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JazzPopfest toimub juba
neljandat korda. Loe lk 4
Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava
kaasamise koosolek
1. novembril toimub Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava kaasamise koosolek.
Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Naissaare maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks
olevaid loodusväärtusi, nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse
tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused
on määratletud koos tõenäolise läbiviimise aja ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostaja on SA Eestimaa Looduse
Fond.
Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub kaasamise koosolek 1.
novembril 2012 kell 14.00 Viimsi Vallavalitsuse II korruse saalis, aadressil Nelgi tee
1, Viimsi alevik.
Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud ja teised asjast huvitatud.
Lisainfot saab SA Eestimaa Looduse Fondist: Helen Toom, tel 56 880 676 ja keskkonnametist: Meelis Mägi, tel 484 1174.

Keskkonnaamet

Pärnamäe küla
üldkoosolek

Et ükski abivajav laps ei jääks märkamata, selle nimel tegutseb vallas hulk spetsialiste.

Et ükski laps ei jääks abita
Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalja tervishoiuamet kutsus
valla sotsiaalvaldkonna
spetsialistid 23. oktoobril
seminarile, et arutada,
kuidas tõhustada omavahel
koostööd abi vajava lapse
paremaks märkamiseks ning
ühiste abistamisvõimaluste
leidmiseks.

Teismeline koolitüdruk Mari, 4-aastane Jaan ja 3-kuune Kati on ühe
pere lapsed. Kui Jaanil on riided
pesemata, käed mustad ning ta hammustab ja lööb oma kaaslasi, Mari
puudub palju koolist ja Katil on
märke hooletusse jätmisest, mida
siis teha?
Õnneks ei ole meie vallas ei
seda Marit, Jaani ega Katit, nemad
ja nende lugu on välja mõeldud,
aga väga usutav ja elutruu ning
sarnaste juhtumitega tegelemine
kuulub sotsiaalvaldkonna spetsialistide igapäevatöö hulka. Et meie
vallas abivajavaid ning hooletusse
jäetud lapsi võimalikult varakult
märgataks ja abistataks, selleks
kutsus sotsiaal- ja tervishoiuamet
kokku valla sotsiaalvaldkonna
spetsialistid, arutamaks üheskoos
võimalusi ning koostöökohti ras-

kustesse sattunud laste ja perede
aitamiseks.
Abivallavanema Jan Trei sõnul
on üheks probleemiks kindlasti
vanemate kiire elutempo. Lapse
probleemide ja arenguvajadustega
tegelemiseks ei leita aega, jõudu
ega mõningal juhul ka tahet.

Varajane märkamine

“Varajane märkamine võib muuta
lapse tulevikku. Loodame võimalikult varajast märkamist täheldada koos teiega, kes te meie valla
lastega oma igapäevatöös kokku
puutute. Meie omavaheline suhtlus ja koostöö on väga oluline, sest
meie koostöövili võib luua lastele
ja peredele parema elukvaliteedi
ja võrdsemad võimalused elus läbi
lüüa. Meil on väga palju tublisid
spetsialiste ja eksperte. Meie peamine roll sotsiaalvõrgustikus ongi
nende tublide inimeste ühe laua
taha saamine ja ühiste probleemide mõtestamine ja järelduste väljatöötamine,” rääkis Trei.
Seminaril tegi Viimsi Kooli tugikeskuse juhataja Lemme Randma
kokkuvõte sellest, mida sotsiaalvaldkonna spetsialistid on eelmisel
aastal üheskoos laste ja perede toetamiseks teinud. Ettekannetega esi-

nesid veel Andres Aru õiguskantsleri kantseleist ning Pille Alaver Põhja
prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsetalitusest. Andres Aru käsitles
oma ettekandes abivajavatest lastest
teavitamist. Lasteombudsmani poolt
väljatöötatud juhendis on rõhutatud
lastekaitseseaduse mõtet, et igaühel
on kohustus teatada abi vajavast lapsest, kui ohus on lapse turvatunne,
areng ja heaolu, hädaohus oleval
lapsel elu ja tervis.

Turvalise kodu nimel

Andres Aru rõhutas veel ka võrgustiku tähtsust abi vajava lapse
märkamisel ning pädevate asutuste teavitamisel. Et lapsel oleks turvaline kodu ja võimalus igakülgseks arenguks, et laps tunneks end
õnneliku ja hoituna, selleks peaks
kõik täiskasvanud, mitte vaid otseselt laste ja peredega tegelevad
spetsialistid, olema hoolivad ja
tavanormidest või tavakäitumisest kõrvalekaldeid tähele panema ning vajadusel teavitama kas
kohalikku lastekaitsetöötajat või
politseid.
Väga inforikas oli Põhja prefektuuri kriminaalbüroo lastekaitsetalituse juhi Pille Alaveri ettekanne laste väärkohtlemisest, teavitamisest

ja koostööst laste vastu suunatud
vägivallategude avastamisel. Tema
hinnangul jääb väärkohtlemine sageli tähelepanuta, sest erinevate
valdkondade spetsialistide vahel
puudub koostöö. Pille Alaver rõhutas oma ettekandes, et kaitset ja
abi vajava lapse olemasolust teada
saades on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada lastekaitsespetsialistile või politseile. Info
tuleb edasta kiiresti, ei ole vaja, et
last oleks pekstud või väärkoheldud
korduvalt. Sekkuda tuleb kohe!
Seminaril osales ligikaudu nelikümmend Viimsi valla erinevate
laste ja peredega seotud asutuste
spetsialisti. Osalejaid oli Viimsi ja
Püünsi koolist ja tugikeskustest,
lasteaedadest, vallavalitsuse noorsoo- ja haridusametist ning sotsiaalja tervishoiuametist ja volikogu
sotsiaalkomisjonist. Esindatud olid
ka AS Fertilitases tegutseva rehabilitatsioonimeeskonna liikmed,
perearst, EELK koguduse õpetaja
ning kohalikud konstaablid PiritaViimsi konstaablijaoskonnast. Korraldajad avaldasid lootust, et selline
üritus Viimsi valla sotsiaalvaldkonna spetsialistidele võiks saada igaaastaseks traditsiooniks.
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Pärnamäe Külaseltsi juhatus kutsub
kokku üldkoosoleku 6. novembril 2012
algusega kell 18.45. Koosolek toimub
Viimsi Koolis, Randvere tee 8 (sissepääs peauksest, sisenedes otsi silti, mis
juhatab koosoleku ruumi).
Üldkoosoleku päevakord:
1. Seltsi uute liikmete avalduste kinnitamine juhatuse poolt (st kohapeal on enne koosolekut võimalik seltsiga liituda).
2. Seltsi uue juhatuse valimine ja kinnitamine (juhatuse liikmeks on võimalik
kandideerida kõigil seltsi liikmetel). Palun teavita oma kandideerimissoovist, kirjutades e-posti aadressile annikavaikla@
gmail.com, samuti on võimalik oma kandidatuuri üles seada kohapeal enne koosolekut. Uue põhikirja järgi on seltsi juhatus
3–9-liikmeline. Juhatuse valib üldkoosolek
ja juhatus kinnitatakse ametisse 2 aastaks.
3. Pärnamäe küla kommunaalvaldkonna teemade arutelu. Arutelu juhib Viimsi
vallavalituse kommunaalameti juhataja
Alar Mik.
NB! Üldkoosolekul osalemine on meie
küla arengule ja elanikele väga oluline,
mistõttu ära palun suhtu kutsesse ükskõikselt. Ootame sind, oled oluline!
Juhul, kui on ette teada, et sa ei saa
koosolekul osaleda, siis palun volita lihtkirjaga mõnd seltsi liiget enda eest koosolekul osalema ja hääletama, vältimaks
olukorda, kus kvoorumi puudumisel jäävad otsused tegemata.
Lisainfo: Annika Vaikla, annikavaikla@
gmail.com, tel 56 647 630

Annika Vaikla
Pärnamäe Külaseltsi juhatuse esimees
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DETAILPLANEERINGUD
Viimsi Vallavalitsus võttis vastu 12.10.2012
korralduse nr 694 “Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine detailplaneeringule: Naissaare küla, Naissaare
põhjatipp – Virbi ots, jätkuvalt riigi omandis olev maatükk”, võttes aluseks eeltoodud
ning “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse“ § 31 punkti
1 ja § 35 ning alljärgneva.
Viimsi Vallavalitsus võttis vastu
26.06.2009.a. korralduse nr 460 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Naissaare küla, Naissaare põhjatipp
– Virbi ots, jätkuvalt riigi omandis olev maatükk“ eesmärgiga anda ehitusõigus paadisilla
rajamiseks ja juurdepääsutee lahendamiseks.
Detailplaneering on Naissaare üldplaneeringu kohane. 2011.a. Naissaare küla jagati
kolmeks külaks ning Naissaare põhjaosa nimetati Tagaküla külaks.
Detailplaneeringu menetluses on Corson OÜ koostanud töö nr 1107 “Harjumaal
Viimsi vallas Naissaare külas Naissaare
põhjatipp Virbi ots, jätkuvalt riigi omandis
oleva maatüki detailplaneeringus kavandatu
keskkonnamõju eksperthinnang“, milles on
jõutud järeldusele, et kui kasutatakse töös
välja toodud leevendusmeetmeid, siis kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju, sh Naissaare looduspargile ja
Naissaare Natura 2000 loodusalale. Sellest
tulenevalt ei ole vaja algatada detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH).
Kuna detailplaneeringu raames on koostanud Corson OÜ töö nr 1107, siis sellest tulenevalt ei viida läbi KSH eelhindamist. Samuti ei ole vajalik algatada KSH menetlust,
kuna kavandatud tegevus ei avalda olulist

mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.
Detailplaneeringu algataja ja koostamise
korraldaja on Viimsi Vallavalitsus, kehtestaja on Viimsi Vallavolikogu (aadress Nelgi
tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald) ning detailplaneeringu koostaja on OÜ WinWinPartner
(Nurme põik 20A, Haabneeme alevik, Viimsi vald).
5.11.–2.12.2012 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni)
on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi
alevik) avalikul väljapanekul Prangli saare, Idaotsa küla kinnistud Prangli jõujaam
ja Tislari. Planeeritava ala suurus on ca 0,5
ha ja asub Kelnase tee ääres ning piirneb Elbergi, Riiasöödi, Rätsepa-Tooma metsa ning
Vainu kinnistutega. Planeeringuga tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu
kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks
muutmiseks äri- ja büroohoonete maast
ühiskondlike hoonete maaks ning määratakse ehitusõigus kahele krundile ühiskondlike
hoonete ja ühele krundile ärihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga moodustatakse
kokku kolm ehitusõigusega krunti, mille
suurused on vahemikus 1029–1720 m2, lisaks moodustatakse juurdepääsude lahendamiseks kaks avaliku kasutuse ettepanekuga
transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust.
Hoonete ehitusalune pindala jääb vahemikku 205–260 m2 ning kõrgus on kõigil hoonetel 7,5 meetrit olemasolevast maapinnast
(lubatud korruselisus on 2).
Lisaks vallamajale on detailplaneeringuga võimalik tutvuda ka Prangli Raamatukogus ning valla veebilehel www.viimsivald.ee.

Kellele anda kodanikupäeva aumärk?
Harju maavanem ootab kodanikupäeva aumärgi kandidaatide kohta ettepanekuid.
Harju maavanem ootab ettepanekuid kodanikupäeva aumärgi kandidaatideks Harjumaa omavalitsustelt ja elanikelt 29. oktoobriks
2012. Kodanikupäeva tähistatakse Eesti Vabariigis 26. novembril.
Kodanikupäeva aumärgiga peetakse meeles kodanikke, kes oma tegevusega on andnud
märkimisväärse panuse ühiskonnaelu ja kodanikukasvatuse edendamiseks. Kodanikupäeva
tähistamise eesmärk on teadvustada kodanikuuhkust ja selleks olemise õigusi ja kohustusi.
Koos iseseisvuspäeva ja võidupühaga aitab see
traditsioon kaasa aadete süvenemisele ja säilimisele Eesti ühiskonnas.

Maavanem esitab kandidaadid aumärgikomisjonile otsustuse tegemiseks. Ettepanekud
vaatab läbi siseministeeriumi juurde loodud
aumärgikomisjon, kellel on õigus välja anda
17 aumärki. Parima otsuse tegemiseks on väga oluline, et ettepanekus kajastuks kandidaadi
nimi, kodakondsus ja statuudile vastav põhjendus tema teenetest, panustest, tegevustest
jne. Kuna komisjoni liikmed reeglina kandidaate ei tunne, ei ole võimalik ilma põhjaliku ja asjakohase põhjenduseta esitatud kandidaatide
osas otsust teha.
Ettepanekud kandidaatideks tuleb esitada
hiljemalt 29. oktoobriks 2012 Harju Maavalitsuse aadressil Roosikrantsi 12, Tallinn, 15077, või
e-posti aadressil terje.lillo@mv.harju.ee.

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
Ajalehe järgmine number ilmub 9. novembril

Aarne Jõgimaa:
“Ma ei tahaks
poliitikas olla”
Viimsi Vallavolikogu
esimees Aarne Jõgimaa
räägib avameelselt, mida
arvab oma ootamatust
kuulsusest.
Viimsi Ettevõtjate Liidu esindajana kohalikel valimistel
volikokku ja volikogu esimeheks valitud Aarne Jõgimaa
on kindlasti valla ettevõtjatega tuttav ja kursis nende tegemistega. “Ettevõtlus ei ole
ilmselt meie vallas nii olulisel
kohal, kui me võrdleme ennast
näiteks Rae vallaga, kes omavalitsuste võimekuselt hiljuti
avaldatud uuringu põhjal meid
edestas.”
Aarne Jõgimaa arvates ei
sobigi magala ja ettevõtlus
hästi kokku, ning lisab kohe,
et ta ei mõelnud sõna “magala” kasutades sellele mingit
halvustavat nüanssi. “Viimsi
võimaldas pöördelisel ajal kiiresti soodsat ja ilusat elukohta
paljudele. Inimesed tahtsid linnalähedast ilusat kodu ja ettevõtlus ei olnud sel kiire arengu
ajal siinkandis prioriteediks,”
arvab Jõgimaa.
“Ettevõtlus jäi Viimsis
seisma,” tõdeb ta. Enda sõnul
vana kirovlasena teab mees,
kuidas äkki kadus toodangule
turg, lõppes tootmine ja inimesed jäid tööta. Ta mäletab ka,
kuidas Kirovi kolhoosi juhtinud legendaarne Oskar Kuul
lahkus ametist. Kuulile oli see
kindlasti raske otsus. Kirovis
oli tema sõnul kõik hästi. Harju KEK-ist Kirovi kolhoosi üle
tulles oli Jõgimaa palgavahe
selline, et kui eelmises töökohas sai ta pisut üle 100 rubla
kuupalgaks, siis siin oli palk
325 rubla ja rohkemgi.
“Au ja kiitus Kuulile,” ütleb Jõgimaa. “Oli kolhoosiesimees KGB-ga seotud või mitte, tavainimesele ei mänginud
see asjaolu mingit rolli.”
Kui kolhoos lagunes, ei
tekkinud siin uut ettevõtlust.
“Siis oli surve teistsugune, kõik
tahtsid ilusat kodu ja võimul
olid siin energilised inimesed,
kes kiirelt turu nõudmisele reageerisid. Viimsi oli erastamises
esirinnas,” meenutab Jõgimaa.
Kui taas võrrelda seda aega
Rae valla algusajaga, siis seal
ei liikunud asjad kaugeltki nii
kiiresti. Ega Rae vald polnud ka
nii ilusas piirkonnas kui Viimsi.
“Suuri ettevõtjaid on meil
vähe,” nõustub Aarne Jõgimaa,
kes valimisliidus esindas valla
ettevõtjaid, “ja ega igasugune
ettevõtlus siia valda ei sobigi.”
Näiteks juba Kirovi ajal põhjustas ebamugavust kalatööstuse suits, aga sellega lepiti,
sest siis polnud inimestel nii
palju sõnavabadust kui nüüd.
Elu oli hea, palk võrreldes mu-

“Rahvas tüdineb poliitkast,“ arvab Jõgimaa. Foto Aime Estna

jal töötavate inimestega hea ja
lepiti ka ebamugavustega.
Millised on praegu ettevõtluse või ette võtjate probleemid, selle kohta ütleb volikogu
esimees, et ega need volikogusse ei jõua, neist kuuleb ja neid
lahendab vallavalitsus. “Mina
tahan olla ettevõtja ja mitte poliitikasse sekkuda,” ütleb Jõgimaa. Ometi liitus ta kohaliku
poliitikaga valla tasemel, sest
tema sõnul “üritavad halvad
poliitikud ettevõtjaid maksustada. Selge on, et ettevõtlus
häirib selle naabruses asuvaid
elanikke, kelle seisukoht on, et
parem, kui poleks üldse ettevõtlust,” tõdeb ettevõtja Jõgimaa. Viimsi eripäraks ongi vast
see, et siin elatakse igal pool ja
mingit omaette ettevõtluspiirkonda pole, nagu on näiteks
Rae vallas.
“Ma ei tahaks poliitikas
olla, ma tahan teha tööd,” ütleb
Aarne Jõgimaa. Erakondlikkust ta ei laida ja parteid pole
tema arvates halvad – neil on
oma maailmavaated ja selged
seisukohad. Kuid üksikisikud
võivad tema arvates parteides
ja poliitikas kahju teha. “Need
on sellised inimesed, kel on
kapis leivanappus ja kes kipuvad kappi täitma ausal või
ebaausal teel. Osa neist, kes
enne olid vallas võimul, kippusid oma kappi täitma ebaausalt. Nüüd öeldakse, et mina
teen ebaausat äri. Samas pakutakse mulle tehingut,” viitab
volikogu esimees salvestatud
jutuajamisele, kus talle pakuti
sobingut.
Selle eest, et ta pakutud
tehingut vastu ei võtnud, on
temast saanud nüüd ajakirjanduse huviobjekt. “Ma olen
kuulsam kui Andrus Ansip
või Edgar Savisaar,” arvab
Aarne Jõgimaa. Samas on tal

kujunenud arvamus, et rahvas
tüdineb üha enam poliitikast,
ja ka vastupidi. “Saan telefonikõnesid neilt, keda olen varem
kutsunud oma meeskonda ja
nad on ära öelnud. Nüüd nad
ütlevad, et nüüd nad tulevad,”
lausub ta.
“Mind taotakse ikka ühe ja
sama asja pärast – odavaimate
hangete pakkumise eest, mille
kohta on minu ja valla järelepärimisele politseist vastatud,
et selles pole midagi kriminaalset. Ma kiidan opositsiooni
energia eest, mida Märt Vooglaid minu peale raiskab. Sellise energiaga võiks kaugele
jõuda,” sõnab Jõgimaa.
Samas on ta üllatunud sellest, et süüdistus tema vastu
on muutunud. “Kui varem
Vooglaid süüdistas mind, et
ma olen otsuseid mõjutanud,
siis nüüd ütleb ta 16. oktoobri
Õhtulehes, et “ei anna volikogu
esimehe pagunid eriti rohkem
võimu kui lihtsalt volikogus
olemine”. Reformierakondlane
Sau vihjab Õhtulehes, et mina
sean nõudmisi detailplaneeringu kohta. Jutt käib Miiduranna
detailplaneeringust. Volikogus
kuulatud helilindis pakuvad
Sau ja Herman teenet, et me
kostame maavanema juures
detailplaneeringu eest. Mina
vastasin neile, et ei ole vaja, las
asi käib ametlikku rada pidi.
Küsi siin vallamajas, kas ma
olen kellelegi survet avaldanud
detailplaneeringu läbilükkamiseks, küsi!” soovitab Jõgimaa.
“Mina ütleks Mari-Ann
Kelami sõnadega, mis ta ütles riigikogus Marika Tuusile:
“Miks nad peavad nii halvasti
käituma? Inimesed, mõelge!”
See on mõtlemise koht. “Järelikult olen ma kellelegi tülikas.
Ja tülikast tuleb vabaneda!”
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Registreeru
viimsilaseks!
Viimsi vald korraldab
kolmandat aastat kampaaniat “Jõuluks koju
Viimsisse!“

See üleskutse on mõeldud eelkõige neile viimsilastele, kes
elavad siin, kuid pole valla
elanikuks registreerimise toimingut ette võtnud. Elanikele,
kes on oma kodukohaks registreerinud Viimsi valla, kehtivad
mitmed soodustused, toetused
ja teenused, millest peamised
on toodud alljärgnevalt.

Valla sotsiaaltoetused
elanikele

Sünnitoetus 255,65 € (lisaks
beebipakk + vallasümboolikaga
suveniirlusikas).
Põhikooli 1. klassi mineva
lapse toetus 63,91 €.
Lapsehoiuteenuse hüvitamine kuni 127,82 € kuus.
Suurperetoetus (nelja ja enama lapsega perele) 128 € aastas.
Tšernobõli avarii likvideerimisel osalenud veteranidele
toetus 128 € aastas.
Valla poolt on koolis tasuta
toitlustus kuni 6. klassini.
Vald toetab eralasteaias käi-

vaid lapsi pearahaga 223,69 €
kuus.
50% lasteaia kohatasu soodustus, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või enam last.
Õpilasele autojuhilubade
taotlemise kulude kompensatsioon 319,56 €.
Kõigile valla pensionäridele on ühekordne aastatoetus
32 €.
Eakate tähtpäevatoetus 20 €
(juubelid al.70, 75,80, 85,
90+).
Valla eakate tegemisi toetatakse läbi pensionäride ühenduse ja pensionäride päevakeskuste toetamisega.
Hooldusvajaduse tekkimisel saab taotleda raske või sügava puudega inimese hooldamiseks hooldajatoetust.
Üksikutele (ülalpidamiskohustusega pereliikmete puudumisel) eakatele osutatakse
vajadusel koduhooldusteenust.
Noorte vaba aja tegevusi toetab vald vastavalt valla
eelarvest kultuuri-, spordi- ja
noorsooprogrammide ning ürituste toetamise korrale.
Noorte huvitegevuse toetamine läbi Viimsi Huvikeskuse,

KOMMUNAALUUDISED

Bussiplaanidel uus kujundus

Viimsi Kunstikooli ja Viimsi
Muusikakooli.
Matusetoetus 63,91 €.
Samuti on võimalik taotleda
vähekindlustatud valla kodanikel/peredel sissetulekust sõltuvaid erinevaid toetusi, nagu:
* eakatele ravimi-, abivahendite-, küttetoetust kuni
63.91 €;
* lastega peredel lasteaia kohatasu hüvitamine kuni 55,60 €
kuus;
* lasteaia ja koolitoiduraha
hüvitamine kuni 63,91 € kuus;
* muud perekonna sissetulekust sõltuvad toetused.
Kampaania kestab kuni 12.
detsembrini 2012. Kes on selleks ajaks registreerinud enda
või oma pere liikmed Viimsi
valla elanikuks, saavad kingituseks loositavad auhinnad,
mille seas on mitmesugused
kinkekaardid (restorani Roots
5 kinkekaarti, igaüks väärtuses
20 €, Reval Cafe 1 kinkekaart
väärtuses 35 €, Harmoonikumi
kinkekaart “Gramuraaž” väärtuses 60 €).
Peaauhind on 3D kogupereteleviisor firmalt Samsung.

VT

Oktoobri alguses said bussipeatustes olevad
sõiduplaanid uue kujunduse. Kui vanad sõiduplaanid olid veerulise ülesehitusega tabelid, siis uutele on lisatud rohkem graafilisi
ja informatiivseid elemente, samuti on uued
plaanid värvilised.
Iga bussiplaani päises on välja toodud
läbitavate peatuste nimistu ja sõidusuund,
samuti bussi teekond. Nii on ka valda külastavatel inimestel hõlpsam aru saada, millises
peatuses ning mitme peatumise pärast bussist väljuda.
Ühtlasi uuendas vallavalitsus sõiduplaanide aluseid – kokku paigaldati 76 uut alust.
Pärast uuendust on kõikides bussipeatustes
sõiduplaanid eraldi plaanialustel, nagu see
on paljudes Eestimaa linnades.

Sadeveemuredest

Saabunud sügis on olnud väga vihmarohke,
sama murerohke on ka valla sadeveevaldkond. Valla kommunaalametis on registreeritud üle 35 tõsisema sadeveejuhtumi, lisaks
laekub pisemaid muresid, kus lahendus leitakse operatiivselt. Tõsisemad mured on
seotud juuri täis kasvanud torudega, ebaseaduslike kraavi sulgemistega või paisutuste
rajamisega (mahasõitude hooldamata truubid), kraavide torutamisega (väike läbimõõt
või vale kalle), purunenud torudega, ummistunud torudega, kinni kasvanud kraavidega
jne.
Kõik eeltoodud asjaolud põhjustavad
mitmetes piirkondades uputusi nii aias kui
ka keldrites. Vallavalitsus tegeleb koostöös
Viimsi Vee spetsialistidega sadeveemurede
lahendamisega. Paljud lahendused on kallid
(nt toru lahtikaevamine ja asendamine uue
jupiga – ca 2000 €), mis tähendab, et eelarvesse on vaja leida lisavahendeid juhtumite
lahendamiseks ning reaalne lahendus võib
võtta omajagu aega. Vallavalitsus on arutanud mitmel istungil sadeveeprobleeme ning
järgemööda leiavad kõik registreeritud juhtumid lahendused.
Tuletame ka kinnistuomanikele meelde,
et iga omanik peab oma kinnistult sadeveed
ära juhtima lähimal asuvasse sadeveesüsteemi – kraav, toru, kaev vms. Keelatud on sadevett juhtida naaberkinnistule oma kinnistu
tõstmisega. Samuti peavad kinnistuomanikud kraave, truupe ja torusid puhastama.
Ka igasugused kraavide omavolilised
torutamised on keelatud – sellistele töödele
tuleb võtta vallavalitsusest projekteerimistingimused, koostada projekt ning alles siis
kraav torutada. Sama kehtib kraavile rajatud
mahasõitude ja truupide kohta.

Võsaraietööd

Nagu kevadel sai valla kodulehel ja Viimsi
Teatajas teavitatud, algasid teemaal, kraavides ja haljakutel võsaraietööd. Tööde
käigus puhastatakse teemaa võsast ja sinna
sobimatutest puudest, sadeveekraavidest eemaldatakse nii võsa kui ka puud – nii saab
vesi voolata ja ei teki paisutust. Ka erinevad
avalikud haljakud saavad nn pargilõikuse –
eemaldatakse võsa ja langemisohtlikud ning
haiged puud.
Hetkel on tööd teostatud Ampri teel,
Hundiuru teel, Metsarahva teel, Jäätma teel,
Kasekännu teel. Tööd on pooleli Tammneeme teel, Muuga külas ja Metsakasti külas.
Kes soovib, et ka tema kinnistul puhastatakse kraavid võsast, võib ühendust võtta Puiduhake.com OÜ projektijuht Erkki Naabeliga (tel 50 33 567).
Ühtlasi tuletame kõigile teeäärsete kinnistute omanikele meelde, et vastavalt teeseadusele on teekaitsevööndi maa omanik
kohustatud kaitsevööndis hoidma korras
teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja
sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või
lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku
rajatise.

Pargi tee liikluskorraldusest

Vallavalitsusele laekus kevadel ettepanek
sulgeda Pargi tee sõidukitele läbisõiduks.
Ettepaneku esitaja tõi põhjuseks asjaolu, et
parki läbiva tee ääres puudub kergliiklustee
ning sellel teel on ohtlik jalakäijana liikuda
seoses kiirustavate sõidukitega. Vallavalitsus arutas ettepanekut oma istungil ning ei
pidanud põhjendatuks avalikult kasutatavat
sõiduteed liiklusele sulgeda.
Hetkel on Pargi teel liikluskorraldus, mis
peaks tagama turvalise liiklemise kõigile
osapooltele. Sügisel kohtuti taas ettepaneku
esitajatega ning vallavalitsuse poolt pakuti
välja kompromiss, kus Pargi tee keskmise
lõigu võiks muuta ühesuunaliseks. Nii oleks
Aiandi teelt kuni spordiväljakute parkla sissesõiduni kahesuunaline lõik ning Randvere teelt kuni Alpikanni teeni kahesuunaline
lõik. Lõik Alpikanni teest kuni spordiplatsi
parkla sissesõiduni oleks ühesuunaline, suunaga Aiandi tee poole.
Kommunaalamet ootab Pargi tee kasutajatelt arvamusi liikluskorralduse ettepaneku
osas. Palume saata tagasiside ja ettepanekud
märksõnaga “Pargi tee” e-posti aadressile
alar@viimsivv.ee.

Pargi tee ühesuunaliseks muutmise ettepaneku skeem.

Alar Mik
kommunaalameti juhataja
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Rakvere Teatri
mehed Viimsis
Viimsi Huvikeskusesse jõuab reedel, 23. novembril kell 19 Rakvere Teatri komöödia “Meie,
mehed“, mis räägib kooselust naistega ja ilma.
Üks mees polnud iial kodus,
naine ja lapsed olid pidevalt
üksi, mees jõi palju, teenis
palju, kulutas kõik tühja-tähja peale, unustas kõik vajalikud asjad ära, enda järel ei
koristanud, tulevikuplaane ei
teinud, tänitamist ei talunud,
lubadusi ei täitnud. Teine
mees oli kogu aeg kodus, naisele ja lastele rahu ei andnud,
ei joonud tilkagi, teenis palju,
kulutada ei lubanud, midagi
ei unustanud, koristas kõike
ja kõigi järelt, kavandas kõi“Meie, mehed“.
ke, tänitas pidevalt, lubadusi
täitis liialt. Oma naisi armastasid mõlemad väga. Aga naised läksid ära, sest ei suutnud sellist elu välja kannatada.
Küsisime peaosaliselt Eduard Salmistult, mis on selle
Neil Simoni komöödia edu põhjus. Eduard Salmistu: “See
on teravmeelne lugu olukorrast, mis tavaelus pigem stressitekitava ja pingelisena tundub. Mehed ajavad tõsiselt
meeste asja – püüavad luua oma meestekeskset maailma
mõeldes, et saavad ilma naisteta hakkama. Aga selgub, et
see ei toimi.”
“Meie, mehed” lavastas Toomas Suuman. Osades
Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer, Ülle Lichtfeldt, Eili Neuhaus, Volli Käro, Heigo Teder ja Toomas Suuman.
Piletid hinnaga 11/8 € (õpilased, pensionärid) müügil
Viimsi Huvikeskuse kontoris. Piletite broneerimine telefonil 606 6838 või e-posti aadressil viimsi@huvikeskus.ee.

Rakvere Teater

Viimsi JazzPopFest juba
neljandat korda
Kolmel järjestikusel aastal Viimsi Koolis toimunud kooride ja vokaalansamblite festival Viimsi
JazzPopFest saab 2013.
aastal nelja-aastaseks.
Eestis ainulaadne festival
toimub 4.–5. mail ning
ootab osalejaid Eestist ja
kaugemaltki. Viimsi JazzPopFesti korraldab Viimsi
Vallavalitsus, kunstiline
juht on Aarne Saluveer.
IV Viimsi JazzPopFest kutsub
osalema vokaalansambleid ja
koore kõikidest kooriliikidest.
Festival toimub neljas alagrupis: tulevikukoorid Future is
Yours (vanus kuni 12), A-kategooria Simply the Best (vanus
alates 13), B-kategooria Just
for Fun (vanus alates 13) ja vokaalansamblid Little Less (vanus alates 13, ansamblis 3–12
lauljat). Kuna järgmisel aastal
tähistatakse Raimond Valgre
100. ja Uno Naissoo 85. sünniaastapäeva ning Valter Ojakäärul täitub 90. sünnipäev, siis
peab ka Viimsi festival neid
Eesti kergemuusika tippe meeles ning osalejatel on kohustus
leida nende loomingust üks
sobiv teos. Konkurss toimub
kooridele A-kategoorias ja

Söörömöö – 2011. aasta festivali üks paremaid vokaalansambleid. Foto: Mikk Saaretalu

vokaalansamblitele ning preemiafond nendes kategooriates
on 1575 eurot. Soodushinnaga
registreerumine lõpeb 1. detsembril 2012.
Osalejate arv on iga aastaga
kasvanud, esitused on muutunud professionaalsemaks ning
publik on saanud kuulda väga
eriilmelisi kollektiive ja esitusi.
Eelmisel aastal saavutas A-kategoorias esikoha Noorte Segakoor Vox Populi (dirigent Janne
Fridolin), vokaalansamblite pa-

rimaks tunnistati Gustav Adolfi
Muusikakooli vokaalansambel
(juhendaja Moonika Tooming).
Mitmed osalejad on Viimsi lavalt jõudnud juba kaugemale
– 2011. aasta võitja Nuku Koor
(dirigent Reeda Toots) esines
Jazzkaare emadepäeva kontserdil 2012. aasta mais Meremuuseumi Lennusadamas,
2011. aasta festivali ühe parima
vokaalansambli – Söörömöö –
kutsus Anne Erm esinema festivalile Sügisjazz 2012.

Viimsi JazzPopFest jätkab
koostööd Viimsi Kooli ja Georg
Otsa nimelise Tallinna Muusikakooliga. Detsembri alguses
toimub koostöös Jazzkaarega vokaalansamblite õpituba,
mida juhib Jõulujazzil esineva
vokaalgrupi Slixs muusikaline
juht Michael Eimann.
Lisainfo veebilehel viimsivald.ee/jazzpopfest.

Kristel Pedak
Festivali korraldaja

Sukeldujad puhastasid
Leppneeme sadamat
Välja toodi hinnanguliselt
3–4 tonni suuri autokumme,
torusid ja muud metallprahti. Olmeprügi oli vähe. Kõige
huvitavam leid oli pakendis binokkel, leiti ka neli täis pudelit
õlut. Nähtavus oli väga halb,
vaid umbes 10 cm, kuna öösel
oli akvatooriumis umblaine.
Vees käis 20 sukeldujat,
kaldal aitas umbes 15 inimest.
Üritus on sukeldujatele tasuta.
Ürituse peasponsor oli VOPAK
E.O.S.

Iga-aastast koristusüritust
“Meri puhtaks“ korraldab
Eesti Sukeldujate Klubi.
Viimased paar aastat on teised
klubid üritusest kõrvale jäänud
ja organiseerijaks vaid sukeldujate klubi. Ettevõtmine on
alguse saanud ülemaailmsest
AWARE koristuspäevast.
Varasematel aastatel on sukeldujad puhastanud Tapurla ja
Meeruse sadamat, Lennusadamat, Admiraliteedi basseini jt
ning seekord jõuti Leppneeme.

Leiud merest.

Merefotode näitus
Meri kosutab hinge, meri
lõõgastab, annab jõudu.
Ta pakub värve, mere ääres
märkad ilu – ootad õhtust päikeseloojangut, tormiga vahutavaid laineid, talvel jääga kaetud mere sädelust, rahuliku merepinna sillerdust. Kõike seda
jäädvustasid aasta jooksul Püünsi Kooli lasteaia lapsed.
Esmapilgul lihtsalt ühest
väikesest mõttest kujunes välja
väga tore ettevõtmine. Nimelt
seoses eelmise õppeaasta teemaga “Mere lood” uurisime ja
avastasime maailma mere lugude kaudu. Meie avastusretked ja jalutuskäigud koduranda Püünsis aitasid lastel tajuda

Merefotode näitusel.

loodust, elu, värve, suurusi ja
muutusi ajas.
Nii jõudiski aasta aega hiljem kätte aeg, et ühest mõttest
sai teostus – avasime päris oma
lasteaia laste ja töötajate tehtud merefotode näituse “Mere
mitu nägu”. Fotode valik näituse jaoks kujunes suureks ettevõtmiseks nii õpetajatele kui

Eesti Sukeldujate Klubi

ka lastele. Iga laps oli ju aasta
jooksul naasnud õppekäikudelt
pea kümne merefotoga, millest
enamuse oleks võinud näitusele
välja panna. Valida tuli aga üks!
Näitus avati pidulikult 10.
oktoobril Viimsi Huvikeskuse
II korrusel. Süda oli õnnelik –
rõõmsad lapsed, kes olid nüüd
väikesed kunstnikud ja uhked
oma uue rolli üle, rahulolevad
lapsevanemad, head sõnad ja
tänud tehtud töö eest ning loomulikult lummavad fotod – see
väike mõte oli õige mõte.
Näitus “Mere mitu nägu”
on avatud 9. novembrini!

Kristin Jakobson

Püünsi Kooli lasteaia Kombu
rühma õpetaja
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Aarma ja Nuter tulevad naerutama
Reedel, 2. novembril
esinevad Jüri Aarma ja
Egon Nuter Rannarahva
Muuseumis huumorikavaga “Naeris 25”*.

Maalehe huumorikülje “Naeris” toimetaja Mati Soomre,
kuidas see kava sündis?
Raplamaal Raikküla valla
Purku külas tegutseb neljandat aastat täie auruga huumoriklubi. Korraldavad seal
karikatuurinäitusi ja huumoriõhtuid. Üks klubi eestvedajaid on hea kolleeg Maalehest
– kujundaja Heiki Maiberg,
tuntud ka kui karikaturist.
Heiki taganttorkimisel koostasin kevadel valiku parimatest paladest, mis “Naeris”
25 aasta jooksul on ilmunud.
Siis rääkis ta augu pähe Jürile ja Egonile ning 6. aprillil
sai kava Purku rahvamajas
tuleristsed. Ühtlasi oli see ka
Maalehe juubeliaasta ürituste
avalöögiks. Kuna rahvas naeris meid (mitte välja – jumal
hoidku selle eest!) kõvasti ja
sõna levis kiiresti, on meid
esinema kutsutud ka mujale.
Teid? Kas sa ise ka esined?
Jah, aga õige natuke. Räägin mõne sõna sellest, mida
eesti rahvas õieti loeb, kannan
ette Maalehe tegeliku sünniloo
ja tõestan, et mitte eesti ja soo-

rasid, on anekdoote meilt ja
mujalt, on vemmalvärsse. Kui
hästi läheb ja laval klaverit
on, meelitab Jüri Egoni duetti
laulma. Ja kui Egon juba püüne peal on, saab teadagi kelle
häält seal veel kuulda.

aru saada killust “Celsius ütles
Fahrenheitile, et Kelvin on absoluutne null!” (Seda nalja õnneks kavas ei ole.)
Mõni on meile öelnud, et
otsekui vana head “Meelejahutajat” kuulaks.

Kes on autorid?
“Naeri” raudvara: lühinaljade meister Andres Ülviste, kes
kõrvaltööna, muide, peab riigiprokuröri ametit, paetismide
maaletooja Jüri Paet, humorist
A. Itskok, tühjatoimetaja Villem Sakspere, internetikammija Neti Rent.

Mis asi on üldse huumor?
Ei mina tea.

Kus olete esinemas käinud?
Peale Purku veel Laulasmaal, Kiilis, Tallinnas Kirjanike Majas, lauluväljaku klaassaalis...

Ainult selles etenduses saab kuulda Jüri Aarma ja Egon Nuteri duetti. Foto Heiki Maiberg

me keel, vaid eesti ja läti keel
on suured sugulased.
Mida Jüri ja Egon esitavad?
On monolooge. On dialoo-

ge. On üks... ma ei teagi, mis
asi see on, kui Jüri räägib sõnakalt nagu inimesed ikka, Egon
aga vaikib talle kõnekalt vastu.
Võtaks ladina keele appi? Kui

monoloog on ühekõne ja dialoog kahekõne, siis see võiks
äkki olla seskviloog ehk poolteisekõne.
On lühinalju, on mõttete-

Kellele see kava on mõeldud?
Igaühele – vanusest, soost,
ametist jm sõltumata. Peaasi,
et ta nalja mõistaks. Ega olegi
just tihti kuulda, kuidas keegi
ütleks, et löö või maha, aga minul pole naljasoont ollagi. Küll
aga peab inimesel ilmaelust
teadmisi olema. No kuidas sa
pajatad pilajuttu Vainost või
Brežnevist sellele, kes ei tea,
kes need on. (Vainost on kavas
korraks juttu.) Või näiteks ei
pruugi see, kes kooliajal füüsikatundidest poppi tegi, üldse

Tohoh! Ise suure lehe huumoritoimetaja!
Oh, enne läheb jumala päike
looja, kui kõik teooriad ja definitsioonid jõuaks kas või pealkirja järgi ette lugeda. Neid on
üle saja... Eestis on lausa selle
ala akadeemik – huumoriteadlane Arvo Krikmann. Krikmann
on öelnud: “Huumor on nii keerukas ja paljutahuline fenomen,
et selle kohta pole üldse võimalik luua mingit ühtainsat ja ammendavat koondteooriat.” Ning
Rowan Atkinson alias Mister
Bean väidab, et asi või isik võib
naljakaks saada kolme moodi: käitudes ebatavaliselt, olles
ebatavalises kohas, olles vales
suuruses.
Nii et olete Viimsis ja käitute?
Jah.
küsis

Annika Poldre
* Piletite eelmüük Rannarahva
Muuseumis on alanud.

Tundelised kaltsuvaibad
Harmoonikumis on seintele riputatud minu kaltsuvaibad. See väljapanek
sai alguse mälestusest,
kus istusime vanaemaga
kangastelgede taga.
Möödus palju aastaid, aga kusagil mõtete tagatubades ootas
oma aega üks tegu. Kaks aastat
tagasi otsisin üles säilinud taluteljed ning läbisin algaja kangakuduja kursused, ostsin erialaraamatuid, leidsin materjale.
Algajale kudujale on kaltsuvaiba kudumine hea, rahulik

algus. Tegelikult on kudumine
ise lihtsaim osa tööst, millele
eelneb telgede komplekteerimine ja lõimede paigaldus.
Talvises pimeduses on mõnus, isegi meditatiivne saada
osa kanga valmimisest. Esiemade maailm astus tubli sammu lähemale. Nüüd on selle
töö tulemus – lihtsad kaltsuvaibad – Harmoonikumi keskuses näha ja osta.
Võib ju küsida, et mis neis
nii erilist on – selliseid müüakse ju igal pool. Vastaksin järgmiselt: minu vaibad on ausad.

Lõim on vanaema vanadest
varudest. Kalts sõprade kogutud, lõigatud paljude töötundide
jooksul eelmisel talvel. Koduste
tekstiilide viimane kasutuspaik.
Vahva on vaadata kunagisi kitleid, kardinaid, seelikuid uues
kuues põrandal rivis. Poevaibad
valmistatakse tekstiilitööstuse
jääkidest, aga nii jääb puudu
tõelise kaltsuvaiba emotsioonist. Olen teinud mõned üsna
pikad vaibad, selliseid kindlasti
poest ei saa. Tegu on tehtud, tulge vaatama, ostma!

Eda Kommitz

Mälumäng Randveres
Sügis on olnud eakatele
üritusterohke. Tegemist
on jätkunud nii nais- kui
ka meesperele.
Meespere üle on kõige rohkem
hea meel, sest nende osavõtt
on olnud alati tunduvalt tagasihoidlikum, võrreldes naistega.
Nüüd tuleb aga tõdeda, et nii
bowlinguturniiril kui ka mälumängus olid võistlejateks just
mehed.
Mälumängu võistkondi kogunes seekord neli: Kelvingist,
bowlingumängijad olid väljas
oma võistkonnaga, Randverest
ja segavõistkond Lindpriid.
Mängu peakohtunik ja küsimuste koostaja oli Madis Kaasik
Randverest – talle omasel moel

olid küsimused mitmekesised
ja üsna rasked. Abiks oli ka uus
mälumänguharrastajatele ilmunud raamat “Eesti mäng“.
Küsimusi oli 22 ja teemadering lai. Kolmanda koha
selgitamiseks tuli lausa esitada
lisaküsimus, mille vastamise
järel sai III koha võistkond
Lindpriid, kuhu kuulsid Rein
Valkna, Sirje Kallion ja Helvi
Lutter. I koht läks võistkonnale
Bowling koosseisus Elle Mõlder, Ilmar Mõlder ja Andres
Valkna 11 punktiga. II koha sai
võistkond Kelvingi koosseisus
Tiit Tammvee, Arvi Liiv ja
Raivo Pavlov 9 punktiga.
Auhinnad olid mõeldud nii
naistele kui ka meestele, küllap mõnigi pereema oli üsna

rõõmus, kui teinepool saabus
koju heas tujus ja kena kingitusega pereemale.
Koos kohvi juues ja sooja
kringlit süües oli mängu üle
arutamist veel küllaga. Mängu
korraldajad lubasid järgmisel
aastal teha koostööd valla kultuuriosakonnaga, et külavanemad aktiivsemad oleksid ja
oma küla võistkonna võistlema
ärgitaksid, sest kutsed olid saadetud kõigile külavanematele,
kellel meiliaadressid olemas.
Lisaks ilmus kuulutus mälumängu toimumisest ja tingimustest ka Viimsi Teatajas.
Mängu korraldas Viimsi
Pensionäride Ühendus!

Viiu Nurmela
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Kunstnik kodurannas
Püha Jaakobi kirikus on
novembrikuu lõpuni
avatud Uno Roosvalti
maalide näitus.
Oktoobri algul avati Viimsi
Püha Jaakobi kirikus kunstnik
Uno Roosvalti tööde näitus.
Vaadates neid suuri õlimaale
kanarbikuväljade ja liivaluidetega ning nagu rannast leitud
puujändrikest voolitud skulptuure, võiks arvata, et tegemist
on Viimsist inspireeritud väljapanekuga.
Kiriku lääneseinal on paari
viimase aasta jooksul maalitud rannavaated. Need olid ka
kunstniku personaalnäitusel
Draakoni galeriis ja võivad
olla maalitud mõnel ümbruskonna väikesaarel – ent võibolla hoopis Hiiumaal, Kihnus
või Soomes. Kiriku idaseinal
on väike fantaasiarikas puuskulptuuride väljapanek. Esimesed skulptuurid on vestetud juba 1966.–1967. aastatel,
enamus hiljem. Kunstnik on
leidnud loodusest sobiva kujuga oksi, sobitanud neid kokku,
kasutanud mitmeid puuliike ja
kombineerinud erinevaid materjale. Väljapanekut ühendab
teema – see on Eestimaal tänapäeval üsna haruldaseks muutunud sügav vaimulik kunst.
Imeilusa koloriidiga maal
“Viimsi vaip ja meri” seisab

Uno Roosvalti “Viimsi vaip ja meri“.

Europarlamendi saadik Tunne Kelam, vaimulik Erkki Juhandi ja Uno Roosvalt näituse avamisel.

teistest eraldi. Millest selline
nimi? See ei ole lihtsalt luuleline metafoor. Maali aluseks olnud vaip on tõepoolest olemas,
seisab praegu kunstniku kodus
ja kingiti sadakond aastat tagasi võlgade katteks ta vanaisale
– mehele, kes pühendas oma
elu parimad aastad Viimsi noore põlvkonna kujundamisele.

Matias Volmer tuli Viimsisse 1895. aastal, ta oli siis alles
23-aastane. Praegu Viimsi Vabaõhumuuseumi kõrval metsatukas seisev vana palkhoone
on osa tolleaegsest Viimsi vallakoolist ja kogu kooli tegutsemise aja, kuni 1925. aastani,
oli Volmer seal koolijuhatajaks.
Endised õpilased on teda mee-

nutanud väga soojade sõnadega.
Volmer pidas ka köstriametit, luges pühapäeviti Rohuneeme kirikus jutlust ning
hakkas Rohuneemes ja Pringi
koolimajas lastele pühapäevakooli pidama. Sajandivahetus oli usuliselt erakordselt
aktiivne aeg ja ka Viimsi ta-

lutubades peeti rahvarohkeid
koosolekuid. Kui koosolekuruumid kitsaks jäid, avas Volmer koolimaja uksed ja võttis
ise oma perega teenistustest
osa. Sellest liikumisest kasvas
välja praegune Viimsi Vabakogudus.
Kuid see pole veel kõik.
Uno Roosvalti vanaema Martha oli Viimsi vallakooli esimese koolmeistri Johannes Vakkeri tütar. Kujutan ette, et Matias
Volmer tuli Viimsisse saabudes
elama just Vakkeritele kuulunud Pringi tallu – kooliõpetaja
korter ehitati koolimaja juurde
alles 1910. aastal – ja küllap
Mats ja Martha Pringil paremini tuttavaks saidki. Kui Matias

vana Vakkeri käest tütre kätt
paluma läks, ütles see, et mingile karjapoisile ta küll oma
tütart ei anna. Motivatsioon oli
kindlasti tugev ja väimehest sai
nii Viimsi karjapoiste kui ka tulevaste vallaisade õpetaja.
Kooliõpetajat nimetati saja
aasta eest maa soolaks, veel varem öeldi sedasama põhimõttekindla kristlase kohta. Võib
öelda, et kunstnik Uno Roosvaldi esivanemad on Viimsi
ajaloolise kogukonna katelt
tublisti soolanud ja küllap lisab
ka praegune näitus sinna peenikesi vürtse juurde.
Näitus jääb avatuks kuni
novembrikuu lõpuni.

Külvi Kuusk

Rannarahva jõuluprogrammid
Kuigi päkapikke veel
näha pole, on Rannarahva Muuseumil käed-jalad
jõulutegemisi täis.
Juba kuue nädala pärast avanevad jõuluküla väravad ja pühademuinasjutt võib alata. Sel aastal kannab muuseumi jõuluküla
alapealkirja “Minu lapsepõlve
jõulud”. Jutustame lugusid vanemate ja vanavanemate jõulukommetest ja -pühadest ning
jagame meeldejäävaid pühadeemotsioone ka tänapäeva lastele. Üks võimalus neid emostioone üsna ehedal kujul ammutada on osaleda lastegruppidele
mõeldud programmides, kuhu
registreerumine on juba alanud.

tundi; mõeldud lastele vanuses
4–10 aasta.
Info ja tellimine: ilona@
rannarahvamuuseum.ee, tel 56
225 061.

Jõuluprogramm Rannarahva Muuseumis

Jõuluprogramm Viimsi
Vabaõhumuuseumis

Jõuluprogramm toob lasteni
pühadetunnet kaugetest aegadest: Viimsi Kooliteatri lavastus “Olle ja Inga suusaretk” on
jõulumuinasjutt vanavanemate
mälestustest. Lisaks nääriüllatus sinu ema-isa lapsepõlvest,
jõulujutud, rosinasai ning õunatee saarerahva moodi.
Vaata lisainfot http://www.
rannarahvamuuseum.ee/! Ainult gruppidele, ettetellimisel!
Hind: 7 € lapse kohta (2
saatjat tasuta).
Toimumisaeg: 04.–07.12 ja
10.–13.12, kell 10.00, 11.00 ja
12.00.
Programm kestab: ca 1,5

Jõulumees koputab aknale.

Viimsi Vabaõhumuuseum muutub detsembrikuus jõuluhõnguliseks rannakülaks: 1930ndate
jõuka rannatalu perenaine toimetab jõulutoimetusi – keedab
ja küpsetab, kaunistab kodu,
meisterdab kingitusi. Talus parasjagu peatuv maailma näinud
kaugsõidukapten räägib külastajatele erinevatest jõulukommetest, mida ta on kogenud maailmameredel seilates. Rehielamus
on näha 19. sajandi lõpu jõuluootus ja kombed: perenaine teeb
ettevalmistusi jõululeiva küpsetamiseks ja peremees leiab enne
jõulu aega lastega heintes jõulumängude mängimiseks.

Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee/! Ainult gruppidele, ettetellimisel!
Hind: 6 € lapse kohta (2
saatjat tasuta).
Toimumisaeg: 3.–21.12, kell
10.00, 11.00 ja 12.00.
Programm kestab: ca 1,5
tundi, mõeldud lastele vanuses
4–12 aastat. Kindlasti riietuda
soojalt!
Info ja tellimine: ilona@
rannarahvamuuseum.ee, tel 56
225 061.

Jõulupidu Rannarahva
Muuseumis – vastavalt
sinu soovile!

Laste jõulupeod ja koosviibimised jõuluhõngulises Rannarahva Muuseumis. Mängime,
meisterdame ja ootame üheskoos jõuluvana!
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee/lastele/joulupeodlastele/.
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Nr 62 Esindajate nimetamine Viimsi valla
munitsipaalharidusasutuste ja
huvikoolide hoolekogudesse
Nr 63 Isikliku kasutusõiguse seadmine Randvere külas asuvatele valla teede kinnistutele
(Elion Ettevõtted AS-i elektroonilise side võrk)
Nr 64 Randvere külas asuva AÜ-le Linda
kuuluva teemaa omandamine
Nr 65 Haabneeme rannas asuva müügiplatsi
nr 3 rendile andmine otsustuskorras
Nr 66 Viimsi vald Püünsi küla Pikaneeme
maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine
Nr 67 Viimsi vald Pärnamäe küla Sooraua
maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine
Nr 68 Detailplaneeringu mittealgatamine:
Pringi küla kinnistu Rohuneeme tee 68
Nr 69 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Haabneeme
alevik, kinnistud Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme tee 43a
Nr 70 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Prangli saar,
Idaotsa küla, kinnistud Prangli jõujaama ja
Tislari
Nr 71 Munitsipaalmaa võõrandamine: Tammneeme küla, Kase 2
16. oktoober 2012 nr 69
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine: Haabneeme alevik,
kinnistud Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme
tee 43a
Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 12.04.2011. a otsusega nr 19 Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringu osaliseks muutmiseks väikeelamute maast ärimaaks, eesmärgiga
määrata krundi Rohuneeme tee 43a ehitusõigus
rannakohviku ehitamiseks. Riigi omandis olevale kinnistule Viimsi metskond 12 on Viimsi
Vallavolikogu 14.01.2003. a otsusega nr 7 kehtestatud Haabneeme ranna-ala (Kivila tee ja
Pringi jahisadama maa-alade vaheline) detailplaneering, käesoleva otsusega vastuvõetava detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada
kehtiva detailplaneeringuga määratud ärihoone
ehitusalust pindala poole võrra, krundi kasutamise sihtotstarve jääb endiselt 70% ärimaaks ja
30% transpordimaaks. Detailplaneeringuga täpsustatakse muu hulgas parkimisala ulatust ning
liikumisradade paigutust ning määratakse neile
avaliku kasutuse ettepanek, et tagada ranna-alale tõrgeteta juurdepääs.
Detailplaneering koostati koostöös planeeritavate kinnisasjade omanikega ning tehnovõrkude valdajatega ning kooskõlastati Päästeameti Põhja Päästekeskusega, Terviseameti Põhja
Talitusega, Maa-ametiga, Keskkonnaameti
Harju-Järva-Rapla regiooniga, Maanteeametiga
ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Harju
Maavanem 20.09.2012. a kirjaga nr 6-7/3759
ei pidanud vajalikuks määrata detailplaneeringule täiendavaid kooskõlastusi kohalike omavalitsuste ega riigiasutustega. Detailplaneeringu
algatamisest teavitati puudutatud isikuid vastavalt planeerimisseadusega ettenähtud korrale.
27.03.2012. a korraldati Viimsi vallamajas detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Kuivõrd tegu on
ranna ehituskeeluvööndis asuvate kinnisasjadega, on detailplaneeringu elluviimiseks vajalik
Keskkonnaameti nõusolek ehituskeeluvööndi
vähendamiseks, mida saab taotleda pärast detailplaneeringu vastuvõtmist “Looduskaitseseadusega” sätestatud korras ja tingimustel.
“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel ning
arvestades, et detailplaneering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele ning Viimsi valla
ruumilise arengu eesmärkidele, samuti lähtudes
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni

ja keskkonnakomisjoni seisukohtadest, Viimsi
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada pärast ehituskeeluvööndi vähendamiseks Keskkonnaametilt
nõusoleku saamist avalikule väljapanekule
Viimsi vallas Haabneeme alevikus, kinnistute Viimsi metskond 12 ja Rohuneeme tee 43a
detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus
OÜ projekt nr 14-11), millega tehakse ettepanek
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks väikeelamute maast
ärimaaks ja määratakse planeeringuala kruntide
ehitusõigus kahe ärihoone ehitamiseks (ühele nendest kavandatakse rannakohvik), samuti
avalikult kasutatava parkla ning kergliiklus- ja
kõnniteede rajamiseks. Rannakohviku ehitusalune pindala on 400 m² ja kõrgus 10 meetrit (2
korrust) ning teise ärihoone ehitusalune pindala
on 600 m² ja kõrgus 10 meetrit (2 korrust).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
16. oktoober 2012 nr 70
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine: Prangli saar, Idaotsa küla, kinnistud Prangli jõujaama ja Tislari
Detailplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 21. juuni 2011. a otsusega nr 41 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Viimsi vallas Prangli saarel Idaotsa
külas Prangli jõujaama kinnistul” ja Viimsi Vallavalitsuse 6. detsembri 2011. a korraldusega nr
943 “Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Prangli saarel Idaotsa külas
Tislari katastriüksusel”. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek Prangli saare üldplaneeringu
(Üldplaneering) kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks äri- ja büroohoonete
maast ühiskondlike hoonete maaks, eesmärgiga
moodustada kinnistule Prangli jõujaam krundid
ja määrata nende ehitusõigus päästeameti auto
garaaži ehitamiseks ja universaalse spordiplatsi
rajamiseks, koos seda teenindava hoonega ning
kinnistule Tislari ühe ärihoone ehitamiseks. Üldplaneeringusse kavandatav muudatus puudutab
üksnes kinnistut Prangli jõujaam, kinnistul Tislari kavandatav tegevus on Üldplaneeringuga
vastavuses, kuid parema funktsionaalse sidususe saavutamiseks on erinevad detailplaneeringu
algatamise otsused ühendatud ühte planeeringumenetlusse. Detailplaneeringuga moodustatakse kokku kolm ehitusõigusega krunti, mille suurused on vahemikus 1029 m² - 1720 m², lisaks
moodustatakse juurdepääsude lahendamiseks
kaks avaliku kasutuse ettepanekuga transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust. Hoonete ehitusalune pindala jääb vahemikku 205 m² - 260
m² ning kõrgus on kõigil hoonetel 7,5 meetrit
olemasolevast maapinnast (lubatud korruselisus
on 2). Planeeritav ala ei asu Prangli hoiualal ega
Prangli maastikukaitsealal ning paikneb saart
põhja-lõuna suunaliselt läbiva peatee ääres väljakujunenud hoonestusega alal.
Detailplaneering koostati koostöös kinnisasjade omanikega ja tehnotrasside valdajatega
ning kooskõlastati vastavalt lähteülesandele
Põhja-Eesti Päästekeskusega. Harju maavanem
20.09.2012. a kirjaga nr 6-7/3727 ei pidanud
vajalikuks määrata detailplaneeringule täiendavaid kooskõlastusi kohalike omavalitsuste ega
riigiasutustega.
“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1 ja “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel ning
arvestades, et detailplaneering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele ning Prangli saare
ruumilise arengu eesmärkidele, samuti lähtudes
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni
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ning keskkonnakomisjoni seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas Prangli saarel Idaotsa külas
kinnistute Prangli jõujaama ja Tislari detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ projekt nr 28-11), millega tehakse ettepanek Prangli
saare üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe osaliseks muutmiseks äri- ja büroohoonete maast ühiskondlike hoonete maaks ja
määratakse ehitusõigus kahele krundile ühiskondlike hoonete ja ühele krundile ärihoone
ehitamiseks.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

5) punktides 1 kuni 4 nimetatud ühtse asutusena koos tegutsevad haridusasutused.
(4) Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse
lõikes 3 nimetatud haridusasutustele ühiselt, kui
ei ole sätestatud teisiti.
§ 2. Hoolekogu mõiste
(1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse
pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus
õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja
jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate
tingimuste loomisel.
(2) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppeja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja
huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(3) Huvikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes suunab huvikooli tegevust ning
teeb ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli
pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

16.10.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED

2. peatükk
HOOLEKOGU KOOSSEIS
§ 3. Põhikooli hoolekogu
(1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) kooli pidaja esindaja;
2) õppenõukogu esindaja;
3) kaks lapsevanemate esindajat;
4) vilistlaste esindaja;
5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.
(2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.
(3) Põhikooli hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.
(4) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda
koolitöötajate hulka.
§ 4. Ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium
(1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja
gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad:
1) kooli pidaja esindaja;
2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks
esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
3) kaksteist lapsevanemate esindajat, kellest
üheksa esindab põhikooli ja kolm gümnaasiumi
lapsevanemaid;
4) vilistlaste esindaja;
5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja;
6) õpilaste esindaja.
(2) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja
gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.
(3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja
gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuuluvate
lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
§ 5. Ühe asutusena tegutsev üldhariduskool
ja lasteasutus
(1) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli
ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
1) kooli pidaja esindaja;
2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks
esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
3) üksteist lapsevanemate esindajat, kellest
üheksa esindab üldhariduskooli ja kaks lasteasutuse lapsevanemaid;
4) vilistlaste esindaja;
5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.
(2) Kui üldhariduskoolis on moodustatud

Nr 17 Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks
2013 – 2016 kinnitamine
Nr 18 Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord
16. oktoober 2012 nr 17
Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2013
– 2016 kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” § 20 ja
“Viimsi valla põhimääruse” § 106 lõigete 6, 7
ja 8 alusel.
§ 1. Kinnitada “Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2013 – 2016” (lisatud määrusele
21-l lehel).
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Määruse lisaga ”Viimsi valla eelarvestrateegia 2013-2016” on võimalik tutvuda
Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
16. oktoober 2012 nr 18
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1, §
22 lõike 2 ning “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 73 lõike 1 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi
haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.
(2) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi
hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, huvikooli seadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Viimsi Vallavolikogu
ja Viimsi Vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
(3) Haridusasutused käesoleva määruse kohaselt on:
1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus);
2) põhikool;
3) gümnaasium;
4) huvikool;
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õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu
täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.
(3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli
ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate
organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.
(4) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli
ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvate
lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
§ 6. Lasteasutus
(1) Lasteasutuse üldhoolekogusse kuuluvad:
1) lasteasutuse pidaja esindaja;
2) õpetajate esindaja;
3) lasteasutuse iga maja hoolekogu esindaja.
(2) Maja hoolekogu koosneb iga nimetatud
majas tegutseva rühma valitud lapsevanemate
esindajast ja vastava maja õpetajate esindajast.
(3) Maja hoolekogu esindajaks valitakse
lapsevanemate esindaja.
(4) Maja hoolekogu ja üldhoolekogu koosseisu kuuluvad lapsevanemad ei tohi kuuluda
lasteasutuse töötajate hulka.
§ 7. Huvikool
(1) Huvikooli hoolekogusse kuuluvad:
1) huvikooli pidaja esindaja;
2) huvikooli toetavate organisatsioonide
esindajad;
3) õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja;
4) õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse
olemasolul selle esindaja;
5) vähemalt kolm lapsevanemate esindajat.
(2) Huvikooli pidaja moodustab vähemalt
viieliikmelise huvikooli hoolekogu.
(3) Huvikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate esindaja ja kooli toetavate
organisatsioonide esindaja ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.
§ 8. Asendusliikmete nimetamine
(1) Lapsevanemate, õpetajate, õpilaste, vilistlaste, haridusasutust toetavate organisatsioonide ja haridusasutuse pidaja esindajatel on
õigus nimetada hoolekogu koosseisu asendusliikmeid.
(2) Asendusliikmel on hääleõigus põhiliikme asendamisel.
3. peatükk
HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD
§ 9. Lapsevanemate esindaja valimine
Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub haridusasutuse põhimääruses
kehtestatud korras.
§ 10. Haridusasutust toetava organisatsiooni esindaja valimine
(1) Haridusasutust toetava organisatsiooni
esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab organisatsiooni esindaja Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva
aasta 31. augustiks.
(2) Haridusasutust toetava organisatsiooni
esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse Vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära haridusasutuse hoolekogu ja haridusasutuse direktori arvamuse.
§ 11. Vilistlaste esindaja valimine
(1) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, valivad hoolekogusse oma esindaja.
(2) Vilistlaste esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab vilistlaste ühingu, seltsingu või
organisatsiooni esindaja Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva
aasta 31. augustiks.
(3) Vilistlaste esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse Vallavalitsuse korraldusega, kuulates eelnevalt ära haridusasutuse hoolekogu ja haridusasutuse direktori arvamuse.
§ 12. Gümnaasiumi õpilaste esindaja valimine
(1) Gümnaasiumi õpilasesindus valib hoolekogusse õpilaste esindaja vastavalt haridusasu-
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tuse põhimääruses kehtestatud korrale.
(2) Gümnaasiumi õpilasesinduse juht esitab
haridusasutuse direktorile kirjalikult õpilaste
esindaja andmed.
(3) Käesoleva paragrahvi sätteid rakendatakse ka põhikooli õpilaste esindaja valimisel
juhul, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus.
§ 13. Õpetajate esindajate valimine
(1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille
kutsub kokku haridusasutuse direktor.
(2) Kandidaat peab kandideerimiseks andma
kirjaliku nõusoleku.
(3) Hoolekogu liikmed valitakse poolthäälteenamusega.
§ 14. Haridusasutuse pidaja esindaja
Haridusasutuse pidaja esindaja haridusasutuse hoolekogusse nimetab vallavolikogu.
4. peatükk
HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE
§ 15. Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja
liikmete volitused
(1) Lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste
poolt valitud hoolekogu liikmete ja asendusliikmete nimekirja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks haridusasutuse direktor.
(2) Hoolekogu kinnitatakse kuni 2 aastaks.
(3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.
(4) Vallavalitsus kinnitab uue hoolekogu
koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta oktoobrikuu jooksul.
(5) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte
lõppemisel;
4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel
haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
5) liikme surma korral;
6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal;
7) hoolekogu aruandluskohustuse rikkumise
korral käesolevas määruses toodud alustel.
§ 16. Hoolekogu koosseisu muutmine
(1) Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsest lõppemisest teavitab haridusasutuse direktor vallavalitsust kirjalikult.
(2) Asendusliikme olemasolul kinnitatakse
hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel hoolekogu liikmeks asendusliige, vajadusel korraldab haridusasutuse direktor uue
liikme valimised.
(3) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks,
koos uute esindajate andmetega, esitab vallavalitsusele kinnitamiseks haridusasutuse direktor.
(4) Uue hoolekogu liikme volitused hoolekogu koosseisus kehtivad hoolekogu liikme kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu
kinnitamiseni.
5. peatükk
HOOLEKOGU ÜLESANDED
§ 17. Hoolekogu kohustused
(1) Haridusasutuse hoolekogu:
1) lahendab õpilaste või nende vanemate
esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist
puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
2) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;
3) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kehtestamist haridusasutuse direktori poolt;
4) teeb vallavolikogule ettepaneku haridusasutuse või nende üksikute klasside õppekeele
muutmiseks;
5) annab nõusoleku haridusasutuse pidajale
seaduses kehtestatud koolivaheaegadest erine-

vate koolivaheaegade kehtestamiseks gümnaasiumis;
6) annab nõusoleku haridusasutuse pidajale
kehtestada põhikooli klassi täituvuse ülemiseks
piirnormiks kuni 26 õpilast;
7) annab arvamuse gümnaasiumi vastuvõtu
tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
8) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne selle kehtestamist;
9) teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, töö planeerimiseks ja korraldamiseks ning annab nõusoleku kehtestada suurem
pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm;
10) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra
kohta enne selle kehtestamist ning nõusoleku
kehtestada suurem õpilaskodu rühma täitumuse
ülemine piirnorm;
11) teeb koostööd haridusasutuse hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
12) teeb koostööd haridusasutusega tugi- ja
mõjutusmeetmete rakendamisel õpilase suhtes;
13) annab arvamuse haridusasutuse põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
14) teeb koostööd haridusasutuse arengukava koostamisel ja selle muutmisel ning avaldab
arvamust enne kinnitamist;
15) annab arvamuse haridusasutuse kodukorra ja selle muudatuste kohta enne selle kehtestamist;
16) kehtestab haridusasutuse pedagoogide
(v.a direktori) ametikohtade täitmiseks avaliku
konkursi läbiviimise korra;
17) annab arvamuse haridusasutuse sisehindamise aruande kohta enne selle kehtestamist;
18) annab arvamuse haridusasutuse eelarve
kava projekti kohta;
19) teeb haridusasutuse pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
20) osaleb oma esindaja kaudu direktori
vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi
komisjoni töös;
21) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse
antud küsimusi.
(2) Lasteasutuse hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse
õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kinnitamist lasteasutuse
direktori poolt;
7) teeb ettepaneku vallavalitsusele lasteasutuses lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral laste arvu suurendamiseks sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas
kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe
lapse võrra;
8) teeb koostööd lasteasutuse ning pedagoogilise nõukoguga lasteasutuse arengukava väljatöötamisel;
9) kinnitab direktori ettepanekul õpetajate,
õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal
töötavate isikute (v.a direktori) vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise
korra;
10) kooskõlastab sisehindamise aruande
enne selle kinnitamist;
11) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise
ning lasteasutuse lahtioleku aja kohta;
12) kuulab ära lasteasutuse pedagoogilise

nõukogu tehtavaid ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
13) täidab riikliku järelevalve läbiviija antud
kohustuslikke ettekirjutusi;
14) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse
antud küsimusi.
(3) Huvikooli hoolekogu:
1) teeb vajadusel huvikooli pidajale ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
2) kuulab ära huvikooli direktori aruande
huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta
ning edastab selle koos oma hinnanguga kooli
pidajale;
3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning edastab selle koos oma hinnanguga
huvikooli pidajale;
4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või
õppekorralduse muutmiseks;
5) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse
muutmiseks;
6) täidab riikliku järelevalve läbiviija antud
kohustuslikke ettekirjutusi;
7) otsustab teisi seaduse alusel või haridusasutuse pidaja otsusega hoolekogu pädevusse
antud küsimusi.
§ 18. Hoolekogu õigused
(1) Kooli hoolekogul on õigus:
1) saada direktorilt kirjalik ülevaade haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
2) saada kirjalik teade direktorilt haridusasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
3) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma
tööks vajalikku informatsiooni;
4) teha vajadusel haridusasutuse pidajale ettepanek järelevalve teostamiseks haridusasutuse
tegevuse üle;
5) kaasata vajadusel ja kooskõlas haridusasutuse pidajaga hoolekogu töösse arutatavate
küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute
andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte.
(2) Lasteasutuse hoolekogul on õigus:
1) saada direktorilt kirjalik ülevaade lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
2) saada kirjalik teade direktorilt lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
3) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma
tööks vajalikku informatsiooni;
4) teha vajadusel lasteasutuse pidajale ettepanek järelevalve teostamiseks lasteasutuse tegevuse üle;
5) kaasata vajadusel ja kooskõlas lasteasutuse pidajaga hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte;
6) anda soovitusi direktorile ja vallavalitsusele eelarve koostamisel ja eelarvevahendite
otstarbekaks kasutamiseks;
7) teha ettepanekuid direktorile ja vallavalitsusele lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks.
(3) Huvikooli hoolekogul on õigus:
1) saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma
tööks vajalikku informatsiooni;
2) teha vajadusel huvikooli pidajale ettepanek järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse
üle;
3) kaasata vajadusel ja kooskõlas huvikooli
pidajaga hoolekogu töösse arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning eksperte.
6. peatükk
HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD
§ 19. Hoolekogu töö juhtimine
(1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.
(2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub salajase hääletamise teel hooleko-
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gu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.
(3) Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.
§ 20. Hoolekogu tegevuse planeerimine
Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks haridusasutuse üldtööplaani alusel tegevuskava,
milles on:
1) tegevuse eesmärgid;
2) tegevuse sisu;
3) ülesannete täitmise tähtaeg.
§ 21. Koosolekute läbiviimine
(1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja
kuu jooksul, huvikooli hoolekogu koosolekud
vähemalt üks kord poole aasta jooksul.
(2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub
kokku hoolekogu esimees.
(3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees.
(4) Hoolekogu koosoleku alguses valitakse
hoolekogu liikmete hulgast protokollija.
(5) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme
hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või
vallavalitsuse ettepanekul.
(6) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.
(7) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord
teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle
puudumisel kirjalikult) vähemalt üks nädal enne
koosoleku toimumist, erakorralistest koosolekutest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni
või e-posti teel kolm päeva varem.
(8) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada
koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates
küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes
ettepanekuid.
(9) Hoolekogu koosolekutest võtab osa haridusasutuse direktor.
(10) Hoolekogu koosolekutest võivad osa
võtta õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse
haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning
teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.
(11) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa
võtta haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse
üle riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul.
(12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui
koosolekul osalevad vähemalt pooled hoolekogu liikmed, sealhulgas hoolekogu esimees.
(13) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.
Protokolli kantakse:
1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
3) koosoleku juhataja ning protokollija nimi;
4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult
puudunud hoolekogu liikmete nimed;
5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning
nende ametinimetused;
6) kinnitatud päevakord;
7) päevakorrapunkti sisu ja arutelu lühikene
kokkuvõte;
8) vastuvõetud otsused ja eriarvamused;
9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.
(14) Hoolekogu protokolle koos muude
hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude
haridusasutuse dokumentidega.
§ 22. Hoolekogu otsused ja nende täitmine
(1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel
võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.
Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.
(2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse
pidajaga.
(3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega haridusasutuses tutvuda.
§ 23. Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu
(1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes

võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või
infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut
kokku kutsumata.
(2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema
äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või
olla lühem kui kolm tööpäeva.
(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse
poolt hääletavad vähemalt pooled hoolekogu
liikmetest, hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees, tema
äraolekul aseesimees.
§ 24. Aruandlus
(1) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu
õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt
iga aasta 1. oktoobriks haridusasutuse lapsevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud
tööd ja plaane uueks õppeaastaks.
(2) Kui hoolekogu ei esita töö aruannet eelmises lõikes nimetatud tähtajaks, on vallavalitsusel õigus hoolekogu koosseisu volitused lõpetada ennetähtaegselt.
7. peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 25. Määruse jõustumine
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 09.11.2010 määrus nr 29 „Viimsi valla
munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“.
(2) Määrus jõustub 22. oktoobril 2012.a.
(3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises
Riigi Teataja andmebaasis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
28. september 2012 nr 15
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusameti põhimäärus
Määrus kinnitatakse “Viimsi valla põhimääruse” § 56 lõike 2 alusel:
§ 1. Üldsätted
(1) Noorsoo- ja haridusamet (edaspidi:
amet) on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) struktuuriüksus, mis allub vastava ala
abivallavanemale.
(2) Noorsoo- ja haridusameti struktuuri
moodustavad ameti juhataja ning temale alluvad
noorsoo- ja haridustöö koordinaator ja haridustöö spetsialist.
(3) Oma tegevuses juhindub noorsoo- ja
haridusamet Eesti Vabariigi seadustest, Viimsi
valla (edaspidi: vald) põhimäärusest ja muudest
õigusaktidest.
(4) Oma tegevused planeerib amet vastavalt
ameti aasta tööplaanile ja tegevuskavale.
§ 2. Ameti põhiülesanded
(1) Noorsoo- ja haridusameti põhiülesandeks on:
1) noorsootöö ja haridusvaldkondade töö
korraldamine vallas;
2) tingimuste loomine alus-, põhi- ja keskhariduse ning huvihariduse korraldamiseks hallatavates asutustes;
3) ameti hallatavate asutuste võrgu korraldamine, selle arengusuundade kujundamine,
ettepanekute tegemine vallavolikogule asutuste
asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse
lõpetamiseks;
4) haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimine;
5) munitsipaalharidusasutuste kontrollimine
riigi ja Viimsi valla õigusaktide täitmisel;
6) teenistusliku järelvalve teostamine halla-

tavate asutuste üle;
7) laste, nende vanemate ja haridusasutuste
nõustamine;
8) erivajadustega laste nõustamise ja õpetamise korraldamine;
9) noorsootöö- ja haridusvaldkondade arengukavade koostamine ja täitmine;
10) noorsootööd- ja haridusvaldkonda puudutavate vallavalitsuse- ja volikogu otsuste,
korralduste ja määruste ettevalmistamine;
11) noorsootöö- ja haridusvaldkonna eelarve
planeerimine;
12) sihtfinantseerimislepingute menetlemine
ja koostamine;
13) eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike
laste andmekogu pidamine, koolikohustuse täitmise jälgimine ja tagamine;
14) elukohajärgse kooli määramine koolikohustuslikele I klassi õpilastele;
15) noorte vaba aja veetmiseks võimaluste
loomine ja noorte omaalgatuse toetamine;
16) õpilasmaleva tegevuse koordineerimine;
17) arveldamise tagamine teiste kohalike
omavalitsustega seoses teiste omavalitsuste õpilaste õppimisega Viimsi munitsipaalharidusasutustes;
18) arveldamise tagamine teiste kohalike
omavalitsustega seoses Viimsi laste õppimisega
teiste omavalitsuste munitsipaalharidusasutustes;
19) arveldamise tagamine erakoolidega seoses Viimsi laste õppimisega nendes erakoolides;
20) eralasteaedade tegevusele kaasaaitamine, lepingute sõlmimine, finantstoetuste eraldamine ja järelevalve teostamine;
21) noorsootööga tegelevate mittetulundusühingute, huvikoolide ja erakoolide tegevusele
kaasaaitamine, finantstoetuste andmine;
22) avatud noortekeskus(t)e töö koordineerimine;
23) noorsootöö ja hariduse valdkondade
koostöö arendamine ja koordineerimine koostöös valla kultuuri- ja spordiametiga ning sotsiaal- ja tervishoiuametiga ning valdkondade
hallatavate asutustega;
24) noorsootöö ja hariduse valdkondade
koostöö arendamine ja koordineerimine maakondlikul ja üle-eestilisel tasandil;
25) rahvusvahelise koostöö arendamine ja
koordineerimine noorsootöö ja hariduse alal.
§ 3. Ameti õigused
(1) Noorsoo- ja haridusametil on õigus:
1) saada vallavolikogust, vallavalitsusest
ning valla asutustest ja ettevõtetest andmeid ja
informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
2) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
3) esitada vallavalitsusele ameti pädevusse
kuuluvates küsimustes valla õigusaktide eelnõusid;
4) moodustada komisjone ja töögruppe tegevusvaldkonda kuuluvate ülesannete lahendamiseks;
5) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;
6) kaasata oma töösse lepingulistel alustel
spetsialiste ja eksperte;
7) korraldada õppusi ja seminare;
8) osaleda koosolekutel ja nõupidamistel
ning abivallavanema volitusel ametlikel läbirääkimistel, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
9) osaleda valdkonna aastaeelarve eelnõu
koostamisel ja teha vastavaid ettepanekuid;
10) osaleda koolitustel, õppepäevadel ja seminaridel mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
11) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös.
§ 4. Ameti kohustused
(1) Noorsoo- ja haridusamet on kohustatud:
1) täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
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2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja
vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täimiseks vajalikke andmeid ja
informatsiooni;
5) olema kursis valdkonda puudutavate riiklike ja Viimsi valla õigusaktide, määruste ja korraldustega.
§ 5. Ameti juhtimine ja töökorraldus
(1) Noorsoo- ja haridusameti tööd juhib
ameti juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem abivallavanema ettepanekul.
(2) Noorsoo- ja haridusameti juhataja:
1) juhib, koordineerib ja korraldab ameti
tööd vastavalt ameti põhimäärusele ning tagab
ameti eesmärkide ja ülesannete täitmise;
2) esindab ametit ja esitab ameti nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
3) koostab ameti aasta tööplaani ja tegevuskava;
4) määrab kindlaks ameti töötajate ülesanded, kohustused ja vastutuse;
5) käsutab temale antud õiguste raames ameti rahalisi vahendeid ja vara;
6) teeb vallavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta,
ameti töötajate palkade ja toetuste määramise
kohta;
7) koordineerib koostööd valla haridusasutustega;
8) koordineerib valla noorsootööd ja õpilasmaleva korraldamist;
9) teeb koostööd haridusasutuste hoolekogudega;
10) osaleb haridusasutuste atesteerimiskomisjonide töös;
11) koordineerib ja korraldab ameti rahvusvahelist koostööd ja koostööprojekte;
12) kutsub kokku, korraldab ja koordineerib
haridusasutuste tegevust puudutavate komisjonide ja töörühmade tegevust;
13) kutsub kokku, korraldab ja koordineerib
noorsootööga seotud komisjonide ja töörühmade tegevust:
14) osaleb valdkonna aastaeelarve koostamisel;
15) korraldab riigi tasandusfondi hariduskulutuste eraldise taotlemise,
16) annab aru ameti tegevusest ja vastutab
ameti töö avalikustamise eest;
17) esindab ametit oma ülesannete täitmisel
ning annab ameti nimel aruandlusi ja kooskõlastusi valla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
18) nõustab valla kodanikke haridus ja noorsooküsimustes, korraldab nende avalduste ja
tõstatatud probleemide lahendamise ning igakülgse abistamise;
19) allkirjastab ja viseerib ametis koostatud
dokumendid;
(4) Ameti juhataja äraolekul määratakse
asendaja vallavanema käskkirja alusel.
(5) Noorsoo- ja haridusameti juhatajale allub
noorsoo- ja haridustöö koordinaator, kes:
1) töötab välja ja valmistab ette noorsootööja haridusvaldkonna õigusaktide eelnõud;
2) korraldab koostööd haridusasutustega;
3) menetleb ja teeb ettepanekuid haridusasutuste võrgu korraldamiseks, asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
4) menetleb haridusasutuste struktuuri ja
koosseisude kinnitamise;
5) menetleb ja korraldab I klassi õpilastele
elukohajärgse kooli määramise;
6) jälgib koolikohustuse täitmist ning korraldab vajalike meetmete rakendamise koolikohustuse täimise tagamiseks koostöös üldhariduskoolidega;
7) koordineerib alaealiste komisjoni tööd;
8) nõustab eralasteaedasid, vaatab läbi õppekasvatustöö ja finantsaruanded ning korraldab
finantseerimislepingute sõlmimise;
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9) tagab erivajadustega õpilaste õpetamise
küsimuste koordineerimise;
10) korraldab valdkonda käsitletavate kavade ja programmide väljatöötamise ning nõustab
haridusasutusi kavade ja programmide väljatöötamise korraldamisel;
11) nõustab hallatavaid haridusasutusi arengukavade koostamisel ja korraldab arengukavade kinnitamise;
12) korraldab haridusasutuste hoolekogude
koosseisude kinnitamise;
13) koostab valdkonna aastaaruande tegevusaruande ja tagab aruande esitamise rahandusametile ettenähtud korras ja tähtajal;
14) nõustab valla kodanikke haridus ja noorsooküsimustes, korraldab nende avalduste ja
tõstatatud probleemide lahendamise ning igakülgse abistamise;
15) menetleb valdkonda puudutavate soodustuste ja toetuste määramise vastavalt esitatud
avaldustele ja taotlustele;
16) täidab muid, ühekordseid ametiga ja
ametiülesannetega seotud ülesandeid.
(6) Noorsoo- ja haridusameti juhatajale allub
haridustöö spetsialist, kes:
1) peab eelkooliealiste- ja koolikohustuslike
laste andmekogu;
2) koostab andmekogude andmete ja haridusvaldkonna tegevusnäitajate analüüsi ja statistilist ülevaadet;

AMETLIKUD TEADAANDED
3) haldab ja kontrollib lasteaiajärjekorras
olevate laste elukoha andmeid;
4) koostab ja haldab koolikohustuslike I
klassi õpilaste elukohajärgse kooli määramise
andmekogu;
5) korraldab kohalikele omavalitsusüksustele hariduskulude katmist puudutavate arvete
esitamise koostöös rahandusametiga;
6) kontrollib kohalike omavalitsusüksuste
poolt esitatud hariduskulude katmist puudutavad arved;
7) korraldab koostööd kohalike omavalitsusüksustega hariduskulude katmist puudutavates
küsimustes;
8) korraldab õpilaskoha tegevuskulude maksumuse kinnitamise ja hariduskulude katmises
osalevate valdade ja linnade teavitamise Viimsi
valla õppekoha tegevuskulu arvestuslikust maksumusest ühe õpilase kohta;
9) korraldab erakoolide hariduskulude katmist puudutavate arvete kontrollimise;
10) korraldab hariduskulude arveldamisel
tähtaegselt laekumata nõuete jälgimise ja meeldetuletuste väljastamise;
11) korraldab ameti dokumendihalduse ja
asjaajamise ning ameti tehnilise teenindamise;
12) tagab valla kodulehel noorsoo- ja haridusvaldkonna dokumentide ja info kaasajastamise;
13) teeb noorsoo- ja haridusvaldkonda puu-

Pranglis olid
kokakursused

dutavate andmekogude täiustamiseks parendus
ja arendusettepanekuid ning korraldab andmekogude parendus ja arendustegevust;
14) nõustab valla kodanikke haridus ja noorsooküsimustes, korraldab nende avalduste ja
tõstatatud probleemide lahendamise ning igakülgse abistamise;
15) täidab muid, ühekordseid ametiga ja
ametiülesannetega seotud ülesandeid.
§ 6. Aruandlus
(1) Noorsoo- ja haridusamet annab oma tegevusest aru abivallavanemale ja vallavalitsusele.
(2) Aruandlust ameti tegevuse üle esitab
ameti juhataja või tema poolt volitatud ameti
töötaja.
§ 7. Ameti ümberkorraldamine
Noorsoo- ja haridusameti ümberkorraldamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.
§ 8. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 23.02.2007. a määrus nr 18.
(2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristi Tomingas, vallasekretäri kt
5. oktoober 2012 nr 16
Viimsi Vallavalitsuse 25.11.2011 määruse nr

ARMAS VIIMSI LASTEAIA LAPS!

Prangli saarel korraldati tervisliku toidu kursused.
KUTSUME SIND LASTEAIA HOOLEKOGU POOLT
KORRLDATUD VAHVALE ORIENTEERUMISMÄNGULE, KUHU VÕTA KAASA KOGU OMA PERE!

Kui road said valmis, siis maitsti kohe.

17. septembrist 7. oktoobrini toimus üleriigiline puu- ja
köögiviljakampaania, mille eesmärk oli meelde tuletada
soovitust süüa päevas vähemalt 5 portsjonit (peotäit) puuja köögivilju, lihtsustada soovituse täitmist ning pakkuda
inspiratsiooni ja tuge. Kampaania sihtrühmaks oli eelkõige madalama hariduse ja sissetulekuga naised.
Selle ettevõtmise raames kuulutas Harju Maavalitsuses välja väikeprojektide konkursi kokanduskursuste läbiviimiseks. Valmida võisid road kodumaistest hooajalistest
puu- ja köögiviljadest, pidades silmas teadliku ja tervisliku toitumise põhimõtteid. Kampaaniaga ühines ka Prangli
saare naispere.
Saarel korraldati mitu kokanduskursust, kus toit koosnes vaid tervislikust toormaterjalist. Valmistati nii soolast
kui ka magusat, st igale maitsele.
Oleme veendunud, et sellised väikeprojektid on väga
vajalikud just väiksemates piirkondades elavatele perenaistele, kus on elatustase ja palgad madalamad ning kallite lõunamaiste puu- ja köögiviljade kättesaamine raske.
Selle väikeprojekti konkursi raames saime lubada enda
toidulauale nii mõndagi huvitavat ja uut, mida me varem
polnud proovinud.
Kõik kursustel valmistatud toidud tegid osalejad üheskoos ning seejärel läks ka ühiseks toitude maitsmiseks.
Kursustelt sai iga osaleja retseptivihiku valmistatud toitude retseptidega. Projekti tegevusi rahastati Euroopa
Sotsiaalfondi programmist “Tervislikke valikuid toetavad
meetmed 2012”.

Carmen Ott

23 “Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine
2012. aastaks” muutmine
Määrus kehtestatakse “Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 7 lõike 2 punkti 3, “Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 83 lõike 5, “Koolieelse
lasteasutuse seaduse” § 27 lõigete 6 ja 7 ja arvestades Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimääruse muutmist:
§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 25.11.2011 määruses nr 23 “Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu
arvestusliku maksumuse kinnitamine 2012. aastaks” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:
“§ 2. Koolieelse lasteasutuse kulud
Kinnitada 2012. aastaks MLA Viimsi Lasteaiad majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta alljärgnevalt:
1) alates 1. jaanuarist – 31. augustini 2012. a
214,90 eurot ühes kuus.
2) alates 1. septembrist – 31. detsembrini
2012. a 232,25 eurot ühes kuus.”
§ 2. Käesolev määrus jõustub 9. oktoobril
2012.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristi Tomingas, vallasekretäri kt

Tule meiega XXVI
üldlaulupeole 2014. a!
Segakoor Viimsi ootab uusi laulusõpru tenori
häälerühma.
Eesmärgiks on segakoori edukas esinemine
2014. aasta üldlaulupeol!

ÜRITUS TOIMUB 3. NOVEMBRIL,
KARULAUGU LASTEAIAS.
START ON AVATUD 10.00–13.00.
FINIš SULETAKSE 14.30

Eelnev koorilaulu kogemus pole takistuseks,
kuid muusikaline kuulmine on oluline.

KÕIGE PISEMAD VÕIVAD RAJALE TULLA
TÕUKE-VÕI JOOKSURATTAGA (KIIVER!).
VÄIKEVENNAD-ÕED KÄRUGA KAASA!

Helistada: dirigent Vaike Sarn, tel 552 4745 või
koorivanem Sven Simson, tel 503 8612.

KOMPASSI OLEMASOLU POLE VAJALIK,
PUNKTID ON LIHTSALT TEEDEVÕRGUSTIKU
ABIL LEITAVAD JA HEA JUURDEPÄÄSUGA.
SELGA ILMALE VASTAV RIIETUS!
LASTEAIA HOOVIS ON AVATUD KUNSTIKÖÖK JA STUUDIO VÄIKE PICASSO NING
RMK VIIMSI LOODUSKESKUS KOOS OMA
TOREDATE MÄNGUDEGA.
ÜRITUST AITAVAD VAHVAMAKS TEHA TUBLID
VIIMSI ETTEVÕTJAD :
COCODRILLO

AUHINNAD! Iga väike osaleja saab medali!
Suurima osavõtuga lasteaiarühmale on tasuta
1,5 tundi müramist ja uisutamist Lastekeskuses
Rõõmupisik Viimsi SPA poolt.
REGISTREERIMINE: Palun registreeri oma
pere 29.oktoobriks,
aadressil mare@viimsilasteaiad.ee
KOOS TEEME KÕIKE!

VIIMSI LASTEAIAD
pakub tööd lasteaia õpetajale.

CV ja sooviavaldus saata: mirje@viimsilasteaiad.ee
Telefon: 51 051 05
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Viimsi valla kultuurikalender
26. oktoober – 18. november
Seoses Viimsi mõisas toimuvate remonttöödega on Eesti
Sõjamuuseumi püsiekspositsioon ajutiselt suletud. Muuseumi peamaja on külastajatele taas avatud orienteeruvalt
novembris. Vabandame!
Huvilistel on endiselt võimalik
külastada sõjatehnika mudeleid tutvustavat näitust “Sõjatehnika miniatuuris”. Külastusaja kokkuleppimiseks palume
helistada tööpäevadel
tel 621 7410.
Igal reedel kell 13.00 võimalik
osa saada muuseumi rasketehnika ekspositsiooni tutvustavatest ekskursioonidest.
Ekskursioonile kogunemine
muuseumi fuajees. Etteteatamisel on võimalik tellida
ekskursioone ka muudel
aegadel tel 621 7410 või
e-posti aadressil info@esm.ee.
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis –
Kindral Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
eluolust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest jpm
UUS! Näitus “Kirovist Kuulini“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
UUS! Harjumaa Muuseumite
näitus “Rehielamused“
UUS! Näitus “Konksu otsas“
– konksude ajalugu ja sellest
sündinud kalameesteteemalised anekdoodid
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood külastamiseks avatud
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitus Viimsi Koolis
Kuni 9. november
Püünsi lasteaia fotonäitus
“Mere mitu nägu“
Viimsi Huvikeskuse aatriumi
II korrusel
Hinge Jürgensoni maalide
näitus “Sügissonetid”
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Peter Petzi 1909. aasta
unikaalse lastekaruselli koopia
Restorani külastajate lastele
tasuta!
Restorani Coccodrillo ees
Eda Kommitza autorinäitus
“Tundelised kaltsuvaibad“
Harmoonikumis
Kuni 31. oktoober
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis
Kuni 1. november
UUS! Arhitektuurimuuseumi
näitus “Eesti tuletornid läbi
aegade“
Rannarahva Muuseumi
pööningul
Kuni 30.oktoober
Raamatukogupäevad
Raamatunäitus “Lemmikraamatud läbi aegade“
Raamatunäitus “Kirjanduslikud
perekonnad“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 3. november
Raamatunäitus “Minni Nurme –
95 aastat sünnist“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. oktoober
Raamatunäitus “Eesti muusikute elulood“
Prangli Raamatukogus
Kuni 1. november
Prangli raamatulaat
E–R k 10–15
Raamatud on tasuta!
Prangli Rahvamajas
Kuni 30. november
Maalikunstnik Uno Roosvaldi
isiknäitus “Vanaisa jälgedes“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. oktoober k 17
Argentiina nädal

Tutvume Argentiina kultuuri
ja rahvusköögiga, õpime keelt
ning kohtume noortega, kes
on elanud Argentiinas!
Jälgi infot meie kodulehtedel
või noortekas!
Viimsi Noortekeskuses
26. oktoober k 19
Punutud soengute õpituba
Töötoa hind 5 €
Registreerimine õpituppa:
loovustuba@gmail.com või
tel 51 04 400
Viimsi Huvikeskuse
suures saalis
26.–28. oktoober
8. Rahvusvaheline Viimsi
Sügisturniir korvpallis
Võistlevad 2000. a. sündinud
poisid
Korraldaja: MTÜ Korvpalliklubi
Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis
ja Karulaugu õppehoone
spordisaalis
27. oktoober k 12
Pitsikudumise töötuba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Eelregistreerimine:
info@harmoonikum.ee,
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis
27. oktoober
Teater: Kadri Pettai “Elu läheb
edasi“
Tabivere Huviteatri esituses
Sissepääs etendusele ja
sellele järgnevale kohviõhtule
on tasuta!
Prangli Rahvamajas
28. oktoober k 10.45
Teine sügismatk sarjast
“Tunne koduvalda“
Jalgsimatk ja kepikõnd eakatele
Randverre – matka pikkus 6 km
Kohtumine Juhan Paadamiga
10.33 buss V2 väljub Viimsi
haigla eest
Korraldaja: MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
Info: tel 601 2354
Kogunemine Randvere
aedlinna bussipeatuses
28. oktoober k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. oktoober k 11
Kontsertjumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Muusika Mart Johanson
Pühapäevakool
Viimsi Vabakoguduse kirikus
28. oktoober k 12–15
Muuseumi mängutoa sünnipäev
Sissepääs tasuta!
Lõbusad mängud ja meisterdamised
Avatud on laste mänguasjade
laat
Rannarahva Muuseumis

28. oktoober k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
29. oktoober – 5. november
Raamatunäitus “Olev Remsu 65“
Viimsi Raamatukogus
30. oktoober k 13
Terviseloeng – Reet Pool
“Süda ja meeled“
Viimsi Päevakeskuses
30. oktoober k 17
Aliase turniir
Ootame kõiki kärmeid seletajaid ja arvajaid
Parimale võistkonnale auhind!
Viimsi Noortekeskuses
30. oktoober k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kirikus
31. oktoober k 18
Meisterdame käevõrusid
Koos Sloveenias noorsoovahetusel käinud noortega
meisterdatakse trendikaid
käevõrusid nii poistele kui ka
tüdrukutele!
Viimsi Noortekeskuses
1. november – 1. detsember
Eerika Veermäe maalinäitus
“Loodus minu nägemuses“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
1.–30. november
Raamatunäitus “Mida isad
loevad?“
Prangli Raamatukogus
1. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
2. november k 19
Maaleht 25 – huumorietendus
“Naeris 25“
Egon Nuter ja Jüri Aarma
Pilet 6 €
Rannarahva Muuseumis
3.–4. november k 10
Haapsalu salli kudumise
töötuba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Eelregistrerimine:
info@harmoonikum.ee,
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis
3. november k 10–13.30
Orienteerumismäng Haabneemes ja Viimsi alevikus
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
Start ja finiš Karulaugu lasteaia õuel

murdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
4. november k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
4. november k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
4. november k 16–20
Eakate SÜGISBALL
Kavas: külalisesinejad ja
mõnus tantsumuusika orkestri
saatel
Tervitusvein ja väike suupiste
Korraldaja: MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
Viimsi Peokeskuses
4. november k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
5.–15. november
Raamatunäitus “Albert
Uustulnd“
Isadepäeva raamatunäitus
“Isa, kallis isa“
Viimsi Raamatukogus
6. november k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis
Meeste meistriliiga kohtumine
HC Viimsi/Tööriistamarket –
HC Kehra/Daisy
Viimsi Kooli spordikompleksis
6. november k 18.45
Pärnamäe küla üldkoosolek
Info: Annika Vaikla,
annikavaikla@gmail.com,
tel 56 647 630
Viimsi Koolis
7. november k 19
Piiblitund – 1. ja 2. Timoteose
kiri
Viimsi Vabakoguduse kohvikus
8. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
9. november k 18
Terve Pere Kool, 3. loeng
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Eelregistreerimine:
info@harmoonikum.ee,
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis
10.-11. november
Viimsi valla meistrivõistlused
korvpallis (meeskondadele)
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
11. november k 11
Isadepäeva perejumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
11. november k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
14. november k 17
Meeleoluõhtu
Laulud tähtedega
Viimsi Päevakeskuses
14. november k 18
Noorteõhtu
Viimsi Vabakoguduse kohvikus
15. november k 18
Palvus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
15. november k 18
Beseekookide küpsetamise
õpituba
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Eelregistreerimine:
info@harmoonikum.ee,
tel 601 7171, 53 081 188
Harmoonikumis
15.–30. november
Raamatunäitus sarjast
“Maailm ja Mõnda“
Viimsi Raamatukogus
16.–22. november
Raamatunäitus “Mait
Metsanurk“
Viimsi Raamatukogus
17. november k 9.15
Isa-lapse matk
Kogunemine kiriku parkimisplatsil, edasi liigutakse autodega
Registreerimine ja info:
Arvo Raja – arvoraja@hot.ee,
tel 52 14 680
Viimsi Vabakoguduse kiriku
parkimisplatsil
18. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. november k 11
Jumalateenistus
Jutlus prof Kuldar Taveter
Viimsi Vabakoguduse kirikus
18. november k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
Info:

4. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10. november k 12
Isadepäeva kontsert
Viimsi Huvikeskuses

4. november k 11
Jumalateenistus leiva-

11. november k 11
Jumalateenistus armulauaga

Marje Plaan
Viimsi valla
ultuuritöö koordinaator
Tel 606 6866,
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Viimsi õpilased käisid Strasbourgis
14. septembril külastas
grupp Viimsi Kooli õpilasi
projekti “Euroscola“ raames Euroopa Parlamenti
Strasbourgis. Projekt andis Euroopa Liidu riikide
õpilastele võimaluse läbi
mängida eurosaadiku
tööpäev. Eestit esindas
23 õpilast ja 2 õpetajat
Viimsi Koolist.
Kandideerimine toimus kevadel. Viimsi Kool saatis konkursile audioklipi aruteluga
aktiivse vananemise kohta, mis
võlus žüriid nii, et me pääsesime projektis edasi osalema.
Hugo Treffneri Gümnaasium,
Tallinna Polütehnikum ja Ülenurme Gümnaasium osalevad
järgmise kolme kuu jooksul.
Teekond Strasbourgi algas
päev varem, 13. septembril,
ning oli väsitav, kuid elamusterohke. Varahommikul Tallinna
lennujaamast startinud lennuk
lennutas meid Brüsselisse, mis
pakus silmailu arhitektuuriga,
kuid terroriseeris rahakotti.
Paljudele meist meeldis Brüssel ja seal veedetud kuus tundi
rohkem kui tagasihoidlikum ja
vaiksem Strasbourg.

Vaba aeg linnas ja
lennujaamas

Brüsselis sisustasime oma vaba
aega kas õpetajatega tuurile
minnes või ise linna avastades.
Osa õpilasi otsustas lennujaama jääda. Seal kujunes igaühel
oma seiklus, mis vaevalt niipea
ununeb. Karl Voo 12.b klassist:
“Lennureis Brüsselisse oli lahe.
Need, kes jäid Brüsseli lennujaama, said näha, kuidas tavariietes politseinikud vahistasid
kolm meest kohe, kui need olid
lennujaamast väljunud. Kaks
dressides kaaki pandi kõhuli
maha ja üks soliidne pintsakus
vanamees pandi lihtsalt raudu.”
Kui tuli aeg Brüsseliga hüvasti
jätta, seadsime uuesti sammud
lennujaama, et sealt pisikese ja
väriseva lennukiga Strasbourgi lennata. Õnnelikena kohale
jõudes pidime silmitsi seisma
mitme üllatusega. Algul ei tahetud meid hotellis vastu võtta, sest meil polevat broneeringut. Kui suure häda peale
broneering üles leiti, tuli välja,

Viimsi Kooli gümnasistid Strasbourgis.

et õpetajaid ikka kirjas pole.
Vähe sellest, ei olnud ka meile
lubatud arv tube ega voodeid.
Eestlase sihikindlus ja jäärapäisus lahendas selle olukorra
siiski meile igati sobilikult.
Kui toad kätte saadud ning
pärast pikka ja väsitavat reisi
korralikult einestatud, oli paras aeg valmistuda järgmiseks
päevaks ning magama heita.

Seiklused Strasbourgis

Teekond hotellist Euroopa
Parlamenti oli paras jant. Poole tee peal tuli välja, et osad
meist jätsid ID-kaardid hotelli.
Teisel kolmandikul teest sai
ainus passi kaasavõtja aru, et
tal pole passiga midagi teha ja
pidi samamoodi ID-kaardile
järele jooksma. Poisid olid õhtul eeltööd teinud ning otsinud
kõige otsema tee parlamenti,
aga meie kõnnitud tee polnud
lühim, vaid paraja ringiga. Lühidalt öeldes jäime pool tundi
hiljaks! Sellest polnud aga
suurt midagi, sest ega prantslased ise pole paremad asjaajajad ning me saime isegi veerand tundi järjekorras oodata.
Päeva esimesel poolel võtsid sõna europarlamendi ametnikud, kes tutvustasid parlamendi toimimist ning vastasid

enam kui tunni jooksul kõikidele küsimustele, mida õpilased suutsid välja mõelda. Sõna
võis võtta ainult prantsuse,
inglise, saksa, hispaania ja
itaalia keeles. Tol päeval olid
kohal vaid nende keelte tõlgid,
kes aitasid meil üksteist mõista ja aru saada. Algul oli õhus
pinget, aga parlamendi ametnikud said selle infotunni ajal
vabamaks ja humaansemaks.
Siis hakkasid nende poole lendama igasugused küsimused,
alustades sellest, kuidas EL
aitab noori, lõpetades sellega,
millal me kriisist väljume.

Mitmekeelne mälumäng

Pärast mõningast parlamendi
tööpõhimõtete
tutvustamist
mängisime
mitmekeelsetes
gruppides Eurogame’i mälumängu. Mängus oli umbes 20
küsimust ja need polnud sisult
kuigi rasked, aga mängu tegid
keeruliseks küsimused, mis
olid erinevates keeltes. Oli
vaja sisse lülitada oma multifunktsionaalsus. Mängu pidi
panema mõistmise, tõlkimise
ja enda selge väljendamise.
Kasuks tuli lisaks inglise keelele ka teiste võõrkeelte tundmine.

Pärastlõuna veetsid kõik
õpilased komisjonides, kus
nad arutasid neile antud probleeme ja otsisid lahendusi.
Komisjone oli kuus: keskkond
ja taastuv energia, infovabadus ja aktiivne kodanikkond,
demokraatia ja kodakondsus,
Euroopa tulevik, Euroopa
väärtuste koht maailmas, migratsiooni ja integratsiooni komisjonid.
Komisjonitöö toimus eraldi
saalides, mis olid palju pisemad
ning kus meid jagati veelkord
gruppideks, aga seekord mitmekeelseteks. Rühmades valisime
kohe endale spiikri, kes hilisemal komisjonisisesel debateerimisel esitas ja kaitses oma
rühma väljamõeldud lahendusi.
Debati käigus ellu jäänud lahendused läksid kirja raportisse,
mida hiljem esitati täisistungil
teistele saadikutele ja mis pandi
hääletusele.
Päev lõppes Eurogame’i
finaaliga ning Euroopa hümni
laulmisega. Oli väsitav, kuid
hariv päev. Informatsiooni ja
ideid tuli igast nurgast. Veidi
naljakas oli näha nii noori inimesi Euroopa Liidu institutsiooni suures täisistungisaalis
istumas ning poliitikat tegemas. Viimsi Kooli abiturendid

lahkusid europarlamendist õnnelikena.

Muljeid kokkuvõtteks

Hardi Peeter Anier 12.b klassist leidis, et see oli väärt reis:
“Reis oli suurepärane ja olen
väga õnnelik, et õpilastele võimaldatakse selliseid meeldejäävaid reise. Prantsusmaal oli
väga huvitav, see oli kui puhkus, aga samas ka väga hariv ja
sai silmaringi laiendada, kõik
oli teistsugune, nii kultuur kui
ka teenindus.”
Tõepoolest, kõik oligi teistsugune – lõunamaine ja kuidagi
vedel. Mõned sattusid kokku
ebaviisakate, teised elurõõmsate
inimestega, nagu Maarja-Kristiin Toomsalu: “Nii sõbralikud
ja ilusad inimesed. Milline ilus
keel. Eriliselt tahaksin välja tuua
selle suurepärase koha, kus ma
õhtul viibisin. See reis oli parim
viis veeta kolme ilusat päeva.”
Kindlasti oli see väga hariv reis. Sellist keelepraktikat
prantsuse või inglise keeles ei
saa kunagi koolipingis istudes.
Ammugi ei võta me õppekavas
nii süüvinult läbi seda, kuidas
töötab Euroopa Parlament. Nii
arvas ka abiturent Karl Voo:
“Reis oli igati õnnestunud ja iga
osaleja võib tunda ennast selle

tulemusena palju rikkamana ja
avarama silmaringiga. Ühiskonnatunnis räägitu ei ole võrreldav sellega, mida me kogesime
Strasbourgis. Juba hoone nägemine oli aukartustäratav ja istumine parlamendisaalis tekitas
võimutunde. Väga lahe oli, et
iga inimene sai oma sõna sekka öelda, ükskõik mis ta öelda
tahtis, ja kõigi sõna luges. See
oli koht, kus saadi uusi sõpru ja
unustamatuid kogemusi ning ka
tarkust ja kogemust, mida mujalt pole võimalik saada.”
Mattias Varem 12.b klassist:
““Euroscola” projektist osavõtt
oli minu arvates meeletult huvitav, lõbus, silmaringi laiendav ja
hariv kogemus. Reis Brüsselisse
ja Strasbourgi tekitas juba iseenesest elevust ja fakt, et meie
reisikamp oli võrratu, andis lisa
üldisele kogemusele. Euroopa
Parlamendi külastus oli reisi
tipphetk ja usun, et jäi paljudele
pikaks ajaks meelde, sest olgem
ausad – Euroopa Parlamendis
otsuseid (mis sest, et tühiseid)
saavad teha vähesed inimesed.
Lisaks oli kõigil võimalus suhelda noortega 20 Euroopa Liidu liikmesriigist ning osaleda
ühismängudel ja debattidel. Ma
usun, et Euroopa Liidule ja Euroopa noortele on väga kasulik
sellistest projektidest osavõtt
– niisuguseid ettevõtmisi võiks
tihemini korraldada.”
Kõik reisil osalenud “eurosaadikud” jäid väga rahule.
Kurb, et sellistest üritustest
räägitakse vähe. Ka meie kooliõpilastel polnud “Euroscolast” varem aimugi, kuigi seda
viiakse läbi mitu korda aastas.
Samuti valmistas pettumust
see, et inimesed ei tea, kuidas
toimib Euroopa Liit, kuigi me
sellesse ise kuulume. Koolis
õpetatakse seda pinnapealselt
ning meedias kantakse ette
ainult olulisemad sündmused,
mis konkreetselt Eestit puudutavad. Euroopa Liidu ühe
liikmesriigina võiksime aga
olla tähelepanelikumad ja julgemad oma arvamuse avaldamisel. Just seda õpetas meile
kõigile päev Euroopa Parlamendis Strasbourgis.

Marie Kõiver

Viimsi Kool
12.a klassi õpilane

Viimsi Kool loob rahvusvaheliste projektide kaudu uusi teadmisi
Viimsi Kool on juba
aastaid osalenud rahvusvahelistes projektides.
Sel õppeaastal lõpetati
Nordplus projekt “Haridus
ristteel” ja Comeniuse
projekt “Salt & Sugar”.
Esimese projekti tulemusena
valmis kogu kolmandat kooliastet (7.–9. klass) hõlmav süsteemne abimaterjal ja tegevuskava
klassijuhatajale, mis hõlbustab
õpetaja kutsenõustamistegevust
klassijuhatajana. Teise projekti
käigus uuriti info- ja kommuni-

katsioonitehnoloogia kasutamist
igapäevases õppetöös.

Nordplus projekt

Aastatel 2010–2012 juhtis
Viimsi Kool projekti “Haridus ristteel” (Education at the
Crossroads), mis on Põhjamaade Ministrite Nõukogu haridusprogramm Nordplus Junior.
Projekti olid kaasatud 7.–9.
klasside õpilased ja õpetajad.
Lisaks Viimsi Koolile olid partnerid ka kolm Euroopa kooli:
Läti Adazu Vidusskola, Taani
Guldborgsund Ungdomsskole

ja Soome Lyceiparken Skola.
Projekti käigus kohtuti partnerkoolidega, jagati kogemusi
ning arutati, milliseid meetodeid kasutada õpilaste motiveerimiseks. Projekti tulemusena
valmis süsteemne abimaterjal
ja tegevuskava klassijuhatajale,
mis on kättesaadav veebiaadressil: http://planmaker.wordpress.com/.
Suur tänu projektis osalenud õpetajatele Lemme Randmale, Mart Feldingule, Riita
Järvele, Katrin Kaljulale, Kersti Ojassalule, Lauri Pihlakule,

Ülle Pinnonenile, Kätlin Puhmastele, Jana Saksingule, Külli
Tähele ja Aime Veikesaarele!

Comeniuse projekt
“Salt & Sugar”

Selle projekti partnerkoolideks
olid Ylivieska keskkool Soomest, Törnströmska keskkool
Rootsist ja Merleau-Ponty lütseum Prantsusmaalt. Projekti
käigus uuriti olemasolevate
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendite kasutamist
õppetöös eesmärgiga leida huvitavamaid ja efektiivsemaid

lahendusi sotsiaalseteks haridusuuendusteks. Kas ja mis
muutub, kui IKT-vahendeid
tundides kasutatakse. Samuti
oli eesmärgiks projektis osalenud õpilastel leida uusi kontakte ja sõpru partnerkoolides.
Räägiti ka IKT ohtudest, interneti turvalisest ja vastutustundlikust kasutamisest.
Comeniuse meeskonnas
osalesid õpetajatest Vilve Roosioks, Merike Kaus, Lemme
Randma, Ülle Pinnonen, Jana
Saksing, Ivi Rammul, Kirsi
Rannaste ja Edda Jõgi. Õpirän-

des osalesid 15 Viimsi Kooli
gümnaasiumi õpilast. Projekt
toimus tänu Euroopa elukestva
õppe programmile.
Comeniuse veebileht: https://
saltandsugar2010.wordpress.
com/.
Mõlema projekti eestvedajaks oli Karmen Paul. Kindlasti
osaleb Viimsi Kool ka edaspidi
rahvusvahelistes projektides,
sest tagasiside õpilastelt ja õpetajatelt on väga positiivne.

Annika Remmel
Viimsi Kool
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Tulemusi Harjumaa meistrivõistlustelt
Sügisestele maakonna
meistrivõistlustele andsid
avapaugu laskesportlased, kes selgitasid Harjumaa meistrid 1.–2. septembril Männiku lasketiirus. Protokollist lähtuvalt
osales ainsa viimsilasena
võistlustel Jaanus Mugu,
kes harjutuses 30+30
lasku metssiga saavutas
hõbemedali.

6. oktoobril selgus Laagri staadionil Harjumaa meistermeeskond jalgpallis. Üheksast registreerunud võistkonnast olid
kaks Viimsist. Üks neist, nime
all Jalgpalliklubi “Sisehoovide
Legendid”, saavutas 5. koha
ning Viimsi II jäi loobumiskaotuse tõttu jagama koos Arukülaga viimast, 8. kohta. Harjumaa
jalgpallimeistriks tuli Kõue/
Augur.

Kiirmales peeti maakonna
meistrivõistlused tänavu 13.
oktoobril Saue valla kultuurikeskuses. Täiskasvanutest asus
malelahinguid pidama 22 osavõtjat, neist 5 naist. Mängiti 7
vooru šveitsi süsteemis 15+15
min partiile. Viimsi esinduses
oli 2 meest ja 1 naine. Meeste
arvestuses tuli Harjumaa meistriks Ain-Valdo Müütnik (Viimsi Maleklubi) ja klubikaaslane
Enn Koppel sai 8. koha. Naistest
võitis tiitli meie noormaletajate
treener Heike Sander (Viimsi Maleselts Apones). Noorte
arvestuses asus meistritiitlit
püüdma 17 poissi ja 2 tüdrukut,
nende seas ka kaks noormeest
Viimsi Koolist: Karl-Erik Arpo
ning Markkus Kuusing. KarlErik saavutas M14 vanuseklassis 6. koha ning Markkus M10
vanuseklassi poistest II koha
diplomi koos hõbemedaliga.

Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused staadioni teatejooksudes peeti 13. septembril
Kosel. Viimsist olid osavõtjate
seas nii Viimsi Kool kui ka Püünsi Põhikool. Viimsi Kooli teatevõistkonnad võtsid osa kõikidest
kavas olnud võistlustest kõigis
neljas vanusegrupis ning teenisid
oma kokkukogutud punktisummaga neljateistkümne keskkooli/
gümnaasiumi seas 7. koha. Parim oli Saue Gümnaasium. Põhikoole oli kohale tulnud 10. Püünsi Põhikool igas teatevõistluses
kaasa ei löönud ning seetõttu tuli
leppida 8. kohaga. Esikoha võitis
Laagri Kool.
Koolidevahelised meistrivõistlused jalgpallis peeti mitmes paigas, meie vutipoisid said
osa lahinguid pidada ka kodusel
Viimsi mõisaplatsi väljakul.
Keskkoolide/gümnaasiumide
arvestuses said Viimsi Kooli

Šivananda jooga nüüd Viimsis
Mis on jooga? Lühidalt
vastates sisaldab jooga
õigeid harjutusi, õiget
hingamist, õiget lõdvestumist, õiget toitumist,
positiivset mõtlemist ja
meditatsiooni.
“Jooga põhineb enesedistsipliinil ja tõekspidamisel, milleks on lihtne eluviis ja kõrgem vaimne mõtlemine.“ See
tsitaat on šivananda jooga kodulehelt.
Kõike, mis ülal loetletud,
vajab eelkõige keha, et hoida
füüsist ja vaimu virgena. Õiged harjutused annavad kehale
liikuvuse ja painduvuse. Joogahingamise kaudu toimub pidev vaimne ja füüsiline noorenemine. Keha ja vaim vajavad
ka lõdvestumist, et üha uuesti
laadida. Optimaalne toitainete,
õhu, vee ja päiksevalguse kogumine on hädavajalik meie
organismile. Positiivne mõtlemine hoiab meelt kontrolli all,
meditatsioon aitab säilitada
meelekindlust ja keskenduda.
Joogast on eesti keeles ilmunud mitu raamatut, kuid õigem on alustada õpetaja juhendamisel, sest ise raamatu järgi
tehes ei pruugi asjad üldse õigesti minna. Ka on õpetaja alati
valmis selgitama, ette näitama,
valesid hoiakuid parandama.
Joogaliike on palju ja tundub, et praegu valitseb vähemasti Tallinnas ja selle lähiümbruses lausa joogabuum
– valida on paljude võimaluste vahel ja kindlasti on mõtet
proovida, mis kellelgi sobib.
Kes sellega kord tõsiselt tegelema hakkab, kes õpetaja või
treeneri leiab, see mõistab ajapikku aina sügavamalt jooga
hindamatuid väärtusi.

jalgpallipoisid kuni 7. klasside grupis kokkuvõttes 5. koha,
8.–9. klasside võistkondadest
3. koha ning 10.–12. klasside
arvestuses jäid jagama 7. kohta.
Teenitud punkte kokku lüües
saadi 15 osalenud kooli seas
tubli 3. koht. Keskkoolidest/
gümnaasiumitest sai parima tulemuse Loo Keskkool. Põhikoolide arvestuses tuli Püünsi Põhikool 12 konkurendi seas samuti
hinnatud 3. kohale. Seda aitasid
saavutada mõlema koolidegrupi
üldarvestuses 13. koha saanud
kuni 7. klasside võistkond ning
6. koha saanud 8.–9. klasside
võistkond. Põhikoolidest sai esikoha Maardu Põhikool.
Käimasolevatel koolidevahelistel meistrivõistlustel korvpallis Viimsi koolid ei osale.

Tiia Tamm

Viimsi valla
sporditöö koordinaator

Spordivõistlustest tulemas
26.–28. oktoober 8. Viimsi Sügisturniir korvpallis 2000. a.
sünd. poistele / Viimsi Kool / Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
(www.kkviimsi.ee)
27. oktoober Harjumaa meistrivõistlused koroona üksikmängus / Kehra / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit (www.harjusport.ee)
27.–28. oktoober Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused
noormeeste käsipallis / Viljandi / Korraldaja: Eestimaa Spordiliit Jõud (www.joud.ee)
1.–7. november Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused rahvastepallis, 4.–5. klassi poisid ja tüdrukud / Kiili / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
8.–16. november Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused korvpallis, 8.–9. klassi poisid, tüdrukud / Harjumaa
6. november k 19.00 Eesti meeste meistriliiga mäng käsipallis: HC Viimsi/Tööriistamarket – HC Kehra/Daisy / Viimsi Kooli
spordihoone / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
10.–11. november Viimsi valla meistrivõistlused korvpallis,
meeskonnad / Viimsi Kooli spordihoone / Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi (www.kkviimsi.ee)
11. november Harjumaa võistkondlikud meistrivõistlused
males / Laagri / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Avatud uste päev uues
spordiklubis Tiger Gym
Miiduranna sadama territooriumil, Miiduranna
tee 46, avati hiljuti uus
spordisaal, kus on 100ruutmeetrine tatami ja
jõusaal. 29. oktoobril on
seal avatud uste päev.
“Spordisaal on kõikidele Viimsi
noortele, kes soovivad õppida
võitluskunste, teha sporti ja tutvuda idamaiste võitluskunstide
kultuuriga,” rääkis Ivo Pukk.
“Hetkel võtame vastu noori

Reelika Rohtmaa teeb päikesetervitust.

Mina käisin Viimsi Tervis
SPA-s šivananda jooga tunnis.
Selle joogaga alustati spaas
alles tänavu sügisel ning teades küll mõndagi sellest valdkonnast ja olles ka ise aegade
jooksul mitmes joogatreeningus käinud, tunnistan, et mulle
meeldis šivananda jooga väga.
Mulle meeldib rahulik tempo,
klassikaline harjutuste tegemise viis ja see, kuidas väga
rahulik ja sümpaatne treener
või õpetaja Reelika Rohtmaa
pakub kohe mitut moodi võimalusi, kuidas teha harjutusi
(asanaid) vastavalt su keha
tunnetusele.
Šivananda jooga süsteemi
on koostanud India arst svaami
Šivananda, kes on joogaharjutuste koostamisel arvestanud
tänapäeva inimese anatoomiat
ja arusaamu endast, oma kehast ja selle võimetest.
Veel kord tsiteerin šivananda jooga kodulehelt: “Kõige
olulisem on meeles pidada, et
jooga keskendub sinule ja sinu
elule. See on teekond, kus sa
avastad, kes sa oled ja õpid
kuulama, mida su kehal sulle
öelda on.

Selle süsteemi harjutused
on hästi tasakaalustatud: ühes
suunas venitusele järgneb alati venitus vastassuunas. Treening koosneb soojendus- ja
hingamisharjutustest ning 12
põhiasendist – asanast, mis toniseerivad lihaseid ja sidekudesid, hoiavad selja ja liigesed
painduvana, ergutavad vere- ja
toiduringlust ning kogu endokriinsüsteemi talitlust.”
Ja kui tunni lõpuks on saavutatud imeline enesetunne,
rahulolu ja õnnelik meel, siis
enamat pole ju tahtagi.
Jooga puhul on oluline
ka järjekindlus. Ei ole mõtet
ühest-paarist korrast rahulollu
suikuda, see on petlik. Hoopis
teisiti on siis, kui tuleme samade harjutuste juurde ikka ja jälle
tagasi. Siis tajume, et need harjutused polegi justkui enam täpselt needsamad, sest keha pole
enam sama – ta on painduvam ja
nõtkem ning ega me isegi pole
enam samad, kes eile. Ka meie
muutume, ka jooga mõjul.
Lisainfot leiad veebiaadressidelt www.sivanandajooga.ee
ja www.shaktijooga.com.

Annika Poldre

Kevin Renno.

Mirkko Moisar.

alates 13.–14. eluaastat, kuid
ka nooremaid, kui on piisavalt
huvi ja soovi võitluskunste õppida.“ Noortele õpetatakse peamiselt enesekaitset, mängitakse
pallimänge ja tehakse füüsilisi
harjutusi, nagu kätekõverdused,
lõuatõmbed, kükid jne. Tutvustatakse ka idamaiste võitluskunstide kultuuri ja ideoloogiat.
Teismelistele noortele tutvustatakse ja õpetatakse poksi,
taipoksi, taekwondod, karate ja
kickpoksi tehnikaid ning selgitatakse võitluskunstide tehnikate erinevusi.
“Oodatud on ka kõik tegusad täiskasvanud – mehed ja
naised, kes soovivad õppida
võitluskunste, enesekaitset või
viia end paremasse füüsilisse
vormi. Viimsi Tigers Gym uksed on avatud kõigile uutele huvilistele,” lisas Pukk.
Külalistrenne annab treener
Tai Kuningriigist ja 29. oktoobril, kui Viimsi Tiger Gymis on
avatud uste päev kõigile huvilistele, on noorte fännide rõõmuks kohal kick- ja taipoksi
maailmameistrid Kevin Renno
ja Mirkko Moisar.

VT
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ERAKUULUTUSED

l Soovime leida toredat hoidjatädi 1,7-a. tüdru-

l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid,

kule alates detsembrist. Aeg-ajalt on vaja hoida

ordeneid, vanemaid raamatuid ja postkaarte, võib

ka vanemat tütart (3-a.), kui ta on tõbine ega saa

pakkuda ka kommipabereid, õllesilte jms. Küsi

lasteaeda minna. Hoid toimuks meie juures

lisainfot tel 53 996 098, Rene.

STEFANETI
LASTERIIDED
UUED RIIDED
BEEBIDELE
JA VÄIKELASTELE
Viimsis Kaluri tee 3
Avatud T, K, N 10-14
Vaata ka e-poodi

kodus Viimsis (Pärnamäe külas, eramajas), E–R ca
k 8.30–17.30. Lisainfo tel 55 642 302.
l Müüa Haabneemes kvaliteetsed malekomplektid,

Vaata malepol.eu, tel 56 577 769.

l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud

ennustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
l 9-a. tüdrukule soovitakse hoidjat, kelle juures ta

24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist:

saaks koolitöid teha. Eelistame Viimsi Gümnaasiu-

www.ennustus.ee.

mi lähiümbrust. Info tel 51 11 119.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask
l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont.

(30 cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kase-

Tel 56 900 686.

klotsid (5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männi-

Viimsi Teatajale on reklaami
eest jätnud
tasumata firma
Elisel Trade OÜ.

www.stefaneti.ee

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda

võib kõike. Lugupidamisega Mart, tel 56 740 940.

Võlg

VT

Soovid saada autole karterikaitset, haagisekonksu
või kaitserauda? Vajadusel paigaldame sõidukile
ka vintsi ja lumesaha. Meilt saad oma sõiduvahendile vajaliku täienduse. Küsi ja leiame sobiva
lahenduse.
OÜ KONESKO AUTOTARVIK
Aiandi tee 21, 74001 Viimsi
telefon: +372 513 7070, +372 504 5350
e-mail: info@koneskoauto.ee
www.koneskoauto.ee

klotsid (5–30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad
l Õnnepesa Ilusalong pakub tööd juuksurile

soodsad, kott alates 1,5 €. Alates 50 kotist on

(aadress Tina 24, Tallinn). Info tel 52 15 527, 52

transport Viimsi valda tasuta! Tellimine: tel 51 989

60 373.

070 või info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Otsime lõbusat ja heatahtlikku hoidjat oma

l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, klotsid,

kahele väiksele tütrele Randveres. Alguses koor-

tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 50

mus väike, kuna ema on veel kodune. Hiljem

18 594.

pakume vajaduse ja võimaluse korral täiskoormusega hoidjakohta. Vajalikud kogemused ja võima-

l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa

luse korral ka soovitused. Tel 53 364 232, Kadri.

liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täitepinnast. Tel 50 92 936.

l Firma LandArt pakub aednikuteenust eraisiku-

tele ja firmadele. Veel pakume haljastustöid ja

l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning

haljastusprojektide koostamist, projekteerime ka

kujundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõh-

üksikuid istutusalasid. Tel 51 40 524, Julika Korv,

kumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrg-

http://landart.edicypages.com/,

haljastuse valikraie, muru ja haljasalade niitmine

e-mail: landart@live.com.

ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine, muru ra-

Väikelapse esmaabikoolitus

Esmaabikoolitus kõigile, kelle jaoks on
laps ja tema tervis kalleim vara.
Lastevanemate teadmised lastehaigustest aga
samuti last ähvardavatest ohtudest on esmatähtsad. Koolitusel saate te informatsiooni sage
damini esinevatest lastehaigustest ning traumadest ja nõuandeid, kuidas olukorraga toime tulla.
Koolitus toimub 11. novembril kell 10–
16 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis, koolituse hind on 20 €, koolitaja Margit Pärn,
lisainfo www.rkelu.ee, registreerimine emailil: viimsi@huvikeskus.ee

jamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus. Väikl Aitame koostada teie majale ehitusloa ja kasu-

sed remonttööd majapidamises. Tel 55 637 666,

tusloa saamiseks vajalikku dokumentatsiooni.

www.ifhaljastus.ee.

info@arhipilk.com, tel 56 600 290.
l Keeleõpe – inglise, soome rootsi. Individuaall Üürile anda Viimsi keskuses majaosa, üldpind

tundide paketid: 20 ak t, 30 ak t, 40 ak t. 1 ak t al

104 m2, krunt 1100 m2. 3 magamistuba, saun,

17 €. Proovitund soodushinnaga 2 ak t/2x16 €.

köök, elutuba. Hind 700 €/kuu, hinnale lisandu-

Minigrupi kursused (2–4 õpil) 20 ak t. 1 ak t/ 9 €,

vad kommunaalkulud. Info tel 50 87 974.

kursuse hind 180 €, tunniplaaniga: E 9.00–10.30
rootsi keel algajatele; N 9.00–10.30 soome keel

l Kaseklotsid 40 l/3 €, männiklotsid 40 l /1,8 €,

algajatele; N 17.30–19.00 inglise keel algajatele;

täiskuivad kasehalud 40 l/3 €, 60 l/3,8 €. Trans-

R 9.00–10.30 inglise keel kesktasemele. J. Vilmsi

port tasuta! Julgelt ühendust võtta: tel 51 979 258,

53 G, Tallinn, tel 55 30 122, kajavahi@hot.ee,

www.kodukytja.eu.

www.kajavahikoolitus.ee.

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Oht-

l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (pellet),

like puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388

kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis. Vana-Narva mnt 9,

994. Vt ka: puhastused – kpe.ee.

tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

Tornitüdruk alustas!
Kiiu alevikus peitub üks salapärane torn,
kus elab ja tegutseb meie oma Rapuntsel –
Tornitüdruk täpselt nagu muinasjutus. Talle
meeldib väga lastega aega veeta, neile oma
muinasjuttu jutustada, nendega mängida ja
laulda.

Sel nädalal pidas Tornitüdruk avapidu koos
Kuusalu lasteaia Siilipere rühmaga. Laste sünnipäevad toimuvad Kiiu tornis uutmoodi – meie
Tornitüdruk elab tornis ning pidupäevade puhul saab sünnipäevalaps koos külalistega tulla talle külla. Tornitüdruk tegeleb lastega kogu
sünnipäeva aja enamasti oma eluruumides
torni kõrgematel korrustel. Samal ajal saavad
emmed-issid kohvitassi seltsis mõnusalt aega
veeta alumistel korrustel. Valikus on ka sünnipäevapaketid koos suupistete ja imetoreda Rapuntsli tordiga. Tornitüdrukul leidub üht-teist
vahvat ka noorhärradele ja väljatöötamisel on
poistepakett. Loomulikult on külla oodatud ka
lasteaiarühmad ja algkooliklassid.
Lisainfot saab ka TorniTüdruku Facebook´i lehelt www.facebook.com/tornitydruk ja kodulehelt www.tornitydruk.ee.

Püünsi Kool
otsib oma tegusasse
kollektiivi

eripedagoogi
(ühe õpilase õpetamisele
keskendatud õpe).
Avaldus ja CV saata
hiljemalt 2. novembriks
aadressile Püünsi Kool,
Kooli tee 33, Püünsi küla,
Viimsi vald 74013 või
e-posti aadressile
birgit@pyynsi.edu.ee

Tule trenni!

Fit-treening teisipäeviti k 12.00–13.00
Fit-treening on joogaelemente kasutav treening, milles seome harjutused päikesetervituste abil kogu keha haaravaks tervikuks.
Lisaks suurematele lihasrühmadele pöörame
tähelepanu süvalihaste ja liigeste tööle.
Intervalltreening neljapäeviti k 18.30–19.30
Intervalltreening on intensiivne treening,
kus aeroobse liikumise plokid vahelduvad
lihasharjutuste plokkidega. Lihastreeningus
kasutame erinevaid vahendeid (hantlid,
kummilindid, taldrikud) ning lisaks lihaste
vormimisele treenime ka tasakaalu ja stabiilsust.
Tantsuline aeroobika pühapäeviti k 11.00–
12.00
Tantsulise aeroobika tund arendab hästi nii
vastupidavust kui ka jõudu. Treening algab
soojendusega, seejärel moodustame põhisammudest kombinatsioone, mille keerukust saab kergesti muuta, ning tunni teises
pooles teeme harjutusi suurematele lihasrühmadele. Treening lõpeb lõdvestus- ja
venitusharjutustega.
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel.
Info ja registreerimine: tel 5662 6079 või
e-mailil juta.rahkema@mail.ee.

Kräkel rehvitööd

Uued ja kasutatud
talverehvid
Viimsi kaubanduskeskuse kõrval
Randvere tee 6, tel 56 491 535
www.krakelrehvid.ee

MOEKUNSTI- JA DISAINIRING
KOOLILASTELE VIIMSI HUVIKESKUSES

HEI, MOEHUVILISED!
On teil huvi moekunsti ja disaini vastu ning te soovite õppida ja koos leiutada kõikvõimalikke tehnikaid, mida saab teha kangaga? Proovida õmmelda, trükkida, kaunistada ja
korraldada kevadeks omavalmistatud töödetest meeldejääv moeshow!
Tunnid toimuvad teisipäeviti:
16.15-17.45 või 17.45-19.15
Info ja registreerimine:
e-mailil: luulepakkas@hotmail.com
tel: 56 221130
www.huvikeskus.ee
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Venus ilusalong
juuksur-kosmeetik-maniküür-pediküürripsmepikendused
UUS teenus!!! KLASSIKALINE MASSAAŽ – 15 €
tel 5672 1870
Novembrist tööl uus juuksur Alina.
Ootame oma kollektiivi (kohamaksuga) küünetehnikut, maniküür-pediküüri.
Kaluri tee 3, Haabneeme (perearstikeskuse
vastas) tel 600 0444

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00
Alates 17.10 palju uut kaupa, ka jalatseid

Viimsi Kirbuturg

Rohuneeme tee 12
Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme
Sinu kauba Sinu eest.
Toodetele ei lisandu komisjonitasu.
Müügikoha rendihind septembri lõpuni 25 EUR/nädal
Tule ka tegema soodsaid oste.
Kaup vahetub iga päev!
Oleme avatud: E–R 10–18, L 10–15, P suletud
Lisainfo: tel 530 20 930, www.kirbukad.ee

AS Spratfil võtab tööle
kalatöötlejaid
Viimsis avatavasse kalatsehhi.

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehteid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Töötamine ühes vahetuses.
Info tel 673 7330
spratfil@spratfil.ee

TOOME TALVEKS KÜTTE KOJU
KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Viimsi SPA s asuv restoran
Meritäht pakunb tööd
nõudepesija-abitöölisele
Töö graafiku alusel.
Kui oled huvitatud, siis saada
oma cv tampe@tampe.ee
või helista 50 84 251 ja uuri
täpsemalt.

Müüa kuiva küttepuud.
Kask 2.90
Lepp 2.40
Sanglepp 2.70
Halud on pakitud 40 liitrisesse võrkkotti.
Telli 56 908 085 või soe.tuba@mail.ee

Viimsi Market
võtab tööle
koka, koka abilise, müüjaid toidukaupade ja tööstuskaupade osakonda.
CV saata meiliaadressile jaan@kauper.ee
või helistada 55 522 069.

Viimsi SPA spordiklubis – parim nauding spordist
Viimsi SPA spordiklubi kutsub osalema “Tallinn Spordib tervislikult”
projekti raames 5.–11. november
TASUTA
RÜHMATREENINGUD
TOITUMISTERAPEUTIDE LOENG
FÜSIOTERAPEUT ANNAB NÕU
TERVISEKONTROLL
VÕIMALIK MÕÕTA KEHAKOOSTIST
FOOTSCAN JALATEST
SOODUSPAKKUMISED!
Vaata lisa: www.spatallinn.ee
Info telefonilt: 60 61 100

Tule ja naudi Tallinn Viimsi SPA eksklusiivseid saunaseansse!
Saunarituaalid kujutavad endast tõelist maiuspala nii kehale kui
meelele, viies mõtted eemale argipäevast. Lase lõõgastava saunaretke jooksul ennast eerinevatel protseduuridel hellitada.
Luba kehal ja vaimul kogeda midagi suurepärast ning taasta oma
energiaallikad.
Meie saunameistrid hoolitsevad meeldiva atmosfääri eest
saunarituaali ajal, muutes selle eksklusiivseks ja meeldejäävaks
kogemuseks!
Vaata lisa: www.spatallinn.ee
Info telefonilt: 60 61 100
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PAKUB TÖÖD
•tublile koristajale ilu- ja
tervisekeskusesse
•kiirete kätega toateenijale
Tööaeg graafiku alusel.
Ettevõte pakub:
•sõbralikku töökollektiivi
•kaasaaegseid töövahendeid
•firmasiseseid soodustusi, häid
sportimisvõimalusi
tel 606 1001, 606 1000

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia,
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel
Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

