimsi Päevakeskuses

4. märts k 18
Sokolaadi ja trühvlite-

valmistamise õpituba
Läbiviija: Krista Ruben
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

5. märts k 17
Tüdrukute õhtu
Mängude, kokkamise ja 
meisterdamisega
Osavõtt tasuta!
Randvere Noortekeskuses

5. märts k 18
Lastekasvatuse loeng 
“Montessori meetod”
Läbiviija: Heili Veetamm
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

5. märts k 21
Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas 

6. märts k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
k 13 Jumalateenistus armu-
lauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

6. märts k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Lastehoid

6. märts k 12 
Viimsi valla meistrivõistlused 
suusatamises    
Korraldaja: SK CFC J.Mae 
Suusakool/Viimsi Vallavalitsus
Registreerimine: Ave Ojasoon 
ave@cfc.ee, 
tel 55 524 260
Info: sporditöö koordinaator 
Tiia Tamm, tel 51 965 243, 
609 0980 või 
tiia@viimsivald.ee
Rohuneeme Puhkealal

6. märts k 14.30 
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

8. märts k 12.30–15.30
Vastlapäeva võistuliug
Korraldavad: Viimsi Huvi-
keskus/Viimsi Vallavalitsus
Viimsi mõisa pargis, mäel

8. märts k 14 
Vastlapäeva tähistamine 
erinevate võistlustega
Pakume vastlatoite
Õhtul tähistame naistepäeva
Prangli Rahvamajas

8. märts k 15
Lubja küla ja Püünsi Kooli 
ühine vastlapäev
Lubja küla mäel

8. ja 10. märts k 16–20
Kitarriõpe 
Osalemine 7 EUR 
Registreerimine:
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

8. märts k 18
Massaazi õpituba
Läbiviija: Heli Hommik
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

8. märts k 18
Vastlaliug
Kogunemine Viimsi Vaba-
koguduse juures

9. märts k 18
Mahekosmeetika õpituba 
(juuste eri)
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717,
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

9. märts 
Kodugrupid
Info: www.viimsivabakogu-
dus.ee

10. märts k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

10. märts k 19
Nutikate Naiste Klubi 
Disainime (uuendame) neetide 
ja kristallidega
Registreerimine ja info: 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

11. märts k 18
DJ-ring 
Osalemine 2 EUR 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

12. märts k 16
Emakeelepäevamäng ALIAS
Meeskondlik äraarvamismäng
Info: 
www.viimsinoortekeskused.tk
Randvere Noortekeskuses

12. märts k 21
Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas 

13. märts k 11
Lasteetendus “Pingviinide 
paraad”
Viimsi Huvikeskuses

13. märts k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduses

13. märts k 14.30 
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

14. märts k 18
Leivaküpsetamise õpituba
Läbiviija: Riina Quak
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 

info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

14. märts k 19.15 
Eesti meeste meistrivõistlused 
käsipallis     
Esiliiga kohtumine: HC Viimsi 2 
– Põlva TÜ
Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit
Viimsi Koolis

15. ja 17. märts k 16–20
Kitarriõpe 
Osalemine 7 EUR 
Registreerimine: 
kadi@huvikeskus.ee 
Randvere Noortekeskuses

16. märts k 18
Mahekosmeetika õpituba 
(tselluliidi eri)
Läbiviija: Ene Lill
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

16. märts k 19
Koguduse kool
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

17., 24. ja 31. märts k19
Nutikate Naiste Klubi 
Siidimaal
Registreerimine ja info: 
heidi@huvikeskus.ee
Kohtade arv piiratud!
Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis

17. märts k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

18. märts k 10 
Harjumaa omavalitsustöötajate 
XXI Talispordipäev 
Korraldaja: Harjumaa Spordi-
liit/Saku Vallavalitsus
Harjumaal Sakus Kurtnas

19. märts k 21
Svips ja Ervin Lillepea
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas 
  
20. märts k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

20. märts k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

20. märts k 14.30 
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
v

v



16 25. veebruar 2011

Külm aitab hoida 
noore ja tervena
Väljas on talv – lumerohke ja piisavalt külm. 
Sõbrapakkumine Viimsi Tervise saunakeskuse 
külmakapslisse minna tundub võõristav. Seda 
kummalisem, et 180 miinuskraadi kätte tuleb 
minna supelkostüümis, kindad käes, sokid jalas.s. 

Juba ainuüksi mõte kosmili-
sest külmast paneb õlgu vä-
ristama. Hing hirmust väri-
sedes astun kapslisse, ainult 
pea jääb välja paistma. Kii-
resti langeb kapsli tempera-
tuur, külm tungib juba õige 
sügavale lihastesse, natuke 
veel ja oleks tahtnud külma 
käest minema pageda. Prot-
seduur aga saabki läbi, aeg 
mis tundus venivat, oli siiski 
vaid paar minutit pikk. 

Kapslist pääseda on tore! 
Keha õhetab mõnusasti, liha-

sed tunduvad nõtkemad ja liigesed paindlikumad olevat! 
Ja see tohutu energia, millest meel ja keha pakatavad! 
Selline võiks olla algaja külmravi-katsetaja kirjeldus oma 
esimesest kogemusest krüosaunas.

Maailmas on ülikülmravi juba aastakümneid edukalt 
kasutatud nii haiguste raviks kui ka tervise ja heaolutun-
de säilitajana. Ülikülmravi on saanud alguse Jaapanist 
1970ndate lõpus, õige kiiresti levis see ka Euroopasse. 

Eestis alustati ülikülmraviga 1988. aastal, selle ala 
pioneeriks Eestis on reumatoloog dr Tõnis Päi. Külm-
kambrite kõrvale ilmusid varsti ka külmakapslid, kus pea 
jääb välja – ei pea kartma pimedust ega ruumikitsikust. 
Liiges- ja seljahaiguste ravi kõrval hakati külmaravi ra-
kendama ka sportlaste ettevalmistus- ja taastusperioodil. 
Sellest ajast pärineb ka termin krüosaun. Ülikülm avaldab 
inimesele vapustavat noorendavat efekti ja võimaldab va-
baneda paljudest vaevustest.

Mis siis ikkagi toimub kehaga ülikülma käes?
Krüosaunas toimub lühikese aja jooksul nahatempera-

tuuri muutus: protseduuri ajal langeb nahatemperatuur nor-
maalselt 32–34 kraadilt 2–4 kraadini, protseduuri lõppedes 
tõuseb lühiajaliselt 37 kraadini ja siis normaliseerub. 

Selline naha reaktsioon lükkab sisse terve kaskaadi 
biokeemilisi protsesse – verevarustus tõhustub, ainevahe-
tus intensiivistub, nn õnnehormoonide ja teiste kehaomas-
te stimulantide tootmine suureneb, immuunsüsteem akti-
viseerub, valu leevendub. Need positiivsed reaktsioonid 
kestavad 1,5–3 tundi protseduuri järgselt. Biokeemiline 
protsess on rohkelt energiat tarbiv, sellega põhjendatakse 
rasvkoe vähenemist krüosauna kasutajatel.

Tulenevalt eelpool kirjeldatud protsessidest on üli-
külmravi järel nahk pinguldunum, lihas- ja liigesvalu lee-
vendunud, liigeste liikuvus paranenud, väsimus kui käega 
pühitud, keha täitunud energiast. Toimest immuunsüstee-
mile on täheldatud ülikülmravi kuuri läbinutel viirus- ja 
külmetushaigustesse nakatumise vähenemist, kroonilise 
põletikulise liigeshaiguse põdejatel haigusatakkide vähe-
nemist. Eriti rõõmustab naisi kehakuju paranemine, kuna 
nahk on prink ja tselluliit näitab vähenemise märke.

Külmaravil ei ole vanusepiiranguid ega olulisi vas-
tunäidustusi. Siiski, ülikülmravi ei tohi teha ravimitega 
mittekompenseeritud vererõhu- ja südamehaiguste, kül-
maallergia, valgesõrmuse sündroomi ja insuliinravil ole-
va diabeedi korral. Huvi korral annab Viimsi Tervise arst 
soovijale lahkelt nõu ülikülmravi sobilikkuse kohta. 

Tänavu naistepäeva eel 
korraldab Eesti Meetoot-
jate Ühendus taas Lillepa-
viljonis Eesti mee päevi. 
Nende päevade hing ja 
eestvedaja on algusest 
peale olnud Sirka Arro. 

Sirka Arro, millal loodi Ees-
ti Meetootjate Ühendus ja 
miks?

Eesti Meetootjate Ühendus 
loodi 2003. aasta veebruaris, 
asutajaliikmeiks neli mesinik-
ku ja mina. Enne seda tegutse-
sin ma Aianduse ja Mesinduse 
Keskseltsis. Kuna ka kutseme-
sinikud kuulusid sellesse selt-
si, siis tulid nad minu juurde 
jutuga, et teeme oma ühendu-
se. Alustasime nullist viiekesi, 
nüüd on ühenduses liikmeid 
kakskümmend kolm. 

Mesinikke on ühenduses 
pea kõigist maakondadest üle 
Eesti, välja arvatud saared. 
Osa müüvad mett ja taruvaiku 
ning õietolmu, osa teevad ka 
meesegusid – meele lisatakse 
kasulikke taimseid lisandeid, 
nagu pihlakaid, ingverit, aste-
pajumarju jm. 

Esimesed meepäevad tegi-
me juba 1996. aastal, neid kor-
raldas kutsemesinike ühendus 
koos meie keskseltsiga. 

Kes on Eesti Meetootjate 
Ühenduse liikmed? 

Meil seisab põhikirjas, 
et ühenduse liikmed on need 
mesinikud, kes ise toodavad, 
pakendavad ja müüvad oma 
mett. Meie liikmed ei osta mett 
välismaalt sisse. Ja seetõttu on 
ka alates 2003. aastast meie 
meepäevade nimes rõhutatud, 
et need on “Eesti mee päevad”. 

2003. aastal olid meepäe-
vad vaid korra aastas, edasi, 
alates 2004. aastast oleme mee-
päevi teinud ikka kaks korda 
aastas, kevadel ja sügisel.  

Miks peaks just meepäeva-
delt mett ostma?

Kõigi meie ühenduse mesi-
nike mesilad on järelevalve all. 
Neil, kes müüvad meesegusid, 

Tulekul on meepäevad

on tooted tunnustatud veteri-
naar- ja toiduameti poolt. Me-
sinikel, kes müüvad meepäeva-
del, on ka tervisetõend ja kauba 
kvaliteedi kohta veterinaarla-
bori vastus. Meie tooted ja eti-
ketid peavad nõuetele vastama 
– veterinaar- ja toiduamet on 
väga range kõike kontrollima. 

Igal aastal teeme me suvel 
õppepäeva, kus käime läbi oma 
liikmete mesilad. Möödunud 
kevadel tegime meepäevadel 
ootamatu kontrolli, võtsime 
kõikidelt meeproovid. Nen-

de proovide uurimine näitas, 
et mesi oli kõigil tõesti eesti-
maine, selle koostises polnud 
ühtki õietolmutera, mis poleks 
iseloomulik Eestis kasvanud 
taimedele. 

Aga miks just meepäeva-
del osta – seal saab maitsta eri-
nevaid meesid ja meesegusid, 
seal on valik suur, on võimalik 
mesinikega rääkida. Lisaks on 
loengud, seekord, nagu keva-
diti kombeks, on peatähele-
panu naistel ja teemadel, mis 
naistele huvi pakuvad, nagu 

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 5. ja 6. märtsil 2011, 
mõlemal päeval kell 10–17 Tallinna Lillepaviljonis (Pirita tee 
26) kogupere ürituse “Mesimagus naistepäev“.

Ürituse eesmärk on propageerida puhast eestimaist mett, 
meie mee ja mesindussaaduste kõrget toiteväärtust, häid ter-
vendavaid ja hügieenilisi omadusi. Samuti tutvustada tarbijaile 
kodumaise mee tootjaid ja luua mõlemale poolele kasulikke vas-
tastikuseid kontakte.

Kohapeal pakuvad mesinikud degusteerida erinevat mett ja ja-
gavad teavet mesindussaaduste liigi, päritolu ja omaduste kohta. 

Müügil on turuhinnaga mitmekesises valikus Eesti mett. Saab 
osta mesindussaadusi, nagu taruvaik, õietolm jm, tervistavaid ja 
kosutavaid meesegusid, ravimtaimi ning teisi loodustooteid, samu-
ti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate 
ning kosmeetikat. 

Kuna üritus toimub vahetult enne naistepäeva, siis on palju hu-
vitavat ja kasulikku pakkuda just naistele, kes saavad teadmisi ja 
oskusi tasuta loengutel. Õpetatakse mee kasutamist koos ravim-
taimede ja teega organismi tugevdamiseks, meetoitude valmis-
tamist ning räägitakse nende kasulikkusest. 

Kingitusteks võib valida lilli, ehteid, laias valikus käsitööd, kos-
meetikat, keraamikat, loodusakvarelle, samuti kirjandust. 

Mesila talvel. Foto urmas Mikk

Eesti mee päeval Lillepaviljonis.

ilu ja tervis. Kohal on Viim-
sis tuntud Harmoonikum oma 
nõuannete ja retseptidega. Sa-
mas töötab kohvik. 

Sügiseti räägime mee kva-
liteedist ja tervendavast mõjust. 
Muide, meie loengud toimuvad 
kahes keeles, alguses eesti, see-
järel vene keeles. Sügiseti on 
meepäevade aegu olnud kohvik 
ka õues ja see on viimastel aas-
tatel väga populaarne olnud. 

Meilt on küsitud, et miks 
on meepäevad piletiga, kui 
müüme ju mett. Aga meie pi-
letid on tõesti odavad ja pile-
tihinda pole me tõstnud. Kuid 
nende päevade kulud on üsna 
suured. Ruumi üür, laudade-
toolide rent, lektorite tasu, he-
livõimendus, reklaam, lisaks 
on ka inimene, kes tegeleb las-
tega. Viimastel aastatel oleme 
kohale tellinud ka pangabussi 
Swedbankist ja seda kasuta-
takse väga usinasti. 

Nagu ikka küsitakse, et mida 
on seekord uut?

Uus toode on mesi rohelise 
teega. 

Küsis 
Annika Poldre

Mesinik Hinge Laur räägib lastele mesilaspere elust, lapsed saa-
vad mesilasi joonistada ja värvida. Kohvikus pakutakse meesöö-
ke ja -jooke, taustaks muusika. Kohal on mesindussaadustega ravi 
konsultant, Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud dr Ilmar Särg.

Piletid on odavad: täiskasvanutele  1.60 EUR, pensionäridele ja 
õpilastele 1 EUR, perepilet 3.20 EUR. Loengud, konsultatsioonid ja 
üritused on tasuta!

Informatsiooni loengute kohta saab: www.eestimesi.ee, tel 
601 4778, 55 662 649.

Sirka Arro
EMÜ juhatuse liige

KAVA mõlemal päeval:
11.00 Tee ja mee segu mõju naistele. Uudse toote – mee ja ro-
helise tee segu degusteerimine. – Stephen Kokker, First Flush OÜ. 
12.00 Sama vene keeles. 
13.00 Mesi ja ravimtaimed abiks naistele. – Tiiu Väinsaar, Trummi 
talu perenaine, ravimtaimede kasvataja.
14.00 Mesi, naised ja rõõm. Eestimaise pH-toidu degusteerimine. 
Huvilistele pH-määramine. – Ene Lill, harmoonilise elu klubi Har-
moonikum perenaine.
15.00 Sama vene keeles. 

Eesti mee päevad “Mesimagus naistepäev” Lillepaviljonis

Külmaravi sobib igale eale.

NÄiDuSTuSED KRÜOSAuNA KÜLASTAMiSEKS
l Liigeshaigused (nii kulumisest kui ka põletikust tingi-
tud), liigeste jäikus ja piiratud liikuvuse ulatus.
l Lülisambahaigused (osteokondroos, lülisambaliigeste 
kulumushaigus, lülisambakanali ahenemine, radikuliit, 
krooniline seljavalu).
l Tselluliit, naha ealised muutused.
l Teatud nahahaigused (ekseem, seborröa, allergiline 
nahakahjustus).
l Traumajärgne liiges- või lihasvalu, nihestus, lihasve-
nitus, verevalum, turse.
l Väsimus, meeleolulangus.
l Sportlastel jõu ja kiiruse suurendamine, sportliku vor-
mi parandamine, koormuste järgne lõdvestumine.
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Kundalini jooga Viimsi 
huvikeskuses!

Algajate kursus toimub 5. ja 6. märtsil kell 
10.00-15.00 

Tunde juhendab Kundalini jooga õpetaja Hil-
le Kalmus.

Eelregistreerimine ja lisainfo hille.kalmus@
hotmail.com või telefonil 507 7199.

Hooaja 2010/2011 Euroo-
pa Noorte Korvpalliliiga 
u15 poiste kõrgema divis-
joni teine etapp toimus 
7.–9. jaanuarini Kauna-
ses. Võõrustajaks Leedu 
eliitkorvpallikool, suure 
Kaunase Zalgirise noor-
temeeskond KK Kaunas/ 
Sabonise Korvpallikool.

Teist hooaega Euroopa Noorte 
Korvpalliliigas mängiva Korv-
palliklubi Viimsi 1996. aastal 
sündinud poisid avasid selle 
hooaja võiduarve, alistades BS 
Keizarmezs korvpallikooli 
Riiast.

Hooaja teise etapi esime-
ses mängus mindi kohe kokku 
kuulsa Marciulionise Korvpal-
liakadeemiaga Vilniusest. Kui-
gi esimene poolaeg suudeti vas-
tasega sammu pidada, siis teisel 
poolajal võttis nimekas vastane 
oma. Lõppskoor 47:77. 

Edukas algus
Rõõmustavaks võib pidada, 
et esimesel kolm veerandaega 
püsisime mängus ja otsustav 
vahe kasvas, kui andsime män-
guaega kogu pingile.

Ken Lill 12 ja Egert Lelle 
10 punkti.

Esimese mängudepäeva õh-
tul oli Viimsi poiste vastaseks 
taaskord nimekas Leedu korv-
pallikool, sel korral Sabonise 
Korvpalliakadeemia Kaunasest.

Taas kolm veerandaega 
punkt-punti mängus püsi-
des olid võõrustajad viima-
sel veerandil kindlamad ning 
tabasid mitmel korral lausa 
uskumatuid kaugviskeid, mis 
lõppskooriks tähendas 55:66. 
Rauno Meister 16 punkti ja 13 
lauapalli. Karl Lips 12 ja Egert 
Lelle 9 punkti. Alan Rebane 4 
resultatiivset söötu.

Teise mängudepäeva hom-
mikuses mängus “õnnestus” 
Viimsi poistel teha hooaja hal-
vim etteaste. Olles üldjoontes 
rahul meeskonna esitusega 
avapäeval, andsid treenerid 

poistele uued ülesanded ja in-
nustasid tegema järgmist sam-
mu “ilusatelt kaotustelt” võitu-
dele. Kahjuks see eemärk viis 
poisid krampi.

Mängu alustasime kohe mit-
me sundimatu pallikaotusega. 
Kahjuks seda olukordades, kus 
pall oli kaitses juba omale või-
detud või rünnakul vastane meid 
selleks kuidagi ei sundinud. See 
ebakindlus kandus meeskonnas 
aina edasi ning lõpuks ei leidu-
nud enam ühtki poissi, kes oma 
mängu mängiks. Meie ebakind-
lus andis vastasele veelgi indu 
tegutsemiseks ja niigi raske 
maa-ala pressingu toel spurditi 
püüdmatult. Lõppskoor 70:27. 
Tegime vist rekordilised 45 pal-
likaotust.

Teise mängudepäeva õh-
tuses mängus kohtusime liiga 
liidri, täiseduga jätkava Alvik 
Basketiga Stockholmist. Tuge-
va vastasega mängisime pool-
aja võrdselt 24:27. Teisel pool-
ajal, kui vastane endiselt umbes 
10-punktises eduseisus püsis 
ning võit tundus ebareaalne, 
andsid treenerid taas mänguae-
ga kogu pingile, mis lõppskoo-
riks paisutas vahe 43:70.

Karl Lips 14 punki ja 8 
lauapalli. Egert Lelle 7 punkti 

ja 6 lauapalli. Ken Lill 6 punkti 
ja 11 lauapalli. Rauno Meister 
9 lauapalli.

Etapi viimases mängus 
kohtusime BS Keizarmezs 
korvpalliklubiga Riiast, kes 
avaetapilt oli kogunud koguni 
3 võitu.

Meie passiivse kaitsemän-
gu ja oma kõrge resultatiivsu-
sega rünnakute tõttu suutsid 
lätlased poolajaks mängida 
21-punktise eduseisu 21:42. 
Viimsi mängust jäi puudu ag-
ressiivsus kaitses ja ei tabatud 
viskeid ka väljamängitud vis-
kekohtadelt.

Ergutuskõne mõjus
Poolajal pidasid treenerid 
meeskonnale ergutuskõne, mis 
nähtavasti läks õigesse kohta.

Agressiivse kaitsemängu 
toel lubati vastasel visata tei-
sel poolajal vaid 24 punkti. Ise 
samal ajal realiseerisid Viimsi 
poisid kiirrünnakuid ning taba-
sid hea protsendiga positsioo-
niviskeid. Kõige selle tulemu-
sena mindi viimasel minutil 
esmakordsel mängu juhtima ja 
närvilistel lõpusekunditel suu-
deti 68:66 võit vormistada.

Karl Lips 17 punkti (kol-
mesed 5/8), Karl Gustav Soo 

14 punkti, Egert Lelle 13 
punkti ja 5 resultatiivset söötu, 
Alan Rebane 12 punkti, Rauno 
Meister 11 lauapalli.

Etapi kokkuvõtteks jäid 
treenerid meeskonna esitusega 
üldjoontes rahule. Tanel Einas-
te: “Avasime võiduarve, män-
gides viis mängu lähinaabrite 
eliitklubidega. Paha maitse jäi 
suhu vaid mängust BS Kauna-
sega, kui tühjalt kohalt mängu 
ise käest andsime. Ju polnud 
poisid veel selliseks eesmär-
giks (võit) valmis. Teistes 
mängudes suutsime kõigiga 2 
või 3 või 4 veerandit mängida. 

Jah meie pink ei too võrd-
väärset vahetust ja sealt ka 
mängude veidi suured kaotu-
senumbrid. Pole küll vaban-
dus, aga kahjuks jäi Kaunase 
etapilt eemale meie liider Ro-
bin Jürjens. Tema oleks suut-
nud juba üksi vastastele palju 
peavalu tekitada, visates kesk-
miselt 20 punkti, meid aidata 
ning seega oleks üks käik tree-
neritel juures olnud. 

Samas tuleb kõiges midagi 
positiivset näha. Heameelt tegi 
Egerti avanemine skoori tege-
misel, Keni edasiminek kait-
ses, Alani tegutsemine män-
gujuhina, Karli tegutsemine 
kaitses ja tabatud visked.

Lootsime siit etapilt veidi 
rohkem võidulisa, aga oleme 
rahul ka ühe võiduga. 

Samas on seda enam kahju 
Moskva etapi kahest tasavägi-
sest mängu lõpust, mis enda 
kasuks pöörates oleks sisuli-
selt tähendanud koha kindlus-
tamist ka järgmiseks aastaks 
liiga eliitdivisjonis. Nüüd tu-
leb selleks märtsis Tallinnas 
kõvasti pingutada.”

Esimese etapi tule-
mused ja tabeliseis pärast 
teist etappi: www.neybl.lv/
public/?id=100&ln=en.

EYBL U15 I divisjoni järg-
mine etapp toimub juba 4.–6. 
märtsini Tallinnas. 

Vt ka www.kkviimsi.ee.
Tanel Einaste

Korvpalliklubi Viimsi alustas 
noorte euroliiga hooaega

SK Ookami 
medalisadu
12.–13. veebruarini toimus Kalevi Spordihallis 
rahvusvaheline judoturniir Tallinn judo Cup 2011. 
See on spordiklubi Ookami ja Eesti judoliidu poolt 
neljandat aastat järjest korraldatud laste ja 
noorte judovõistlus, mille üheks põhieesmärgiks 
on judo kui spordiala populaarsemaks muutmine. 

Seekord oli võistlustel esindatud peale Eesti veel 13 rii-
ki (USAst ja Kanadast oli ainult kohtunik). Kahel päeval 
maadles kokku 614 judokat 69 judoklubist, nende seas 
pakkusid eestlastele kõrgetasemelist konkurentsi 219 
poissi ja tüdrukut välismaalt.

Esmakordselt oli see turniir kahepäevane. Laupäeval 
võtsid omavahel mõõtu D-, C-klassi ja pühapäeval B- ning 
A-klassi noorjudokad. SK Ookami võitis klubide arves-
tuses nii B- kui ka A-vanuseklassis ja jättis koju suured 
võitjakarikad: A-vanuseklassi raskekaalus oli võidukas 
Hookan Lember.

Mõlemad pikad võistluspäevad olid täis pingelisi mat-
še, mis tõid kaasa nii rõõmu ja naeru kui ka kurbust ja 
pisaraid. Tihe ajagraafik lubas võistluste avamise teha al-
les teisel päeval enne B-klassi autasustamist, kus ütlesid 
avasõnad Eesti Judoliidu president Tõnu Tõniste ja üritu-
se üks peatoetajatest KasperskyLabi Baltimaade esindaja 
Andis Steinmanis. Järgnes lühike, kuid väga meeliköitev 
trummi- ja tuleshow. 

Kõik turniirist osavõtnud riigid võitsid ka vähemalt 
ühe medali. Kolm paremat riiki olid: 1. Eesti (20 kulda, 
25 hõbedat, 42 pronksi), 2. Läti (14, 10, 12) ja 3. Soome 
(10, 9, 8). Eesti klubide esikolmik oli: 1. Ookami (5 kulda, 
5 hõbedat, 8 pronksi), 2. Aitado (4, 2, 1) ja 3. Buffen-Do 
(2, 0, 3).

Selle eest, et see turniir sai teoks, tänab klubi Ookami 
kõiki toetajaid ja abilisi. Nendeks headeks toetajateks olid 
KasperskyLab, Tallink, Abloy, Radisson, Klinkberg, Es-
tover. Samuti täname sõpru Soomest, kes aitasid tehnilise 
poole pealt võistlust läbi viia, ja turvameeskonda, kes hoo-
litses väga professionaalselt turvalisuse eest.

SK Ookami

Tulge sulpallitrenni
Viimsi Sulgpalliklubi ootab treeningutele nii lapsi kui ka 
täiskasvanuid!

Info telefonil 56 902 481 või e-posti aadressil aigartonus@
hotmail.com, koduleht www.sulgpallitrenn.ee.

Aigar Tõnus

Spordiüritustest tulemas
26.–27. veebruar k 10.00 EESTI VALDADE XIX TALIMÄNGUD / 
Korraldaja: ESL Jõud (www.joud.ee) / Lähte

3. märts k 19.30 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS, 
meistriliiga kohtumine Chocolate Boys/Viimsi – Aruküla/HC 
Tallas / Korraldaja: Eesti Käsipalli Liit / Viimsi Kool

6. märts k 12.00 Viimsi valla meistrivõistlused SUUSATAMISES 
/ Korraldaja: SK CFC J. Mae Suusakool/Viimsi Vallavalitsus / 
Registreerimine: Ave Ojasoon ave@cfc.ee, 55 524 260 / Info: 
sporditöö koordinaator Tiia Tamm – 51 965 243, 609 0980 või 
tiia@viimsivald.ee / Rohuneeme

8. märts k 12.30–15.30 VASTLAPÄEVA VÕISTULIUG / Korralda-
ja: Viimsi Huvikeskus/Viimsi Vallavalitsus / Viimsi Pargimägi

12. märts k 10.00 Harjumaa meistrivõistlused LAUATENNISES 
/ Korraldaja: Harjumaa Spordiliit (www.harjusport.ee) / Tallinn

Viimsi valla meistrivõistlused 
murdmaasuusatamises
Viimsi valla 2011. aasta meistrivõistlused murdmaasuu-
satamises Toimuvad 6. märtsil Rohuneeme puhkealal.

Stardid toimuvad järgmiselt: tüdrukud, poisid (NM10, NM12, 
NM14, NM16) k 12.00–12.45; täiskasvanud, seeniorid (NM35, 
NM45, NM55, NM65) k 13.00–14.00 intervalliga 30 sekundit.

Distantsideks on: 1 km – NM10, NM12; 2 km (1+1 km) – 
N65, M65; 3 km – N14, N35, N45, N55; 4 km (3+1 km) – M14, 
N16; 6 km (3+3 km) – M16, M, M35, M45, M55.

Viimane võistlusteks registreerimise aeg on 6. märts k 
10.00 e-posti ja telefoni teel – Ave Ojasoon, ave@cfc.ee, 55 
524 260 või enne 6. märtsi – tiia@viimsivald.ee, 609 0980.

Võistlust korraldab Viimsi Vallavalitsus koostöös CFC Jaak 
Mae suusakooliga.

Korvpalliklubi Viimsi mängib Euroopa Noorte korvpalliliigas.
SK Ookami judokad Hookan Lember, Klen-Kristofer Kaljulaid 
ja Andri Sokka võtavad vastu klubi võidukarikat!
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l Kogemustega noormees teostab vannitubade 
kapitaalremonti ja plaatimistöid. Teen ka üld-
ehitustöid. Tel 51 11 238, Mait Gruuse.

l Aitan matemaatikas. Tel 50 66 971.

l Ostan 2–3-toalise rõduga korteri Viimsis, eriti 
sobivad on Mõisa tee 6, Suur ja Väike- Sepa ja 
Kesk põik, hinnaga u 70 000 EUR (1,1 milj kr), 
võib ka rohkem. Riina, tel 52 06 386, 66 60 021, 
riina@dominic.ee.

l Müüa Viimsi vallas 2-toal ahik krt. HIND 26 840 
EUR. Tel 58 417 373.

l Pakun katustelt lume eemaldamise, jääpurikate 
tõrje ja veerennide puhastamise teenuseid. 
Kontakt: Uve, tel 56 388 994 (24h).

l Saareste Eesti OÜ teostab järgnevaid töid: 
haljastus, teede ja platside ehitus ning üldehitus. 
Täpsem info www.saareste.ee või tel 489 415.

l Otsime lapsehoidjat! Soovime leida hoidjat ka-
hele väikesele tüdrukule (1a 8k ja 1a 6k). Tööaeg: 
E–N kell 07.30–14.30 (esmaspäeval ja kolma-
päeval k 07.30–13.30) Haabneemes. Töötasu 
kokkuleppel! Tel 55 604 703.

l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja 
kassitoitu (kuivtoit). Pakun ka väga efektiivset abi 
lemmikute liigeseprobleemidele (looduslikud 
toidulisandid Inglismaalt). Kojutoomine tasuta. 
Tel 53 025 727, Heidi.

l Liuguksed ja riidekapid. Vajadusel abi kapi või 
garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad! 
www.nagusul.ee, nagusul@hot.ee, tel 52 21 151. 

l Kogemustega ehitusmees teeb plaatimis-, 

krohvimis- jm ehitustööd. Saunade ehitus. Remon-
ditööd. Kvaliteetne töö. Tel 51 10 992.

l Kvaliteetsed liuguksed ja garderoobid tootja 
hinnaga. Projektist paigalduseni. Hansaekspert OÜ, 
Rohuneeme tee 1, Haabneeme, tel 50 49 719.

l Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 50 290 75, liuguksed.garderoobid@
gmail.com.

l Müüa puitbrikett, turbabrikett, puitgraanul, 
kaminapuud 40 l kotis, kivisüsi. Tel 637 9411, 
56 924 924, Vana-Narva mnt. 9, www.leilibrikett.ee.

l Kõige soodsamad küttepuud! Lepp, sanglepp, 
kuusk, kask. Toome puud Harjumaal tasuta koju! 
Tellimiseks helista 600 0136, 52 00 093 või täida 
tellimisleht internetis www.puu24.ee. 

l Keeleõpe – Inglise, rootsi, soome! Koolitame 
Tallinnas, Kadriorus J. Vilmsi 53. Individuaaltundide 
paketid: 20 t (20x45 min), 30 t (30x45 min), 
40t (40x45 min). 1t (45 min) al 17.-. Proovitund 
soodushinnaga 2t (2x45 min)/2x14.-. Parimad 
individuaaltundide hinnad Tallinnas! Minigruppide 
(2–4 õpilast) info kodulehel! www.kajavahikooli-
tus.ee, e-post kajavahi@hot.ee, tel 55 30 122.

l Müüa väetise ja taimemürkideta kasvatatud toi-
dukartulit Ants, hinnaga 0,5 €/kg. Üle 50 kg kogu-
se korral Viimsi vallas kojutoomine tasuta. Info tel 
55 600 545.

l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning 
puude langetamist. Tel 55 637 666.

l Otsime lapsehoidjat mõneks korraks nädalas 
1 a 9 k vanusele tüdrukule Haabneemes. Telefon 
52 04 630

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS
TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID TÖID:

Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid

Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK, HINNAD 
SOODSAD

Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.143
Tel. 60 66 863

E-mail info@viimsiarendus.ee

VIIMSI LAULULAPS 2011
9. aprillil 2011 algusega kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

 
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik Viimsi vallas elavad lapsed, olenemata sellest, 
kus nad õpivad.  Eelkooliealiste laste puhul võivad osaleda nii kodused kui ka las-
teaialapsed. 

VANUSERÜHMAD
l Lauluvõistlusel arvestatakse lapse vanust seisuga 15.04.2011
l Vanusegrupid: 3-4 aastased; 5-6 aastased; 7-9 aastased; 10-12 aastased; 13-15 
aastased; 16-18 aastased

l Repertuaar: Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, ar-
vestades tema vanust ja võimeid. 

l Saade: Laulude saatmisel võib kasutada erinevaid variante – fonogrammid (esi-
tada heliruumi enne võistluse algust CD-plaadil); klaver või mõni teine muusikainst-
rument

HINDAMINE
l Lauljaid hindab 3-liikmeline žürii. Hindamisele lähevad: musikaalsus (intonat-
sioon); selge diktsioon; elementaarne laulutehnika (fraasitunnetus, hingamine); in-
dividuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus); terviklik interpretatsioon (dünaami-
ka, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus). 
l Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi 
l Igast vanuserühmast valitakse punktisumma alusel välja kolm lauljat, kes lähevad 
Viimsi valda esindama lauluvõistlusele “Harjumaa Laululaps 2011” eelvoorudesse, 
mis toimuvad 15. ja 16. aprillil 2011 Viimsi Huvikeskuses. 
l “Harjumaa Laululaps 2011” lõppvoor Viimsi Huvikeskuses toimub 7. mail 2011.
l Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

VIIMANE REGISTREERUMISE PÄEV ON
2. APRILL 2011!!!
l Ankeedi leiate  www.huvikeskus.ee

l Täidetud ankeet toimetada elektrooniliselt 
või posti teel 

Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00,  L  10.00–15.00. 

Telefon 600 2292

Olete oodatud!

PUITBRIKETT
PELLETID
KOJUVEDU ÜLE EESTI

TUNTUD BRÄNDID 
USA-ST!
Uus pood 

“Riietering” 
avab märtsis oma 
uksed Comarketis, 

II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, aksessuaare ja 
lisaks ka madratsid.

Astu läbi ja Sa ei kahetse!

Reklaami 
end siin!

vt@viimsivv.ee

Suure huvi tõttu pilatese treeningute vastu 
avab Flexus Pilates Studio Viimsi Huvikeskuses 
uue treeninggrupi!
Lapseootel/emade pilatese trennid hakkavad toimuma 
alates 2. märtsist E ja K k 10.45-11.40.

Trenni on teretulnud nii lapseootel naised kui ka emad 
koos lastega (lapsed mängivad trenni ajal saalis)!

Treeneriks on Eva Pettinen – 14-a. rahvusvaheliste 
treenimisalaste teadmiste ja kogemustega Eesti 
esimese pilatese stuudio asutaja, koolitaja ja peatreener.

Treeningutes osalemine toimub eelregistreerumisega 
e-mailile info@pilatesstudio.ee või telefonil 5342 6382 
(E-R 10-18).

Lisainfot leiad meie kodulehelt www.pilatesstudio.ee
Tere tulemast!
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Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA)
kutsub valima

VIIMSI AASTA NAIST 2010
Nominent  tiitlile VIIMSI AASTA NAINE 2010:

• on Eesti Vabariigi kodanik
• on ema või juba ka vanaema

• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ka väljaspool kodu

• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või 
ühiskondliku tegevuse kaudu)

• on nõus kandideerima antud tiitlile

Tunnustame tema oskust eluga toime tulla ja soovi jagada harmoonilist
maailmavaadet.

Ta on elu Viimsis 2010 aasta jookul väiksemal või suuremal moel
kenamaks muutnud.

Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha 
lapsed, täiskasvanud,

ühingud, seltsid, organisatsioonid.

Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Pidulik VIIMSI AASTA NAISE  väljakuulutamine toimub 2011. aasta

märtsi viimasel nädalal.

VIIMSI AASTA NAISE  tiitlile kandideerimise toetuskirju ja
ettepanekuid koos nominendi aadressiga palume saata

kuni 15. märtsini 2011
Märgusõna “AASTA NAINE 2010”

VEDA
Pargi tee 8

74001 Viimsi
e-post: veda@veda.ee
tel: 601 1717, 51 31 202

Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus

autoremont
ja keretööd
POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Kord nädalas neljapäeviti kl 16:00-18:00 
toimub Viimsi Haiglas 1. korrusel kabinetis nr 4 

OÜ Rehabilitatsiooniabi kogenud ortoosi-
proteesimeistri Andrei Sokolovi vastuvõtt. 

Tegeleme individuaalsete tallatugede, ortooside ja 
samuti ka proteeside valmistamisega, 

lisaks müüme valmis ortopeedilisi abivahendeid. 
Teenindame nii lapsi kui täiskasvanuid. 

Eelregistreerimine tel 6059 023, 
info tel 55 693 034.

Tallinnas toimub 9 - 13 märtsil 2011 
rahvusvaheline üritus 

“jooga naistele”
Üritus on mõeldud kõikidele naistele ja 

joogaõpetajatele.
Õpetajad on Indiast ja annavad edasi 

traditsioonilise jooga tarkust.
 Täpsem informatsioon ja registreerumine 

vt www.joogatallinn.ee

“Nutikate  naiste  klubi“ märtsikuu õpitoad!
03. märts 19.00 
Tekstiilvärvide töötuba (2h)
Kaunistame kaasa võetud riideesemeid. 
Teeme tööd erinevate tekstiilivärvide, 
markerite ja Inktense pliiatsitega.
Koolitaja Maris Viires – Kunstiait
Hind 11.20 EUR
Koolitusel osalejate arv 6-12 inimest

10. märts 19.00 
Disainime (uuendame) 
neetide ja kristallidega 
(2-2,5h)
Tule ja disaini neetide ning kristallide-
ga oma vanad ning igavad teksad, jakk, 
vöö, kott, pluus või jalanõud tõeliselt la-
hedaks ja uudseks ! Kasutame neete, ööse 

ja kleebitavaid kristallkivikesi, kette, nöö-
pe ja pitsi.
Kohal õpetaja koos masinaga ning kõik 
vajaliku tööks saate kohapeal,võimalus 
osta neete ja kristalle kaasa. 
Koolitaja Eveli Apri – Isemoodi Isetegijate 
loovustuba
Hind 15 EUR
Koolitusel osalejate arv 6-7 inimest

Koolitused toimuvad Viimsi Huvikeskuse 
Päikesepesa ruumis.
info ja registreerimine: heidi@huvikes-
kus.ee 
või telefonil 56 676 335
www.huvikeskus.ee

Power  jooga on jõuline ja dünaamiline jooga vorm, kus 
kasutatakse kogu  lihaskonda, mis teeb power joogast kõi-
ge enam keha vormiva joogastiili. Puhkepause on vähem 
kui näiteks Hatha ja Kundalini Joogas, harjutused intesiiv-
semad ning jõulisemad. Paljusid harjutusi tehakse ka kii-
remas tempos. Tänu intensiivsusele põletab power jooga 
palju kaloreid ning puhastab organismi, ainevahetus kiire-
neb ja püsib kiirena pikka aega ka peale treeningut. Harju-
tused annavad jõudu ja painduvust ning aitavad oma keha 
paremini tundma õppida ning saavutada enesekindlust ja 
rahulolu. Leevendab seljaprobleeme ja üldse parandab lii-
geste liikuvust, tugevdab ning vormib lihaseid, parandab 
keskendumisvõimet ja tõstab meeleolu. Tugevdab südant 
ja suurendab kopsumahtu. Tund sobib kõigile kuna on või-
malik valida mitme raskusastme vahel, mida treener ette 
näitab, samas peab olema soov end arendada ja tahtejõudu, 
et pingutada

Treener Evelin Märtson
sertifitseeritud fitness konsultant

Info ja registreerimine:
telefonil: 5136767

e-mail: completebodyconcepts@yahoo.com

POWER JOOGA 
TREENINGUD VIIMSI 
HUVIKESKUSES
teisipäeviti kell 19.30 
reedeti kell 18.30
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Julge muuta oma elu!

Perevägivalla ohvrite
tasuta nõustamine 

Registreerimine k 11-17, 
tel 52 64 697.

www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee

Sinu tugiisik Viimsi vallas
eesti keeles reedeti 

k 13-15 tel 545 75 154
vene keeles esmaspäeviti 

k 13-15 tel 591 08 225

8. märtsil, kell 12.30-15.30    
Laidoneri mõisa mäel

VASTLAPÄEVA
VÕISTULIUG

LASTELE JA LAPSEMEELSETELE

ERINEVAD VÕISTLUSED LIULASKMISES

VASTLASÕIT MOOTORSAANIGA

VASTLAKUKLID JA KUUM TEE
 

AUHINNAD ON VÄLJA PANNUD          
 FK KESKUS JA COMARKET


