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Leppneeme kutsub
kevadet nautima
Leppneeme külaselts kutsub puhast kevadõhku
nautivaid inimesi koristustalgutele. Teeme
puhtaks teed, kraavid, metsaääred ja ajame
kotti talvised tavad.
Laupäeval, 26. aprillil kell 10 kogunetakse
kahes rühmas: Lännemäe piirkonnas lasteaiatagusel platsil ja Kiigemäe piirkonnas Mäe
bussipeatuses. Võtke kaasa töökindad. Hea
tuju tuleb iseenesest.

Alar Mik
SA Viimsi Muuseumid arendusjuht

Muusikali peaosatäitjatena tegid head rollid Charity „Chairy” Barnumi osas Kristel Pedak ja Phineas Taylor Barnumina Margus Toomla.

Viimsis esietendus
muusikal „Barnum”
18. aprillil esietendus Viimsi huvikeskuses Cy Colemani muusikal
„Barnum”, mille tõid lavale MTÜ Komos ja Viimsi huvikeskus.
Nauditava vaatemängu moodustasid laval kõik 26 osatäitjat, kellest
võib julgelt esile tõsta peaosatäitja
Margus Toomla (Phineas Taylor
Barnum) ning tema abikaasat Charity „Chairy” Barnumit kehastanud
Kristel Pedaku.
Kuna tegemist on muusikaliga,
siis troonis laval lauljate ja tantsijate rühm ning lisaks klounid, kes
täitsid ka dekoratsioonide vahetajate rolli. Etenduses lõi kaasa ka lavastaja Rünno Karna Ringmasteri
osas.
Muusikali projektijuht Kalle
Erm ütles, et osatäitjate leidmine oli
raske, sest etendus nõudis eriliste
oskustega karaktereid. Nii näiteks
oli vaja klassikalist laulu oskavat
tütarlast Jenny Lindi rolli (Karola
Tarvid), 7–8aastast hea lauluoskusega poissi 25 tolli pikkuse liliputi,

kindral Pöidla-Tomi rolli (Kaarel
Tamuri ja Rasmus Siitam) ning
lauluoskusega osatäitjat „maailma
vanima naise”, Joice Heth’i rolli
(Eddy Kont).
Erm ütles, et kogu muusikali
loomeprotsess hakkas pihta juba
eelmise MTÜ Komos lavastuse
„Snoopy!” etenduste ajal mullu
jaanuaris. Lavastajaks oli esilagu
Raivo Mets, kes kuu enne esietendust kahjuks loobus. Võiduka lõpuni viis töö Rünno Karna, kes oli
esialgu muusikali kunstnik. Raskused aga polnud sellega lõppenud:
kaks nädalat enne esietendust vedas projekti alt ka Maido Saar, kes
pidi üles astuma Ringmasteri rollis. Ka selle osa võttis Karna enda
kanda.
Ermi sõnul vahetusid proovide jooksul nii mõnedki osatäitjad.

„Kuna tegemist on harrastajatega,
siis paljude inimeste töögraafikud
ei võimaldanud regulaarset proovides osalemist, mitu staažikat tegijat on vahetanud kas elukohta, pühendunud pere loomisele või oma
kodu rajamisele,” ütles ta.
„Barnum” sai projektijuhi sõnul
valitud just seetõttu, et etenduses
on huvitavad karakterid, mida eelnevates Komose näitetrupi lavale
toodud muusikalides pole olnud.
Lavastus põhineb Ameerika showmehe Phineas Taylor Barnumi
(1810–1891) elul ning selles on
nii traditsioonilise muusikateatri
kui ka tsirkuseetenduse elemente.
„Seniste muusikalide valikud olen
teinud täie veendumusega, et see
pakub publikule elamust ja harib
neid. Lisaks viivad etenduse parimale tasemele just harrastajad,”
ütles Kalle Erm.
Koreograafideks on Dmitri
Harchenko (seadnud koreograafiat
muusikalile „Cats” Vanemuises),

Ene Mets (VTK „Keeris” juht ja
tantsuõpetaja) ja Kati Aid.
Olulise panuse on solistide laulu
õppesse andnud Pöidla-Tomi osatäitjate lauluõpetaja Maire Pedak ja
külalisena kaasatud ja kogu muusikalitrupi hinnatud hääleseadja- ja
lauluõpetaja Maarika Uus.
Lavastus läks kokku maksma
ligi 150 000 krooni, millest osa
saadi Eesti Kultuurkapitalilt, Viimsi vallavalitsuselt ning erafirmadelt
ja sponsoritelt. „Suured tänud kõikidele: nii neile, kes toetasid muusikali rahaliselt, kui ka neile, kes
toetasid aineliselt,” ütles Erm.
Muusikal lavastub 26. aprillil
ning 2. ja 10. mail kell 19 Viimsi
huvikeskuses. „Barnum” osaleb ka
2008. aasta Harjumaa täiskasvanute harrastustruppide teatrifestivalil.
Festivali žürii hindab etendust eeloleval laupäeval.

Merike Taal

Valla asutamise
aastapäeva
tähistatakse
tervisepäevaga
10. mail tähistab Viimsi vald oma asutamise
89. aastapäeva ülevallalise tervisepäevaga.
Sündmused toimuvad Haabneeme staadionil ning Viimsi spordihallis. Tervisepäeva avab
kell 12 Viimsi vallavanem Urmas Arumäe.
Seejärel antakse start XXII Viimsi jooksule,
mille avaakordiks on tillude jooks, läbida tuleb
üks staadioniring.
Edasi sööstavad võistlustulle vanemad poisid ja tüdrukud. Kõiki on oodatud osalema
5 km pikkusel rahvamatkal mööda looduskaunist Lubja küla klindipealset ning nautima
Viimsi poolsaarele avanevaid ilusaid vaateid.
Jooksjatel ja matkajatel on sel päeval vaba pääs
ka Viimsi keskkooli ujulasse.
Igal viimsilasel on Viimsi spordihallis võimalus kontrollida oma tervist. Arstid mõõdavad vererõhku ja määravad veresuhkru taset,
kontrollivad kehakaalu ning rasvaprotsenti.
Kõik saavad kaasa osta kaalujälgijate tervisetooteid.
Samas võivad huvilised jälgida slaidiprogrammi rajatava Viimsi puhke- ja virgestusala
kohta.

Marje Plaan
kultuuritöö koordinaator



25. aprill 2008

Uue lasteaia-algkooli
rajamisest Viimsisse
Viimasel volikogu istungil esines eelarveja arengukomisjoni liige Gunnar Kobin uue
lasteaia-algkooli teemal. Viimsi Teataja
teeb ettekandest lühiülevaate.
Esinemise põhjus on selles, et õige mitmel volikogu koosolekul on jutuks olnud Viimsisse
rajatav uus lasteaed-algkool. Teema ümber on
käinud mõne opositsioonipartneriga tuliseid
vaidlusi. Oleme selle üle arutanud viimasel
eelarve- ja arengukomisjonil ning koalitsiooniistungil ning tundub, et ei erine arusaamad lasteaia-algkool vajadusest, vaid pigem puudub
piisav informatsioon.
Minu sõnavõtu eesmärk ongi anda olukorra
kohta lisateavet ning selgitada, miks on tehtud
vastuvõetud otsuseid.
Kahel õppeaastal on tulnud avada Viimsi
keskkoolis kuus esimest klassi, kool on aga
planeeritud neljale paralleelile. Selle aasta sügisel avatakse vähemalt seitse esimest klassi.
Suure tõenäosusega kasvab kooliminejate arv
veelgi, mistõttu selge on see, et koolikohtade
probleem Viimsi vallas on tuline, lasteaiakohtadest rääkimata.
See oli ka põhjus, miks eelmise aasta lõpu
poole asuti arutama uue kooli rajamist. Esimene
küsimus, mille üle arutleti, oli piirkonna teema
ehk kas Haabneeme või Randvere? Otsus langes Haabneeme keskasula kasuks. Esiteks väga
selgel põhjusel: teadupärast Haabneeme keskasulas ja Viimsi selles piirkonnas on inimeste
kontsentratsioon suurem kui mujal vallas. Teine põhjus oli see, et Haabneeme keskasulasse
suubuvad kõik valla bussiliinid. Sinna saavad
seetõttu mugavamalt kui Randverre sõita kooli

ka need lapsed, kes elavad näiteks
Tammneemes või Rohuneemes.
Kolmandaks argumendiks oli rajatav koolihoone ise, mis ei sisalda
näiteks ujulat, mis samas Randveres asuvas koolis peaks olema.
Seetõttu otsustasime, et rajame
selle kooli Haabneeme ja tulevikus planeerime Randverre pigem
suurema ja multifunktsionaalsema kooli ehk sellise, nagu on tänane Viimsi kool, mis täidaks ka
Randvere elanike sporditegemise
võimalusi rohkem kui rajatav lasteaed-algkool.
Järgmisena oli päevakorras
konkreetse asukoha teema. Variantidena kaalusime nii Esmari senist
koolihoonet kui ka alternatiivseid
eraomanike maid, kuid jäime pidama Merko tütarettevõttele kuuluva krundi juurde (Karulaugu
tee 5, Randvere tee ääres Fortumi
maja vastas – VT). Läbirääkimisi Esmariga on peetud üle kümne
aasta ning need ei ole kuhugi viinud. Merko tütarettevõttele kuuluva krundi eelis teiste kruntide ees
seisneb selles, et meil on võimalik
ära kasutada Viimsi keskkooli infra
struktuuri: ujulat, köögikompleksi,
staadionit. Lisaks saab uue lasteaia-algkooli rajamisel kaaluda selle juhtimise ülesehitamist koostöös
olemasoleva Viimsi keskkooliga.
Kõik need võimalused peaksid

andma meile suure rahasäästu, kui
oskame neid ära kasutada.
Lisaks elimineerisime sellist
asukohaotsust tehes nimetatud
kinnistule korterelamute rajamise
surve, sest eelmine vallavalitsus
oli sinna algatanud korterelamute
rajamise detailplaneeringu. Tänu
selle surve kõrvaldamisele saame
nüüd paremini kontrollida ka nimetatud ala planeerimist, võttes arvesse naabruses asuvat klinti ning
tema kaitsevööndit.
Uue lasteaia-algkooli hinnast
rääkides on meil nii-öelda kaks
komponenti: esiteks on maa hind ja
teiseks koolihoone hind. Kui räägime hoone maksumusest, siis seda
saame ise mõjutada rajatava hoone
projekti kaudu. See, millisena uut
kooli lõpuks näha tahame, mõjutab
selle rajamise maksumust. Õiglase
ehitusmaksumuse tagab meile aga
seadus: kõigi lõpuks omavalitsuse
tarbitavate objektide puhul tuleb
korraldada rahvusvaheline riigihange olenemata sellest, kes on
vara tegelik omanik. Seetõttu korraldab kinnistu omanik kooli rajamise riigihanke igal juhul. Mis aga
puudutab maa hinda, siis tõde on
see, et vastaspool teadis väga hästi,
milline on meie olukord läbirääkimistel, ja seetõttu erilisi järeleandmisi ei teinud. Samas, arvestades
krundi asukohta ning võimalikke
sünergiavõimalusi
olemasoleva

Kuna 11. aprilli Viimsi Teatajas ilmunud artiklis „Lasteaia-algkooli rajamisest Viimsisse” ei edastanud volikogus kohal olnud VT reporter volikoguliikme Gunnar
Kobini ettekannet korrektselt, siis ei andnud see edasi
adekvaatset pilti projekti käigust ning seetõttu avaldame loo uuesti.
VT

Viimsi keskkooliga, oleme arvamusel, et tegime vallale hea tehingu, mille tulemusena laheneb
2009. aasta sügisel vähemalt lühiajaliselt koolikohtade probleem.
Suur poleemika käis varem ka
selle ümber, kas lasteaed-algkool
osta või üürida. Kõik ju teame,
et vallal endal raha napib ning ka
pangalaenu praegu ei anta. Niisiis
olime dilemma ees: kas lapsed ei
lähe kooli või võtame kooli üürile. Võtsime selle suuna, et võtame
kooli üürile. Täna käivad paralleelselt mõlemad protsessid, nii üürimine kui ka ostmine. Kui suudame
saavutada selle, et OÜ Viimsi Haldus (vallale kuuluv valla kinnisvara haldav ettevõte, mille omandis on ka Viimsi keskkooli hoone
ning mitu lasteaiahoonet), kellel
on reaalne võimalus pankadelt laenu saada, suudab rahastusküsimuse

lahendada, ostame rajatava koolihoone pärast selle valmimist välja.
Kui Viimsi Haldus sel aastal pankadelt laenu ei saa, on meil vähemalt
üürileping ning samas õigus kool
meile sobival ajal välja osta. Seetõttu ongi valitud selline strateegia,
kus esiteks sõlmime üürilepingu
selleks, et olla kindlad, et meil on
kool ja lasteaed, ja paralleelselt
räägime läbi ka ostuvõimalused.
Ostuõiguse tagamiseks sõlmitakse
üürilepinguga samal ajal notariaalne ostuõiguse kokkulepe.
Koalitsioon on praegu selgelt
veendumusel, et teeme õiget asja,
ja seda parimal võimalikul viisil.

VT

Lasteaiakohtade defitsiit ja lähiaja lahendused
Viimsis ja teiste pealinna ümbruses asuvate
omavalitsuste üks probleem on viimastel
aastatel lasteaiakohtade nappus.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee.
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis
lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833
Toimetaja: Kerttu Valt, tel 606 6864
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas
Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 9. mail.

Tänavu pakub Viimsi vallas alusharidust MLA Viimsi Lasteaiad,
kus käib praegu 24 rühmas kokku
483 last. Lisaks Viimsi valla haridusasutustele käib Viimsi valla
lapsi ka 5 Viimsi ja 5 Tallinna linna
eralasteaias. Teiste omavalitsusüksuste munitsipaallasteaedades käib
199 Viimsi last, kellest 175 käib
Tallinna munitsipaallasteaedades.
Eelmise aasta augustis avati Randvere lasteaed, kus on kohta 124
lapsele. Lasteaiakohtade arv kasvas
(lisandus 127 kohta) võrreldes eelmise aastaga uue lasteaia avamise
ning rühma täituvuse tõstmisega.
Viimsi valla eralasteaedades käib
tänavu 288 last. Tallinna eralasteaias käimist kompenseerib vald 61
lapsele (kokku 349 last).
Ma ei taha selles artiklis analüüsida, miks probleem on tekkinud, aga tõde on selles, et praegu
on Viimsis lasteaia järjekorras 680
lasteaiaealist last (lisaks 295 last,
kes ei veel lasteaiaealised, kokku
974 last). Järjekord omakorda ei
tähenda, et need lapsed kõik ilma
lasteaiakoha või lastehoiuteenuseta
oleksid.
Tänavu on MLA Viimsi Lasteaiad järjekorras 146 last, kes käivad Tallinnas või mõnes eralasteaias ja kelle eest omavalitsus tasub.
Lisaks maksab 46 lapse eest hoiuteenuse tasu kohalik omavalitsus.
Seega on reaalne lasteaiakohtade
vajadus 488.
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Kuidas edasi, millised on
lahendused?
Viimsi vallal on hea koostöö erasektoriga. Sügisel avab uksed Soosepa elurajooni (Q Vara) sajakohaline eralasteaed. Veel lisandub siia
avatav Krüsanteemi tänava eralaste
aed, 40 kohta. Eralasteaeda planeeritakse ka Reinu tee ja Rohuneeme
tee nurgale, 40 kohta. Seega lisandub erasektorilt 180 lasteaiakohta,
2009. aastal on erasektoril 480 lasteaiakohta, kellelt on saab teenust
osta.
Munitsipaallasteaias käib tänavu 483 last. 2009. aasta sügisel

peab valmima 120-kohaline lasteaed Karulaugu tee 5. Läbirääkimised on käimas riigiga nn Pringi
kordonisse, sajakohalisele lasteaiale krundi saamiseks. Viimase nädala uudis on, et Keskkonnaministeerium on nõus andma vallale üle
tühjalt seisvad metskonnahooned,
seda siis ka loodetavasti Viimsis.
Seega, kui täituvad kõik plaanid ning erasektori ja omavalitsuse
ehitatavad munitsipaalpinnad meie
lastele avatakse, jääb 2009. aastal
puudu 70–90 kohta. Viimase kahe
aasta jooksul on tekkinud juurde
232 lasteaiakohta (vt graafikut).

Kui me kõik, nii omavalitsus
kui ka erasektor, suudame oma
plaanid ellu viia, tekib juurde veel
340 kohta.
Vallavalitsus ja volikogu eel
arvekomisjon on korduvalt arutanud lapse kohta eraldatava toetuse
suurendamist. Kahjuks 2008. aastal me ei leidnud raha ega võimalusi, et eralasteaedadele makstavat
toetust suurendada.

Endel Lepik
abivallavanem
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Algab kevadine ulatuslik
vallateede hooldusremont
Lumevaene ja nullilähedaste
temperatuuridega talv mõjus vallateedele laastavalt
ja asfalditehaste käivitamist
ootasid kannatamatult nii
vallaametnikud kui ka teede
ehitajad ja -hooldajad.
Asfaldiauke lapiti vallas aasta
läbi, kuid võttes arvesse asjaolu, et tehased avatakse Eestis
alles siis, kui õhutemperatuur
on üle viie kraadi, saime novembrist kuni märtsini lappida
löökauke vaid ülesfreesitud
asfaldipurust
kuumutamisel
saadud seguga, mis on kahjuks
ainult ajutine ja kulukas lahendus.
Asfalditehased avati aprilli
keskpaigas ning oleme operatiivselt algatanud pakkumismenetlusi valla teede kevadiseks hooldusremondiks ning
kaardistanud probleemsed teelõigud.
Oleme võtnud eesmärgi
lappida lumevaesel talveajal
tekkinud löökaugud ja asfaldipraod maikuu keskpaigaks.
Plaanis on probleemsed teelõigud välja lõigata ning täita uue
asfaldiga.
Maikuu keskpaigaks on
kavas korralikult asfaldiga
lappida järgmised valla teelõigud (kogumahus ca 3000 m2):
Tulbiaia tee, Kesk tee, Nurme
tee, Kibuvitsa tee, Pärnamäe
tee, Muuli tee, Tammneeme
tee, Nelgi tee, Hallikivi tee,
Lubja tee, Aiandi tee, Kaluri
tee, Kesk tee. Lisaks on plaanis vallateede parandamiseks
teha pindamistöid. Kavas on
pinnata valla teid ca 24 000 m2
ulatuses.

Talveilmad mõjusid teedele laastavalt.
Juunikuu keskpaigaks pindame (kahekordse pindamismeetodiga) järgmised teed:
Kaluri tee, Kesk tee (vanadekodust kuni Haabneeme rannani), Nelgi tee, Tulbiaia tee,

Pargi tee (Viimsi Marketi ristmikust kuni mõisapargi spordiväljakuteni), Rohuneeme tipus
Kalmistu tee (osaliselt kuni
valla V-liinide bussipeatuseni),
Vehema tee (osaliselt), Lubja

ja Aiandi teel tehakse kohtpindamist üksikutes kohtades.
Juunikuus katame valla teed
freesasfaldiga vastavalt tekkivale vajadusele. Suurematest
teelõikudest kavatseme frees

asfaldiga katta Nurme tee, Nurme põigu ja Nugise tee. Samuti
jätkab väiksematel teedel ja
vastavalt tekkivale vajadusele
teede hooldamist 2006. aastal
sõlmitud riigihankelepingu ko-

haselt AS SMR Teed. Viimsi
valla 2008. aasta eelarves on
teehooldusremondiks ette nähtud 7,7 miljonit krooni.

Jan Trei
abivallavanem

Piiblipäevad Viimsis
Kristlik noorteühendus Risttee korraldab maikuu esimesel nädalavahetusel Viimsis
iga-aastase noortefestivali
„Piiblipäevad”, kuhu oodatakse osalema ligi tuhat
noort üle Eesti.
Kolmekümnendat aastapäeva
tähistava alternatiivse noorte
ürituse põhiteema on „Suhted sassis”. Festivalist osavõtt
on üle Eesti kokku sõitvatele
noortele tasuta.
Vaheldusrikka programmiga
sisustatud kolmepäevase ürituse eesmärk on pakkuda võimalust kohtuda uute sõpradega,
teha üheskoos midagi kasulikku
ja arutada elulistel teemadel.
„Oleme valinud suhete teema, kuid meie põhirõhk ei ole
poiste ja tüdrukute suhetel,”
valgustas „Piiblipäevade” projektijuht Evelin Belõi. „Räägime suhetest raha, perekonna,
autoriteetide ja pornograafiaga

ning püüame anda kasulikke
näpunäiteid nendega toimetulekuks,” lisas ta.
Peale seminaride ja diskussioonide toimuvad õhtuti kontserdid, noorte endi sisustatud
vabalava ja kohviku eriprogramm.
Laupäeval, 3. mail võetakse
koos kõigi noortega osa üleeestilisest koristuskampaaniast
„Teeme ära 2008”. Paralleelselt põhiprogrammiga toimub
noortega töötavatele inimestele mõeldud konverents „Põlev pirn”. Festival toimub
2.–4. mail ja seda korraldab
Kristlik noorteühendus Risttee
(Eesti evangeeliumi kristlaste
ja baptistide koguduste liit ning
laste- ja noortetöö keskus).
Lisainfo:
www.piiblipaevad.com

Astrid Raja
„Piiblipäevade” pressiesindaja

Laupäeval, 10. mail kl 12
Viimsi huvikeskuses,
Nelgi tee 1

emadepäeva
kontsert
Teile esinevad Viimsi huvi
keskuse laulu- ja tantsu
lapsed.
Sissepääs tasuta.

Teisipäeval, 6. mail kell 18
toimub Viimsi koolis

lahtiste
uste päev
kuhu on oodatud kõik 1. klassi õppima
asuvate laste vanemad. Soovi korral võib
lapsed kaasa võtta.
Kogunemine Viimsi kooli aulas aadressil
Randvere tee 8, Haabneeme.
Olete oodatud!
Viimsi kool
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Vallateede ehitusest 2008. aastal
2008. aastal on plaanis ehitada
Lubja kergliiklustee koos välisvalgustusega, rekonstrueerida
Aiandi, Pärnamäe ja Lubja tee
ristmik ning Hundi tee koos
kergliikustee ja välisvalgustusega (Rohuneeme teest kuni
Käärti teeni).

Lubja kergliiklustee
ehitus koos
välisvalgustusega
Lubja kergliiklustee ehitus oli
plaanitud juba 2007. aastal,
kuid kahjuks näitasid teede
ehituse hinnad tõusutrendi ja
eelarveliste vahendite puudujäägi tõttu jäi nimetatud kergliiklustee ehitamata.
Lubja kergliiklustee hakkab
olema 1,4 km pikk ja 3 m lai.
Rajatav tee algab Aiandi, Lubja
ja Pärnamäe tee ristmikust ning
ühildub Randvere kergliiklusteega, mis paikneb Lubja ja
Randvere tee ristmikul. Randvere teele rajatakse jalakäijatele, ratturitele ning rulluisutajatele teeületuseks ohutussaar.
Lubja kergliiklusteele paigaldatakse 44 välisvalgustusposti,
mis aitab tagada õhtusel ajal parema liiklusohutuse nii kergliiklusteel kui ka Lubja sõiduteel.
Lubja kergliiklustee ehituse
riigihange on välja kuulutatud
ning oleme seadnud tingimuseks,
et tee peab olema valmis hiljemalt
31. oktoobriks.

Aiandi tee, Lubja tee ja
Pärnamäe tee ristmiku
rekonstrueerimine
Praegune Aiandi tee, Lubja
tee ja Pärnamäe tee ristmik on
liikluse sujuvuse seisukohalt

ohtlik: vasakpöörde sooritajate
taga on sunnitud ootama ka otseliikujad. Ristmikulahendusel
puudub ka tänavavalgustus ja
liikumisvõimalused jalakäijatele.
Kõik see eeldab lisaradade
projekteerimist ning samuti
ristmiku valgustuse ja jalakäijate liikumisvõimaluste lahendamist.
Aiandi tee, Lubja tee ja Pärnamäe tee ristmiku uues lahenduses on Pärnamäe-Lubja tee
suunale projekteeritud lisaks
ooterada vasakpöörde sooritajaile ning kiirendusrada Aiandi
teelt vasakpöörde sooritajaile. Samuti on projekteeritud
vasakpöörde ooterada Aiandi
teele.
Aiandi teelt Pärnamäe teele
parempöörde sooritajaile on
projekteeritud kiirendusrada.
Kõikide radade laius markeeringute vahel on 3,5 m. Liiklusohutuse parandamiseks on
ristmikule projekteeritud kolm
ohutussaart, mis on sõiduteest
eraldatud 15 cm kõrguste betoonäärtekividega.
Ristmiku projektis on kergliiklustee projekteeritud Aiandi
tee mõlemale poolele ja lõpeb
paremale, Pärnamäe teele pöörates. Vasakule, Lubja teele
pöörates ühineb kergliiklustee
ehitatava Lubja kergliiklusteega.
Aiandi tee, Lubja tee ja Pärnamäe tee ristmikule paigaldatakse viis välisvalgustusposti.
Ristmiku pakkumismenetlus on algatatud ning oleme
seadnud tingimuseks, et rekonstrueeritav ristmik peab
olema välja ehitatud hiljemalt
30. septembriks.

Aprill on
muinsus
kaitsekuu
Juba 24 aastat tagasi,
1985. aastal sai alguse Eesti
ajaloos uus traditsioon, mis
praeguseks on meie kultuurikalendris väärika koha
leidnud.
Muinsuskaitsekuu algab 18.
aprillil, rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval, ja kestab kuni
18. maini, rahvusvahelise muuseumipäevani. Laiale avalikkusele mõeldud kuu eesmärk on
säilitada rahva ajaloomälu ning
hoida vaimset järjepidevust,
tutvustada, hooldada ja säilitada eesti kultuuripärandit.
Muinsuskaitsekuu kava, mis
tänavu on erakordselt pikk ja huvitav, koosneb talgutest, näitustest, ekskursioonidest, loengutest
jm eesti kultuuripärandit tutvustavatest üritustest, mida korraldavad Eesti muinsuskaitse selts,
Tallinna kultuuriväärtuste amet,
muinsuskaitseamet, riigi- ja ko-

halikud muuseumid, omavalitsused, mittetulundusühingud.
Muinsuskaitsekuu
kava
on kokku pannud Eesti muinsuskaitse selts, üritused toimuvad pea kõikides Eesti
maakondades, kava täieneb
kuu jooksul ning sellega saab
tutvuda
EMSi
kodulehel
www.muinsuskaitse.ee.
Muinsuskaitsekuu üritused
on enamasti tasuta (v.a mõned
muuseumide korraldatud õpitoad) ja loodetavasti pakuvad
meie rikast ajaloo- ja kultuuripärandit tutvustavad ettevõtmised ka rohkesti huvi. Teretulnud on abikäed heakorratalgutele kalmistutel, parkides,
arheoloogia- ja arhitektuurimälestistel. Soovime kõikidele
head osalemist!

Helle Solnask
Eesti muinsuskaitse seltsi
aseesimees

Hundi sõidutee
rekonstrueerimine
koos kergliiklustee
ja välisvalgustuse
väljaehitamisega
lõigul Rohuneeme tee
kuni Käärti tee

2008. aastal on plaanis rekonstrueerida Hundi sõiduteed
lõigul Rohuneeme tee kuni
Käärti tee ning välja ehitada
kergliiklustee koos välisvalgustusega. 2009. aastal plaanime Hundi tee rekonstrueerida
täies pikkuses ehk siis Käärti
teest kuni Randvere teeni.
Hundi tee projektlahenduses on ette nähtud sõidutee
laiuseks kuus meetrit ja rajatava kergliiklustee laiuseks
2,5 meetrit. Kuna Hundi teed
kasutavad palju ka läbivad liiklejad, siis sellepärast on oluline
tagada sõidukite liikumiskiirus
mitte üle 30 km/h. Sellel eesmärgil on enamik Hundi teele
projekteeritud ristmikest ülestõstetavad. See peab tagama
olukorra, kus jalgratturid saavad ristmikku ületada sujuvamalt: kergliiklustee kõrgused
ristmikel ei muutu ja sõidutee
ja kõnnitee äärekivid on ühel
tasandil. Lisaks on jalakäijatel
ohutum pääseda ristuvatelt tänavatelt kergliiklusteele.
Tee-ehituslikule osale on
kavandatud rajada ka Hundi
teel sademevete kanalisatsioon,
drenaaž ning vee- ja kanalisatsioonitorustike.
Hundi sõidutee alla rajame
ühemeetrise läbimõõduga sademevee kollektori, mis suubub Haabneeme randa. Kollektor on eelvooluks kogu Hundi

Tänavu plaanib vald ulatuslikke teede-ehitusi.
tee äärse piirkonna sademevee
ärajuhtimisel Tallinna lahte.
Lisaks plaanitakse projekteerimisbüroo Maa ja Vesi
koostatud „Viimsi valla sademe- ja pinnavete ärajuhtimise
perspektiivskeemi” järgi Hundi
tee kollektorisse juhtida järgmiste piirkondade sademe- ja
pinnaveed: Tammepõllu, osaliselt Haabneeme asula, Sookalda, Ampri tööstuspiirkond
ja osaliselt Lubja mäe sademeveed (sh planeeritava veetöötlusjaama uhteveed).
Vee- ja kanalisatsiooni
torustikke rajame kogupikkusega 600 m. Hundi tee sademevee kollektori, vee- ja kanalisatsiooni ning teeehituse riigihange kuulutatakse välja aprilli

lõpus ning seame tingimuseks,
et objekt peab olema valmis
hiljemalt 10. novembriks.
Hundi teele, lõigul Rohuneeme tee kuni Käärti tee, paigaldatakse 18 välisvalgustusposti.

Äigrumäe asumi
ligipääsutee ehitamine
Äigrumäe asumi ligipääsutee
ehitustöödega alustati juba selle aasta märtsikuus. Aasta alguses saime riigi käest positiivne
otsuse Äigrumäe asumi teealuse maa munitsipaalomandisse
saamise kohta. Äigrumäe asumi ühendustee algab MuugaAltmetsa tee ristmikust. Plaanis on välja ehitada Äigrumäe

asumi ühendustee algusega
Muuga teelt.
Rajatav Äigrumäe asumi ühendustee hakkab olema
520 m pikk ning 6 m lai, mida
mööda tekib juurdepääsuvõimalus Äigrumäe elamukvartalile ning kogu piirkonnale avalikult kasutatavalt Muuga teelt.
2008. aastal esimese etapina
ehitatakse tee valmis tolmuvaba katendiga, s.t tee kaetakse
freesasfaldiga.

Jan Trei
abivallavanem

Muinsuskaitsekuu üritused
Tallinnas ja Harjumaal
Laupäeval, 26. aprillil
kell 12 tutvustab Hiiu
kalmistut Nõmme
heakorra seltsi esimees
Leho Lõhmus. Kogunemine kalmistu kontori
juures. Lisateave: Leho
Lõhmus, tel 512 8893.
26.–27. aprillil Eesti
vabaõhumuuseumis
puitaedade valmistamise meistrikursus (tasuline). Lisateave: Katri
Ristal, tel 654 9109,
565 4654.
Esmaspäeval, 28. aprillil
kell 12 tutvustab Pirita
kloostrit Eesti muinsuskaitse seltsi esi-

mees arheoloog Jaan
Tamm. Lisateave: EMS,
tel 641 2522.
Esmaspäeval, 28. aprillil kell 16 tutvustab
Kaitseväe kalmistut
muinsuskaitseameti
vaneminspektor Mare
Kask. Kogunemine
kalmistu väravas.
Lisateave: Mare Kask,
tel 640 3014.
Pühapäeval, 27. aprillil
kell 14 „Täna vaatame ühte vana maja”.
Kokkusaamine Pikk 69,
teejuht Kalli Holland. Lisateave: Tiina Mägi, tel
644 9867, 507 9565.

Laupäeval, 3. mail
heakorratalgud Säästva
Renoveerimise Infokeskuse hoovis Tallinnas
Väike-Patarei 3 ning
uue aadressi Väike-Patarei 5 sisseõnnistamine. Lisateave: SRIK tel
641 4434.
Esmaspäeval, 5. mai
kell 16 tutvustab Rahumäe kalmistut muinsuskaitseameti vaneminspektor Mare Kask.
Kogunemine Rahumäe
kalmistu kontori juures.
Lisateave: tel 640 3014.
Kolmapäeval, 7. mail
Eesti vabaõhumuuseu-

mis loodusretk muuseumi territooriumil Hendrik Relvega (tasuline).
Lisateave: Katri Ristal,
tel 654 9109, 565 4654.
Kolmapäeval, 7. mail
kell 18 „Täna räägime Raekoja platsist”.
Kodulinna Maja, Gümnaasiumi 3. Juttu tuleb
sellest, mis platsil aegade jooksul on olnud ja
milliseks ta muutub
pärast suurt remonti.
Selgitused linnajuhtidelt
ja muinsuskaitsjatelt. Lisateave: Tiina Mägi, tel
644 9867, 507 9565.
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Koristuspäevaga on liitunud
üle saja viimsilase
Üle-eestilise prügikoristusaktsiooniga „Teeme ära
2008” on Viimsist liitunud
üle saja inimese.
Projekti meediajuht Tiina
Urmi sõnul on see piisav arv
vabatahtlikke, et koristuspäeval, 3. mail koristada vallas
loodusesse kogunenud prügihunnikud.
Prügikoristusaktsioonile
eelnes prügikohtade kaardistamine üle terve Eesti. Viimsist
sai kaardile 65 kohta, kus vedeleb 82 kuupmeetrit prügi.
Aktsiooniga saab jätkuvalt
liituda, moodustades 3–15liikmelise meekonna, kes tuleb
registreerida projekti kodulehel
www.teeme2008.ee.
3. mail asuvadki üle Eesti
tegutsema
3–15-liikmelised
koristustiimid. Iga meeskond
saab ülesandeks koristada valitud linna või valla piires määratud prügihunnikud.
Urm ütles, et täpsem info,
milliste prügihunnikute koristamise eest mingi meeskond
vastutab, vajalikud kaardid, juhendid, kontaktid ja kõik muu
vajalik saadetakse meeskonnajuhi e-posti aadressile aprilli
lõpunädalal.

Üle Eesti paigutub koristuspäeval laiali 270 ajutist jäätmekogumiskohta ehk nn lipujaama, kuhu koondub piirkonna
vabatahtlike tegevus ja kogutud prügi.
3. mai hommikul kell 10
koguneb iga meeskond enda
koristuspiirkonna keskmeks
olevasse kogunemiskohta, kust
saab vajalikud abivahendid ja
küsimustele vastused. Seejärel
liiguvad kõik laiali oma koristuspaikadesse ja koguvad prügi kottidesse, mida hakkavad
lipujaamadesse vedama eelnevalt kindlaks määratud haagise
või treileriga vabatahtlikud.
Selleks on vaja kasutusele võtta ligi 500 treilerit või haagist.
Lipujaamade ja prügilate
vahel hakkavad kurseerima
press- ja konteinerautod, mis
prügi kohe edasi ajutistesse jäätmejaamadesse viivad.
Jäätmejaamadest jõuab kokku
korjatud prügi sortimiskeskustesse, neid on üle Eesti kuus.
„Meie eesmärk on suunata
80% prügist taaskasutusse. See
on tavapärasest kaheksa korda
rohkem. Usun, et see on ettevõtmise juures üks tähtis aspekt: mitte lihtsalt prügi ühest
kohast teise tõsta, vaid katsuda

Inimeste tekitatud prügila metsa all.

Tiina Urm

seda prügikoormat Eestimaa
peal võimalikult suurel määral
vähendada,” rääkis Urm.
Autokummide loodussäästliku käitlemise eest hoolitseb
Eesti Rehviliit, kelle abiga
alustati suuremate rehvikoguste äravedu juba enne 3.
maid. Lipujaamades suunavad

Austatud viimsilane!
Soovime täiustada Viimsi valla arengukava ja selgitada
välja elanike ootused valla elu puudutavates küsimustes.
Selleks teeme küsitluse, millele on võimalik vastata valla
kodulehel www.viimsivald.ee või ankeedil, mida saab
vallavalitsuse valvelauast.
Küsitlus kestab 11. aprillist 2. maini.
Kõigi vastanute vahel loositakse välja viis Viimsi spaa
kinkekaarti väärtusega 1000 krooni.
Viimsi vallavalitsus

ja abistavad vabatahtlike tööd
kaitseväelastest lipujaamade
juhid koos abilistega.
Tiina Urmi sõnul näitas koristusaktsioonile eelnenud prügi kaardistamine seda, et Eestimaa on prügi täis. „Eriti suure
prügikoorma all on Harjumaa,

kus paikneb 1/3 Eestimaa illegaalsest prügilasust,” lisas ta.
Tiina Urm kiitis viimsilasi aktiivse kaasalöömise eest.
„Koristuspäevale registreerunute hulk näitab, et on olemas
suur hulk Viimsi elanikke, kes
tahavad olukorda muuta. Loodame, et need, kes prügi maha

viskavad, saavad ka seeläbi
aru, et nende naabrid seda teguviisi heaks ei kiida ja on tulevikus oma kodukoha vastu
hoolivamad,” lisas ta.

VT

Lubja küla elanikele!
Kodu ja koduümbruse puhtusest
Kõigepealt sellest, et 3. mail on üleriigiline aktsioon „Eestimaa puhtaks!”
Loodan, et ka meie küla elanikud sellest agaralt osa võtavad ja oma panuse
annavad.
Kurb on tõdeda, kui vastutustundetult suhtutakse ümbrusesse ja heakorda.
Ikka leidub neid, kes arvavad, et nende jaoks peavad koristajad olema. Kõik
see suhtumine näitab ülimat hoolimatust ümbritseva vastu.
Seepärast tahan panna kõigile südamele, et sel aastal, kui meile
konteinereid ei tooda, leiaks iga pere võimaluse oma praht viia
prügivastuvõtupunkti.
Palun ärge arvake, et metsaalused ja kraavid on õige koht, kus oma sodist
vabaneda.
Loodan teie elutervele suhtumisele loodusesse ja tahtele mitte elada
prügimäel.
Elle Kristlepp
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Aegna algkool
Vähesed inimesed teavad, et
Aegna saarel on eri aegadel
tegutsenud algkoolid. Need
olid väiksed koolid, kuid nad
rajati saarele seetõttu, et ilmastikuolude tõttu puudus
sageli laevaliiklus mandri ja
saare vahel. Algkooli oli otstarbekas rajada siis, kui saare elanikkond oli suurem.
Rahvaarv Aegnal aga suurenes
vahetult enne I maailmasõda
alanud merekindluste ehitamise ajal. Kuna ehitajad, tsaariaegsete rannapatareide sõjaväelased olid enamasti vallalised, siis kooli rajamiseni veel
ei jõutud. Olukord muutus pärast Vabadussõda, kui saarele
asus järjest rohkem perega ohvitsere ja üleajateenijaid. Algul
õppisid nende lapsed Tallinnas,
kuid alati polnud lihtne leida
lastele ööbimiskohti ning seetõttu olid näiteks õpilaste emad
sunnitud elama linnas ning
tema abikaasa teenima saarel.
Kuna selline lahendus polnud
ka Aegna komandantuurile kasulik, siis asuti peagi tegema
ettevalmistusi saarekooli rajamiseks.
Viimsi algkoolile allunud
Aegna algkool alustas tööd
1926/1927. õppeaastal. Algkooli esialgne asukoht oli saare lääneosas, paarsada meetrit
rannapatareist nr 3 ida pool.
Kooli kasutada oli 30 m2 suurune, kolme suure aknaga
ruum. Esimestel õppeaastatel
käis koolis 10–12 last. Samas
hoones oli ka üleajateenijate
kogu ja garaaž. Vaike Kuusiku
mälestuste järgi oli koolimaja

Aegna algkool 17. märtsil 1937. Taga seisab õpetaja Ott Rõdali (Eve Mandri erakogu).
soo kõrval. Suvel sealt läbi ei
pääsenud, talvel sai otse koju.
Eve Mandri jutu järgi oli
ühest otsast sissepääs koolimajja ja õpetaja korterisse,
kasarmupoolsest otsast ambulantsi. Kooli kõrval oli väike

spordiplats, kus sai mängida
võrk- ja rahvastepalli. Talvel
käidi suusatamas ja uisutamas.
Koolipeod toimusid ühiskasarmu suures saalis. Sageli võttis
õpetaja kogu õpilaspere kokku
ja viis nad matkama.

Söögivahetund. Seisab õpetaja Johannes Soorand (Eve Mandri erakogu).

Esimese õpetaja perekonnanimi oli Okk. Ta õpetas koolis
aastatel 1927–1928, seejärel
oli õpetajaks Julius Osvet.
Kunagised
algkooliõpilased
mäletavad teda tasakaaluka
mehena, kellele meeldis viiu-

lit mängida. 1934. aastal tuli
õpetajaks Julie Palm Ungrust.
Temaga käisid õpilased 1934.
aastal esimesel laste ja koolinoorte laulu- ja tantsupeol.
Järgmine õpetaja oli Marta
Koppel 1935.–1936. aastal.
1937. aastal oli õpetajaks Ott
Rõdali, luuletaja Villem Ridala
vennapoeg. Viimane sõjaeelne
õpetaja oli Johannes Soorand.
Kuna Aegna algkoolis käis
vähe lapsi, siis kool tegutses
veidi teistel alustel kui tavalised üldhariduskoolid. 1.
augustini 1936 töötas asutus
sõjaväelaste ja riigiteenijate
algatusel Viimsi valla algkooli Aegna kõrvalklassina, osa
kulusid kattis Viimsi vald ja
osa lastevanemad. 24. märts
1931 sõjanõukogu otsuse protokolli nr 1485 alusel sai kool
riigi hooneid tasuta kasutada
1. aprillini 1937. Ka Viimsi
vald lõpetas alates 1. augustist
1936 igasuguse Aegna algkooli
kulude kandmise. Sellest ajast
alates jätkas Aegna algkool kodukoolina, mille ülalpidamiskulusid 1936/1937. õppeaastal
kandsid haridusministeerium
(75% õpetajate palgast), sõjaministeerium (andis ruumid
riigimajas ja tasus valgustuse)
ning lastevanemad (tasusid
25% õpetaja palgast, kooliteenija palga, kütte ja õppevahendite kulud).

Kuna Aegna lastel polnud
ööbimiskohtade puudumise,
kuid ka tormiste ilmade tõttu
võimalik Tallinnas koolis käia,
siis tegi sõjaminister Paul Lill
29. detsembril 1937 valitsusele
ettepaneku, et riik tasuks Aegna algkoolile vajalike ruumide,
kütte ja valgustuse eest. Ülenormatiivsete kulude tegemine
kuulus seaduse järgi valitsuse pädevusse. Kuna tegemist
oli erandliku olukorraga, siis
vabariigi valitsuse otsusega
5. jaanuaril 1938 lubati Aegnal asuvale algkoolile anda
tasuta kasutamiseks ruume riigile kuuluvates hoonetes kuni
30 m2 ja õpetaja elukorteriks
kuni 50 m2. Sõjaministeeriumi
korraliste kulude arvelt lubati
tasuda kooliruumide ning õpetaja korteri kütte ja elektrivalgustuse eest. Kool likvideeriti
1940. aasta sügissuvel, kui
Eesti sõjaväelased pidid saarelt
lahkuma.
Algkooli asutamine Aegnale
tõusis päevakorrale uuesti pärast sõjategevuse lõppu, kui hiljemalt 1947. aastal rajati saarele
Balti mere laevastikule allunud
õhutõrje väeosa, mida 1952.
aastal nimetati ametlikes dokumentides väeosaks nr 87278 ja
1959. aastal väeosaks nr 10490.
Seda juhatas polkovniku aukraadis sõjaväelane. Väeosa sai
kasutada palju eluhooneid, mis
jäid 1941. aasta augustis hävi-
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lid
tamata. Andrei Jeleb, kes töötas
tuukrina ning käis tööülesannete tõttu saarel, meenutuste järgi
oli Aegnal umbes sada sõjaväelasest. Peale selle oli saarel ka
palju ohvitseride ja üleajateenijate pereliikmeid. Kooli kohta
on arhiivimaterjale hiljemalt
1947. aastast: väike neljaklassiline algkool, mille juhatajaks
ning ainukeseks õpetajaks oli
Nadežda Solovjova (hiljem
Bondarenko). Ta lõpetas Poltaava pedagoogilise instituudi ning
töötas selles koolis alates 1948.
aastast. Kahel viimasel aastal
oli tema kuupalk sada rubla.
Kooli koristaja, kes oli ühtlasi
ka katlakütja, teenis tunduvalt
rohkem, s.o 270 rubla.
Perega Aegnal elanud ohvitserid ja üleajateenijad võisid
algul lisasissetuleku eesmärgil
pidada lehmi ja sigu. Hiljem
keelustati lehmade ja mõne
aja pärast ka sigade pidamine.
Õpetajale kehtis erand. Endise
õpetaja korteris hiljuti tehtud
remondi käigus avastati dokument, millest selgub, et 31.
augusti 1950 seisuga oli Aegna
algkoolis kirjas kokku üheksa
õpilast, sealhulgas I klassis ja
II klassis üks, III klassis kuus
ning IV klassis samuti üks õpilane. Kool tegutses veel 1957.
aasta kevadel, kuid õpilaste arv
oli selleks ajaks veelgi enam
kahanenud. Kui 1955/1956.
õppeaastal oli Aegna algkoolis

12 õpilast, siis 1956/1957. õppeaastal vaid kuus.
Kool paiknes sõjaväeosa medpunktiga ühe katuse
all. See oli ühekorruseline
ja 96 m2 suurune maja, kus
algkooli kasutada oli 32 m2.
Koolipinke oli kokku kaheksa ning klassitahvleid kaks.

Peale selle oli veel õpetaja
laud. Ruumid olid 3 m kõrgused. Väiksel koolil oli ka
oma raamatukogu, kus 1956.
aastal oli 92 raamatut, neist
87 ilukirjanduse valdkonnast.

Viimsi
Muuseumide
lehenäitus

Robert Nerman

Enne: Ohvitseride kasiino 1920. aastail, Viimsi Muuseumide fotokogu.

Viimsi-Aegna algkooli III klassi õpilase Vaike Bärsoni
tunnistus 1933/1934. õppeaastal (Hugo Udusaare
erakogu).

Rannatalu
ootab perenaist

Ohvitseride kasiinohoone
esialgne otstarve ja ehitusaasta on kahjuks teadmata. See on üks paljudest
Naissaare saladustest.
Kasiinohoone paikneb sadamast kuue kilomeetri kaugusel Haldja (Aldia) külas.
Küla tekkis siia eelmise sajandi alguses, täpsemalt Esimese maailmasõja käigus.
Üks tähelepanuväärsemaid
ehitisi asustatud punktis
ongi ohvitseride kasiino ehk
Naissaare komandantuur.
Esimese maailmasõja ajal
hoone põles ning see taastati
1924. aastal. Legendi jär-

gi tehti hoones päeval tööd
ja õhtul lõbutseti linnast
toodud tüdrukutega ning
mängiti kaarte. Ent Eesti
vabariigi ajal midagi säärast
ei juhtunud. Vähemasti nii
kinnitavad need, kes tol ajal
siin elasid ja kelle vanemad
komandantuuris töötasid. Ka
endised naissaarlased ei oska
öelda, miks seda komandandi ametiasutust ikkagi kasiinoks nimetatakse.
Haldja külas asus ka
Naissaare komandantuuri
juhtimiskeskus: staap, klubi, kino, algkooliklassid,
kasarm, söökla, saun, töökoda, mitmesugused laod ja
kõrvalhooned. Nõukogude

armee kasutas seda ametihoonet kasarmu ja staabina.
1990. aastail sai hoone
omanikuks Viimsi vald, kes
müüs oksjonil 23 nõukogudeaegset militaarrajatist,
nende seas Haldja külas
asuva ohvitseride kasiino
alghinnaga 121 000 krooni.
Praegusajal on see eraomanduses, kuid paraku seni väga
kehvas seisukorras: hoonet
on rüüstatud ja lagastatud.
Samuti pole kiita olukord
maja ümbruses: endises iluaias võimutsevad kibuvitsad
ja võsa. Hoone on alates
1996. aastast arhitektuurimälestisena riikliku muinsuskaitse all.

Viimsi prouad, vakad voodi alt välja ja sõlg ette, teid
ootab tore võimalus!
Kingu talu otsib lahket ja rõõmsat perenaist, kes
võtaks külastajaid vastu ja hoiaks majapidamise korras.
Võimalik on vaipu kududa ja tegeleda igasuguse muu
käsitööga.
Selle kõige eest pakume ka palka.
Erilisi teadmisi pole vaja, nagu ütlesid vanad eestlased:
„Töö õpeteb tegijat, amet harjutab meistrit, katsudes
kasvab rammu”.
Neil, kes on tööst huvitatud, palume ühendust võtta
Viimsi Muuseumidega tel 606 6942.
Nüüd: Ohvitseride kasiino 2008. aastal, Alar Miku foto.
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Käivitus Viimsi infoportaal
Kas oled mõnikord mõelnud,
kui hea oleks seda asja või
toda teenust saada ka Viimsist? Kas oled helistanud sõpradele, tuttavatele ja infoliini
küsimusega firmade kohta,
mis Viimsis midagi taolist
teevad? Kas oled otsinud Internetis firmade katalooge
ja kodulehti ning uurinud,
kus nad asuvad? Või mäletad
kuskil nähtud kuulutust, aga
mitte ei suuda meenutada,
millise poe või bussipeatuse
stendinurgas see oli?
Minuga juhtus niimoodi tihti,
liiga tihti. Palju asju ja teenuseid sai otsitud, mitte leitud,
ning ostetud Tallinnast või mujalt, hiljem avastades naaberkülast parema võimaluse. Möödunud aasta sügisel leidsin, et
nii enam edasi ei saa, peab ise
midagi ette võtma.
Pidasin nõu sõprade, tuttavate ja potentsiaalsete partneritega, kes kõik olid ideest vaimustuses, kuid ei leidnud aega
ega tahtmist kaasa lüüa. Seega
asusin üksinda asja kallale.
Olen küll pikalt suurettevõtetes

programmeerijana töötanud,
kuid sellise projektiga kogemus puudus. Otsustasin portaali ehitada vabatarkvara (open
source’i) põhjal. Valdkonda
sisseelamine, komponentide
leidmine, kokkusobitamine ja
tõlkimine võttis oma aja.
Üksinda projekti kallal töötamisel on oma plussid ja miinused. Suurimaks miinuseks
on just vajadus ise kõigega
hakkama saada. Motivatsiooni
hoida täiesti uue asja üksinda
tegemisel pole ka just kõige
kergem. Plussiks aga võimalus ja vabadus jooksvalt ideid
katsetada, lükata kõrvale alguses suurepärasena tundunud
lahendus ja muuta terve lehe
ülesehitust.
Tulemuseks
on
ainult
Viimsile suunatud infoportaal
viimsi.teated.ee, mille eesmärk
on olla Viimsi elaniku, ettevõtja ja külastaja esimene peatus
Internetis. Portaal pakub kohalikke uudiseid, korralikku
ürituste kalendrit, ettevõtete
ning eraisikute tegevusalasid ja
kontakte (igaüks saab enda info
ise lisada). Lisaks on väga tähtis leheosa foorum oma paljude

valdkondadega, kust iga inimene leiab midagi huvitavat.
Kui palju see maksab? Mitte midagi. Kõik on tasuta. Võta

ja kasuta, anna endast teada ja
suhtle teistega!

Lauri Koobas

Lauri Koobas (31)
Lõpetanud 1994. aastal Nõo reaalgümnaasiumi
ja õppinud Eesti infotehnoloogia kolledžis infosüsteemide erialal. Samuti Tallinna tehnikaülikoolis telekommunikatsiooni ning Tartu ülikoolis
matemaatikat.
Varem olnud programmeerija ka Hansapangas
ja EMT-s.
Leppneeme küla elanik kolm viimast aastat.
Abielus, peres kasvab kuueaastane laps.

Viimsi infoportaal ootab elanike
aktiivset kaasalöömist
Aprilli lõpus käivitub Viimsi
esimene infoportaal, milles
vallaelanikud saavad samuti
aktiivselt kaasa lüüa.
Portaalis on kolm suurt alajaotust: uudised, foorum ning
tegijad ja pakkujad. „Tegijate
ja pakkujate” rubriiki saab iga-

üks oma andmed ise sisestada,
et oma firmast või teenustest
ka teistele teada anda. Uudiste lisamiseks tuleb need saata
administraatorile, kes lood pärast toimetamist portaalis nähtavaks teeb. Foorumisse saab
tasuta jätta teateid ja kuulutusi.
Enne tuleb end registreerida
kasutajaks ning umbes 30 se-

kundi pärast saabki vestluses
osaleda.
Esialgsed foorumi teemad
on jaotatud Viimsi külade
kaupa, eraldi jaotus on Viimsi koolile. Tõenäoliselt teemaring laieneb. Kui mingil
rühmal on vaja suhelda nii, et
teised ei näe, siis saab administraatorile esitada palve luua

piiratud kasutajatega suhtlusvõimalus.
Infoportaali looja Lauri
Koobas loodab haldamise kulud katta esiküljele müüdava
reklaamiga. „Suuresti on see
aga minu vabatahtlik töö,” lisas ta.
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Viimsi vallavalitsuse määrused
18. märts 2008 nr 15
Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste
määramine

Määrus kehtestatakse, võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu
10.01.2006 määrusega nr 1 kinnitatud ja 09.05.2006 määrusega nr
16 muudetud “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korra” punkti 22, Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määrusega nr 13 kinnitatud “Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise
korra” § 11 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 määrusega nr
26 kinnitatud “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra” § 10
lõike 1 ning arvestades Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 21.01.2008
protokolli nr 1 (p.p.2) ettepanekut:
§ 1. Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suurused
järgmiselt:
1) sünnitoetus
5000.2) põhikooli I klassi mineva lapse toetus
1000.–
3) lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus
kuni 600.– kuus
4) ravimitoetus
kuni 2000.–
5) eakate tähtpäeva toetus
300.–
6) matusetoetus
1000.7) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus
2400.- aastas
8) maamaksu toetus
kuni 1500.9) suurperetoetus
2000.– aastas
10) erakorraline toetus kuni 3000.–
11) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale
400.– kuus
12) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 240.– kuus
13) lapsehoiutoetus
kuni 2000.- kuus
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 02.02.2007 määrus
nr 8.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

18. märts 2008 nr 16
Püünsi Kooli põhimäärus

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 12 lg 4,
„Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 9 lõike 2 ja 3, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lg 1 p 4 , Viimsi Vallavolikogu
31.11.2007 a. määruse nr 33 „Viimsi valla haridusasutuste põhimääruse kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1
ning „Viimsi valla põhimääruse” § 33 lg 1 p 10alusel.
I Üldsätted
§ 1. Üldmõisted
(1) Püünsi lasteaed-põhikool on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) valitsemisalas tegutsev munitsipaalõppeasutus.
(2) Õppeasutuse ametlik nimetus on Püünsi Kool (edaspidi Kool)
(3) Kooli aadress on: Kooli tee 33 Püünsi küla Viimsi vald 74013.
(4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis seadustest ja
nende alusel välja antud määrustest, Viimsi Vallavolikogu (edaspidi
Volikogu) ja Vallavalitsuse poolt välja antud õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
(5) Kooli õppe- ja kasvatustöö ning asjaajamiskeel on eesti keel.
(6) Kooli õppetegevus toimub päevases õppevormis.
(7) Koolil on Volikogu poolt kinnitatud teeninduspiirkond ning Vallavalitsuse poolt kehtestatud lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
(8) Koolil on õigus vabade kohtade olemasolu korral võtta vastu
teiste koolipiirkondade lapsi.
(9) Laste vastuvõtt Kooli toimub lapsevanema või lapse seadusliku
esindaja (edaspidi Lapsevanem) kirjaliku avalduse alusel õigusaktidega kehtestatud korras.
(10)
Lapse Kooli nimekirjast kustutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
(11)
Koolil on oma eelarve ja pangakonto.
(12)
Koolil on oma pitsat ja sümboolika, mille kasutamise
kinnitab direktor.
(13)
Kooli tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.
(14)
Kooli juurde on õigus asutada sihtasutusi ja mittetulundusühinguid, mille kaudu toetatakse Kooli õppe- ja kasvatustööd,
huvi- ja majandustegevust.
(15)
Koolil on õigus luua ja arendada välissidemeid.
(16)
Koolil on õigus osaleda Kooli välis- ja sisekeskkonna
ning õppe- ja kasvatustöö parandamisele suunatud projektides.
II kooli tegevuse eesmärgid ja arengukava
§ 2. Kooli tegevuse eesmärgid
(1) Kooli ülesanne on:
1) luua eeldused oma elu, töö ja õppimisega toimetulevate ning
ühiskonna arengule kaasaaitavate isiksuste kujunemisele;
2) luua lastele turvaline vaimne ja füüsiline keskkond õppimiseks ja
arenemiseks;
3) arendada lastes soovi loovaks tegevuseks;
4) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
(2) Kool:
1) võimaldab eelkooliealistele lastele hoidu ja alushariduse omandamist;
2) on ühtluskool, mis loob õpilastele võimalused konkurentsivõimelise põhihariduse omandamiseks vastavalt võimetele;
3) võimaldab õpilasele tõrgeteta ülemineku ühest klassist või koolist teise, kuna iga järgmine klass tugineb vahetult eelmisele;
4) võimaldab õpilastel täita koolikohustust;
5) organiseerib klassivälist tegevust ja huviringe;
6) võib korraldada ja läbi viia kursusi, seminare, konverentse ja
laagreid;
7) võib organiseerida täiendõpet;
8) võib korraldada ja läbi viia Kooli eelarve väliseid ja õppekava
väliseid tegevusi, mis tasustatakse lapsevanemate poolt;
9) nõustab vajaduse korral Lapsevanemaid.
§ 3. Kooli arengukava
(1) Koolil on oma arengukava, kus määratakse ära Kooli arengu
põhisuunad ja -valdkonnad, kolme aasta tegevuskava ja arengukava
uuendamise kord.
(2) Kooli arengukava kinnitamine toimub Volikogu poolt sätestatud
korras.

III Õppe- ja kasvatuskorralduse alused
§ 4. Struktuur
(1) Kool jaguneb lasteaia osaks (edaspidi Lasteaed) ja kooli osaks
(edaspidi Põhikool).
(2) Lasteaias moodustab direktor vastavalt vajadustele ja võimalustele 2 liitrühma lastest vanuses 3 – 7 aastat.
(3) Põhikool töötab 9-klassilisena ja vajadusel mitme paralleeliga
põhikoolina, mis jaguneb järgmisteks Kooliastmeteks:
1) I Kooliaste 1. – 3. klass;
2) II Kooliaste 4. – 6. klass;
3) III Kooliaste 7. – 9. klass.
(4) Põhikoolis töötavad pikapäevarühm või pikapäevakool, aine- ja
huvialaringid ning vajaduse ja võimaluse korral ka ettevalmistusrühm koolieelikutele alushariduse omandamise võimaldamiseks.
(5) Koolis on raamatukogu, mis töötab direktori poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirja alusel.
(6) Kooli raamatukogu ülesandeks on:
1) teenindada Kooli lapsi ja personali, võimaldamaks neil täita
õppe- ja tööülesandeid ning toetamaks huvi lugemise ja kirjanduse
vastu;
2) võimaldada kasutajatele tasuta kojulaenutust, kohalkasutust ja
teatmeteenindust;
(7) Kooli õppekirjanduse kogu kasutamist korraldab raamatukogu
töötaja vastavalt ametijuhendile ning lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud töökorralduse alustest.
§ 5. Õppekava
(1) Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks Koolis on õppekavad, mis
on koostatud Vabariigi Valitsuse määrustega kinnitatud alushariduse
raamõppekava ning põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel.
(2) Kooli õppekavad kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu ettepanekul, kuulastes ära hoolekogu arvamuse.
(3) Õppekava täitmise tagamiseks ja toetamiseks valib pedagoog
õpikud, töövihikud, tööraamatud ja muu õppekirjanduse vastavuses
haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud loeteluga ning kasutab vajadusel ja võimalusel muid õppevahendeid ja -materjale.
(4) Pedagoogidel on õigus valida õppeprogramme, -meetodeid ja
-vahendeid, kui nende rakendamisel on tagatud haridusstandardi
nõuete täitmine ja need ei ohusta õpilaste vaimset ning füüsilist tervist.
(5) Kooli õppekavast lähtuvalt koostavad pedagoogid õppeainete
õpetamiseks ainekavad.
§ 6. Õppe- ja kasvatustöö üldkorraldus
(1) Kool töötab oma tegevus- ja päevakava ning tunniplaani järgi,
mille kinnitab direktor.
(2) Õppe- ja kasvatustöös järgitakse Kooli traditsioone.
(3) Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.00–19.00, Põhikooli on avatud
tööpäeviti 7.45–19.00.
(4) Alushariduse õppekava läbimisel annab Kool välja sellekohase
õiendi.
(5) Põhikooli:
1) õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta
31. augustini, koosnedes õppe- ja eksamiperioodist ning koolivaheaegadest;
2) õppeperioodi pikkus on vähemalt 175 õppepäeva (35 õppenädalat);
3) koolivaheajad, kooli lõpueksamite korraldamise ning kooli lõpetamise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister oma
määrustega;
4) õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta;
5) ühes õppenädalas on 5 õppepäeva, õpilaste nädalakoormus määratakse Kooli õppekavaga;
6) õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis . Koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse
sätestab päevakava. Tundide eel ja vahetundide ajal hoiavad Kooli
üldkasutatavates ruumides korda korrapidajaõpetajad direktori poolt
kinnitatud korrapidamise graafiku alusel;
7) õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetunni pikkus on vähemalt
10 minutit, söögivahetunni pikkus 20 minutit;
8) klasside ja pikapäevarühmade täituvus on määratud põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega ja haridus- ja teadusministri määrusega;
9) ulatuses võimaldab kool koolikohustuse täitmist koduõppe vormis ja üldhariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras;
10) õpilaste hindamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister
määrusega;
11) õpilase üleviimise järgmisesse klassi otsustab õppenõukogu juhindudes haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korrast;
12) A-võõrkeelena õpetatakse inglise keelt, B-võõrkeelena vene
keelt;
13) õppeveerandite ja õppeaasta lõpul väljastatakse õpilasele klassitunnistuse väljatrükk e-kooli vastavast vormist, mille kaudu Kool
teavitab õpilast ja lapsevanemat õppeedukusest ja käitumisest õppeveerandi või õppeaasta lõpul;
14) lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid, mille tingimused ja
korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega;
15) lõpetajatele väljastatakse põhikooli lõputunnistus, mille vormi
kinnitab Vabariigi Valitsus oma määrusega.
(6) Kool arvestab õpilaste hariduslike erivajadustega.
(7) Direktor võib Vallavalitsuse nõusolekul moodustada vajadusel
parandusõppe-, pikapäeva-, järelõppe- ja logopeedilisi rühmi.
(8) Kool võimaldab lastele psühholoogilist-, logopeedilist- ja
õpiabi.
§ 7. Lapsevanemate koosolek
(1) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub Kooli juhtkond
kokku Lapsevanemate üldkoosoleku vähemalt kaks korda õppeaastas.
(2) Kui vähemalt üks kolmandik (1/3) rühma või klassi Lapsevanemaid nõuab, on direktor kohustatud kokku kutsuma selle rühma või
klassi Lapsevanemate koosoleku.
(3) Lapsevanemate (üld)koosolek võib teha Kooli direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.
§ 8. Arenguvestlused
(1) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse iga lapsega Koolis
läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on lapse arengu toetamine.
(2) Lastega läbiviidavast arenguvestlusest võtab osa laps, Lapsevanem ja lapse rühmaõpetaja või klassijuhataja, vajadusel kaasatakse
ka teisi pedagooge ja koolitöötajaid ning lapse elukohajärgse vallavõi linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse esindajaid või ametiisikuid.
(3) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse
Kooli pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu ja hoolekoguga ning
selle kinnitab Kooli direktor käskkirjaga.
§ 9. Lapse tervise kaitse

(1) Kool tagab lapse koolimajas viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ja koostab tervisekaitse-eeskirjade ja -normide kohase
päevakava.
(2) Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks, tehes koostööd Lapsevanema, koolipidaja ning vajadusel politsei ning teiste ametiasutuste ja ekspertidega.
(3) Laste ning Kooli personali vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise
kord määratakse kindlaks Kooli kodukorras, mille kehtestab õppenõukogu.
(4) Laste meditsiinilist teenindamist korraldab Vallavalitsus koos
direktoriga vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.
IV Lapsed ja nende vanemad
§ 10.
Lapsed
(1) Lasteaias toimub laste vastuvõtt ja üleandmine Lapsevanemale
Kooli territooriumil.
(2) Lasteaias käival lapsel on õigus:
1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
2) eneseusaldust, vaimset erksust ja loovust toetavale tegevusele;
3) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse õppekava omandamisel.
(3) Põhikooli õpilasel on õigus:
1) vaimselt ja füüsiliselt turvalisele keskkonnale ja päevakavale;
2) võtta osa õppetööst;
3) saada täiendavat abi õppekava omandamiseks pedagoogidelt
nende üldtööaja piires;
4) õppida individuaalse õppekava alusel;
5) õppida koduõppe vormis vastavalt seadusandluses ettenähtud
alustele;
6) kasutada klassivälises tegevuses tasuta Kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- jm vahendeid;
7) asutada Koolis õpilasomavalitsusi, klubisid, stuudioid ja ringe,
mille tegevus ei ole vastuolus Kooli ja kodu kasvatuspõhimõtete ja
eetiliste tõekspidamistega, ning osaleda nende töös;
8) kuuluda demokraatlikult valitud õpilasesindusse, millel on õigus
kooskõlas seadusandlusega ja lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest,
õigustest ja kohustustest, otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi;
9) saada Koolist informatsiooni koolikorralduse ja õpilaste õiguste
ja kohustuste kohta, samuti õppimisvõimaluste kohta;
10) saada seadusandluses ettenähtud korras meditsiinilist abi;
11) saada Koolis õppimise ajaks vastavalt haridus- ja teadusministri
määrusele väljastatud õpilaspilet, selle kõlbmatuks muutumisel või
kadumisel õpilaspileti duplikaat vastavalt Kooli asjaajamiskorras
kehtestatud korrale;
12) pöörduda Kooli personali poole abi saamiseks;
13) pöörduda oma õiguste kaitseks klassijuhataja, direktori, psühholoogi, hoolekogu, Vallavalitsuse, politsei, lastekaitseorganisatsioonide, maavanema, haridus- ja teadusministeeriumi jms poole;
14) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest
või fondidest;
15) osaleda vastavalt eale Kooli heaks tehtavas töös;
16) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.
(4) Põhikooli õpilane on kohustatud:
1) osalema õppetöös;
2) suhtuma kohusetundlikult oma töösse;
3) õppima oma võimete kohaselt;
4) end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
5) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt;
6) täitma üldkehtivaid moraali- ja käitumisnorme;
7) hoidma ühisvara ja loodust;
8) hüvitama Lapsevanema kaasabil Koolile tekitatud ainelise kahju
õigusaktides sätestatud korras;
9) täitma Kooli kodukorda ja vastutama selle eiramise eest;
10) hoidma Kooli head mainet.
(5) Lastele avaldatakse tunnustust ja laitust vastavalt õigusaktides ja
Kooli kodukorras ettenähtule ning Kooli asjaajamiskorras fikseeritud
viisil.
(6) Põhikooli õpilaste omavalitsusorganiks on õpilasesindus, mis
tegutseb vastavalt oma põhimäärusele, mille kiidab heaks hoolekogu
ja kinnitab direktor. Õpilasesinduse tööd suunab ja juhendab Kooli
huvijuht.
§ 11.
Lapsevanemad
(1) Lapsevanemal on õigus:
1) tuua last Lasteaeda ja viia teda sealt ära temale sobival ajal, arvestades Lasteaia päevakava;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks
ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;
3) osaleda Kooli töös ja juhtimises hoolekogusse valitud Lapsevanemate kaudu;
4) olla valitud Kooli hoolekogusse;
5) tutvuda Kooli õppe- ja päevakavaga ja saada teavet Kooli töökorralduse kohta;
6) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidluste lahendamiseks pedagoogide, direktori, hoolekogu, Vallavalitsuse või Kooli üle riiklikku järelevalvet teostava isiku jms poole.
(2) Lapsevanemal on kohustus:
1) luua lapsele soodsad ja turvalised tingimised arenemiseks ja alushariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks ja õppimiseks;
2) tasuda Vallavolikogu poolt kehtestatud korras ja ulatuses igakuiselt lapse õppe- ja toitlustuskulude eest, Lasteaias lisaks ka kohamaksu;
3) informeerida Kooli sekretäri lapse puudumajäämisest või Koolist
lahkumisest;
4) kinni pidada Kooli päevakavast ning laste tervise edendamise ja
tervisekaitse nõuetest;
5) osaleda Kooli Lapsevanemate üldkoosolekutel ja klassi- või rühmakoosolekutel;
6) osaleda üks kord aastas rühma õpetaja või klassijuhataja poolt
korraldataval arenguvestlusel.
§ 12.
Koolikohustuslike õpilaste arvestuse pidamine
Koolikohustuslike õpilaste arvestust Viimsi vallas peab Vallavalitsus.
V Personal
§ 13.
Personal
(1) Kooli personali moodustavad pedagoogid ja teised töötajad.
(2) Pedagoogidena käsitatakse õpetajaid, direktorit, direktori asetäitjat õppe- ja kasvatusalal ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid
isikuid.
(3) Personali koosseisu kinnitab Vallavalitsus direktori ettepanekul
ja kooskõlastatult hoolekoguga tuginedes haridus- ja teadusministri
määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

(4) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor
konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.
(5) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab
Kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(6) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks Kooli põhimääruse ja töösisekorraeeskirjade, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseaduste ja pedagoogide
töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.
(7) Pedagoogi põhiülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine, tuginedes laste ning pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja üksteisemõistmisele ning koostööle laste ja lapsevanematega.
(8) Pedagoogid vastutavad lapse tervise ja turvalisuse eest lapse
Koolis viibimise ajal.
(9) Pedagoogid tagavad kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava
järgmise Lasteaias ning vastutavad oma aine õpetamise kvaliteedi
eest Põhikoolis.
(10)
Pedagoogid nõustavad Lapsevanemaid pedagoogilistes
küsimustes.
(11)
Iga Kooli töötaja on vastutav tema hoolde usaldatud
Kooli vara eest.
(12)
Rühmaõpetaja või klassijuhataja ülesanne on tundma
õppida laste isiksust ja elutingimusi ning teha koostööd Lapsevanematega.
(13)
Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
(14)
Lapse ebarahuldava koduse kasvukeskkonna kohta on
personal kohustatud andma teavet direktorile, kes informeerib olukorrast Vallavalitsuse vastavat ametnikku.
(15)
Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning
nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine.
(16)
Atesteerimise tingimused ja korra kehtestab haridus- ja
teadusminister määrusega.
(17)
Pedagoogil on õigus taotleda ametijärgu tõstmist seadusandluses sätestatud korras.
(18)
Esimest aastat Koolis töötavale pedagoogile (vajadusel
ka hiljem) määrab Kool mentori tema toetamiseks pedagoogi ametioskuste omandamisel.
(19)
Personalil on õigus:
1) tutvuda Kooli tegevust puudutava dokumentatsiooniga;
2) pöörduda korrakaitseorganite poole;
3) keelduda tööülesannetest, milleks tal puudub vastav kompetents
ja pädevus;
4) pöörduda oma õiguste kaitseks vastavate ametkondade poole.
(20)
Personal on kohustatud:
1) suhtuma oma töösse kohusetundlikult;
2) end ametialaselt pidevalt täiendama;
3) täitma üldtunnustatud moraali- ja käitumisnorme.
(21)
Koolis mittepedagoogilistel ametikohtadel töötav personal tagab Kooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise
ja Kooli tehniliste häireteta töö.
VI Juhtimine
§ 14.
Direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor kannab vastutust Kooli üldseisundi
ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(2) Direktor tagab Kooli tulemusliku töö ja juhib Kooli tegevust
koostöös pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu, hoolekogu, Vallavalitsuse ja teiste huvigruppidega.
(3) Direktor on Kooli seaduslik esindaja.
(4) Direktor võib teha tehinguid, mis on suunatud tema seaduses
sätestatud ülesannete täitmisele ning mille maksumus ei ületa valla
õigusaktides sätestatud piirmäära.
(5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab
Vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse Vallavalitsus.
(6) Direktoriga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.
(7) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Viimsi
vallavanem.
(8) Direktor:
1) tagab Kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud
nõuetele;
2) kutsub kokku koosolekuid ja nõupidamisi;
3) korraldab Kooli pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu tegevust;
4) kinnitab käskkirjaga laste Kooli vastuvõtmise ja Kooli nimekirjast kustutamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning
kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
6) kinnitab käskkirjaga töösisekorraeeskirja, mis on eelnevalt tööinspektsiooniga kooskõlastatud, ning muud Kooli tegevust korraldavad dokumendid;
7) tagab Kooli hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja õppenõukogu
seaduslike otsuste täitmise;
8) esitab Vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava
Kooli eelarve eelnõu;
9) tunnustab ja karistab;
10) loob tingimused koostööks;
11) tagab töötajatele ohutud töötingimused, tutvustab personalile
tööle võtmisel, samuti töötamise ajal töökorra, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid;
12) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
13) esitab Kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente Vallavalitsusele;
14) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
15) moodustab vajadusel ajutisi töögruppe ja komisjone;
16) on aruandekohustuslik Kooli hoolekogu ja Vallavalitsuse ees;
17) täiendab pidevalt enda teadmisi ja rakendab neid Kooli juhtimises;
18) koordineerib Kooli suhtekorraldust ning Kooli ja hariduse propageerimist;
19) täidab muid talle pandud seaduslikke kohustusi ja ülesandeid.
§ 15.
Pedagoogiline nõukogu
(1) Koolil on pedagoogiline nõukogu, mille ülesanne on Lasteaia
õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning Vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse
parandamiseks ettepanekute tegemine.
(2) Kooli pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad Lasteaia pedagoogid.
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VIII Kooli ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
§ 23.
Kooli tegevuse ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine
(1) Kooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib toimuda
järgmistel juhtudel:
1) vallas on koolitusnõudlus suurenenud või vähenenud;
2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
3) ümberkorraldused haridussüsteemis;
4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.
(2) Volikogu otsusel korraldab või kujundab Kooli ümber või lõpetab Kooli tegevuse Vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja
korras.
(3) Kooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast
õppeperioodi lõppu.
(4) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult haridus- ja teadusministeeriumile, maavanemale,
Kooli personalile ning lastele ja nende vanematele vähemalt kuus
kuud enne uue õppeaasta algust.
(5) Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.
(6) Kooli tegevus lõpetatakse, kui:

Lisa 1

1

1

1
1

0,1

MLA
Viimsi
Lasteaiad

1

Kunsti-kool

Muusika-kool

Juhataja/direktor
Juhataja asetäitja majanduse
alal
Huvijuht
Raamatukoguhoidja
(Tegev)Juhiabi õppe- ja kasvatustöö alal
Õppealajuhataja
Tegevjuht
Õpetaja
Kontsertmeister
Õpetaja abi
Asendusõpetaja
Muusikaõpetaja
Kunsti/liikumisõpetaja
Arvutiklassi infojuht/Arvutite
hooldajaIKT-juht
Tantsuõpetaja
Logopeed/ defektoloog
Psühholoog
Pediaater
Pikapäevarühma kasvataja/ õpetaja
Ringijuht
Sekretär
Laborant
Koristaja
Meister /Majahoidja
Majaperenaine / Kokk - perenaine
Spordirajatise administraator
Administraator
Peakokk
Kokk
Abikokk
Meditsiiniõde
Muusikariistade häälestaja
Remonditööline
Tugiõpetaja; abiõpetajaTugiisik
erivajadusega lapsele (ajutine)
Sotsiaalpedagoog
Järelõpperühma õpetaja
			

Prangli Põhikool

Viimsi Vallavalitsuse 28.03.2008 määrusele nr 17
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali koosseis kuni
31.08.2008.a.

1
0,5

1
1

1

0,75
13

5

15
2

5

0,75
0,25
0,5
0,75

0,1

1

0,7

2
1
0,75
3

0,2

1
1

0,25
2

1
1

5
55,5
18
3
3,25
3,25
0,25
4
1,5
2

1
1
1

1

1

1

1

1
4,5

4
4
2
1
4

0,5
0,5

Viimsi Keskkool
Ametinimetus
Direktor
Personalijuht
Autojuht-asjaajaja
Sekretär-juhiabi

Kohtade arvkuni 31.08.2008
1
1
1
1
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MA Viimsi Raamatukogu personali koosseis 2008.a.
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Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra” ning omaniku Christi Villand´i 21.02.2008.a. avalduse aadressi määramise kohta:
§ 1. Määrata katastriüksusele Tuulepesa tee 10 (katastritunnusega
89002:004:0060) aadressiks Kurvi tee 2a, asukoht näidatud lisas 1
oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

28. märts 2008 nr 19
Prangli Põhikooli arengukava kinnitamine aastateks 2008 - 2010

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 22 lõike 2, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 3¹ lõike 3 ja
Viimsi Vallavolikogu 14.08.2007 määruse nr 27 “Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine
vallavalitsusele” § 2 alusel:
§ 1. Kinnitada Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2008-2010,
vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Prangli Põhikooli direktori kt-l korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

04. aprill 2008 nr 20
Aadressi määramine Leppneeme külas

Kinnistu omanik Mati Nõu on 25.02.2008.a. esitanud Viimsi Vallavalitsusele avalduse aadressi määramiseks. Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”:
§ 1. Määrata
maaüksusele
Võrkoja
(katastritunnusega
89001:003:5220) aadressiks Võrkoja tee 30, asukoht näidatud lisas
1 oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

04. aprill 2008 nr 21
Viimsi Kunstikooli põhimäärus
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Lisa 3

Muusikakool

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lg
2, “Viimsi valla põhimääruse” § 46 lg 2 ja Viimsi Vallavolikogu 23.
jaanuari 2007.a. määruse nr 8 “Viimsi valla ametiasutuse hallatavate
asutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 :
§ 1. Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali
koosseis kuni 31.08.2008.a, vastavalt lisale 1.
§ 2. Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali
koosseis alates 01.09.2008.a, vastavalt lisale 2.
§ 3. Kinnitada MA Viimsi Raamatukogu personali koosseis 2008.a,
vastavalt lisale 3.
§ 4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 02.02.2007. a määrus
nr 10 “Viimsi vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine” ja Viimsi Vallavalitsuse 24.04.2007. a määrus nr 31
“Viimsi Vallavalitsuse 02.02.2007 määruse nr 10 “Viimsi vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine” muutmine”.
§ 5. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
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Ametinimetus

IX Põhimääruse muutmise kord
§ 24.
Põhimääruse muutmine
(1) Põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid Kooli personal, hoolekogu, Vallavalitsus, Volikogu ja teised asjast huvitatud
isikud.
(2) Täiendus- ja muudatusettepanekud vaatab läbi ning esitab koos
oma seisukohtadega Vallavalitsusele Kooli direktor.
§ 25.
Põhimääruses määratlemata küsimused
Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata küsimused lahendab
Kooli direktor koos hoolekogu ja Vallavalitsusega.
§ 26.
Rakendussätted
(1) Käesolev põhimäärus jõustub alates 01.09.2008.a.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000.a. määrus nr 13.
(3) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Püünsi Põhikool

VII Kooli vara, finantseerimine ja eelarve
§ 19.
Kooli vara
(1) Kooli vara kuulub Viimsi valla munitsipaalomandisse.
(2) Kooli vara moodustavad Koolile Viimsi valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised,
seadmed, inventar ja muu vara.
(3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Viimsi
vallale rahaliste kohustuste võtmine toimub Volikogu poolt kehtestatud korras.
§ 20.
Finantseerimine
(1) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest ning Kooli õppekava välisest tegevusest saadud tuludest ning Lapsevanemate poolt kaetavast
osast..
(2) Kooli tasuliseks õppekavaväliseks tegevuseks on Kooli kasutuses olevate esemete või ruumide üürimine ja rentimine ning ringide
töö.
(3) Kooli raamatupidamisarvestust korraldab Vallavalitsus koos
Kooli direktoriga vastavalt õigusaktidele.
(4) Kooli eelarve kava kiidavad heaks Kooli hoolekogu ja Vallavalitsus ning eelarve kinnitab Volikogu.
(5) Rahaliste vahendite liikumist puudutavad dokumendid on direktori kinnituseta kehtetud.
(6) Kooli pedagoogide töö tasustamise alused kinnitab Volikogu.
§ 21.
Asjaajamine
(1) Kooli asjaajamine toimub Kooli asjaajamiskorra alusel, mis on
kooskõlas valla asjaajamiskorraga.
(2) Koolis peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid,
samuti nende täitmise korra kinnitab direktor kooskõlas haridus- ja
teadusministri määrusega.
(3) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja säilitamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
(4) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja muid aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.
§ 22.
Järelevalve
(1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse korralduse, juhtimise ning taseme üle teostatakse riiklikku järelevalvet.
(2) Kooli majandus- ja finantstegevuse üle teostatakse kontrolli vastavalt seadusandlusele.

1) riikliku järelevalve hinnangul ei vasta Kooli õppetase riikliku
õppekavaga kehtestatud nõuetele;
2) Kooli ei ole võimalik finantseerida;
3) Kooli kõik koolitusload on tühistatud;
4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.
(7) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab Vallavalitsus teeninduspiirkonna lastele ja õpilastele võimaluse jätkata alushariduse ja põhihariduse
omandamist teistes lasteasutustes ja koolides.
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(3) Pedagoogilise nõukogu tegevust reguleerib Kooli pedagoogilise
nõukogu tegutsemise kord.
(4) Pedagoogilise nõukogu koosolekust on õigus osa võtta Kooli
raamatukoguhoidjal, hoolekogu esimehel, Kooli omaniku esindajal
ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval ametnikul.
§ 16.
Õppenõukogu
(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on Põhikooli õppe- ja
kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja
juhtimiseks vajalike otsuste tegemine lähtudes haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud õppenõukogu pädevusest ja korrast.
(2) Kooli õppenõukogusse kuuluvad Põhikooli pedagoogid.
(3) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra määrab haridus- ja
teadusminister määrusega.
(4) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta Kooli raamatukoguhoidjal, arstil, hoolekogu esimehel, õpilasesinduse esindajal,
Vallavalitsuse esindajal ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet
teostaval ametnikul.
§ 17.
Hoolekogu
(1) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab
Vallavalitsus Kooli hoolekogu.
(2) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on
Kooli pedagoogide, Volikogu, Lapsevanemate, vilistlaste ja Kooli
toetavate organisatsioonide ühistegevus Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
(3) Hoolekogusse kuuluvad:
1) Volikogu esindaja;
2) Kooli pedagoogide esindaja, vastavalt pedagoogide üldkoosoleku otsusele;
3) viis vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide
esindajat, vastavalt Lapsevanemate üldkoosoleku otsusele.
(4) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kolme
kuu jooksul. Hoolekogu tegutsemise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.
(5) Hoolekogu teeb Vallavalitsusele ettepanekuid Kooliga seotud
küsimuste paremaks lahendamiseks.
(6) Hoolekogu otsustab Lasteaias käiva lapse toidukulu päevamaksumuse.
(7) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
(8) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu tööst aruande kord õppeaastas Lapsevanemate üldkoosolekule ja Vallavalitsusele heakskiitmiseks.
§ 18.
Juhtkond
(1) Koolil on juhtkond, kuhu kuuluvad direktor, õppealajuhataja,
lasteaia tegevjuht, huvijuht ja psühholoog. Sõnaõigusega võivad
juhtkonna nõupidamistest osa võtta töötajate usaldusisik ja hoolekogu esimees.
(2) Kooli juhtkonna ülesanne on Kooli pedagoogilise nõukogu ja
õppenõukogu töö ettevalmistamine ja Kooli direktori nõustamine ja
abistamine juhtimiseks vajalike otsuste tegemisel.
(3) Kooli juhtkonna korralised koosolekud toimuvad üks kord nädalas, kui pole otsustatud teisiti.
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Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 30 lg 1 p 4, § 35 lg 2, “Huvikooli seaduse” § 7 lg 2, “Viimsi Valla
põhimääruse” § 33 lg 1 p 10 ja Viimsi Vallavolikogu 11.märtsi 2008.
a määruse nr 6 “Viimsi valla huvikoolide põhimääruste kinnitamise
ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 alusel.
I. Üldsätted
§ 1. Üldmõisted
(1) Kooli nimi on Viimsi Kunstikool (edaspidi kool)
(2) Haldusala: kool on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus)
haldusalas huvikoolina tegutsev kunstikool, mis lähtub oma tegevuses seadustest ja nende alusel välja antud määrustest ja teistest õigusaktidest.
(3) Kooli liik: kool on huvikoolina tegutsev kunstikool.
(4) Kooli aadress: Madise tee 2, Miiduranna küla, Viimsi vald,74015,
Harju maakond.
(5) Kooli teeninduspiirkond on Viimsi vald.
(6) Kooli õppekeel ja asjaajamiskeel on eesti keel.
(7) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja
kasutamise korra kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga.
(8) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga,
mille kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga.
(9) Koolil on oma eelarve.
(10)
Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavade registreeringu taotleb huvikooli
seaduses sätestatud korras Vallavalitsus.
(11)
Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest,
aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala
riiklikest raamõppekavadest, Viimsi Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
(12)
Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja
selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.
II. Tegevuse eesmärk ja ülesanded
§ 2. Tegevuse eesmärgid
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(1) Kooli põhitegevuseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusaktidega määratud mahus plaanipärase kunstihariduse andmine
Viimsi valla võimalusi arvestades kujundatud õpilaskonnale.
(2) Kool võib oma põhitegevuse kõrval:
1) anda täiskasvanute koolitust,
2) õpetada eelkooliealisi lapsi,
3) korraldada seminare ja kursusi,
4) korraldada näituseid,
5) tegeleda õppematerjalide kirjastamise ja õppevahendite valmistamisega,
6) välja üürida kunstiinventari,
7) osutada tasulisi teenuseid.
(3) Kooli juures võivad tegutseda õpilastest ja vilistlastest koosnevad kunstnike grupid.
§ 3. Kooli ülesanded
Kooli ülesandeks on:
1) laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine;
2) kunstialaseks kutseõppeks vajaliku ettevalmistuse andmine;
3) kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide
alusel, olles kõikidele kunstiandeid omavaile lastele kättesaadavaks
lüliks haridussüsteemis.

(5) Stuudiokursusele võetakse õppur vastu katsetega.
(6) Vastuvõtu tingimused on sätestatud kodukorras.
(7) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.
§ 14.
Õpperühmade moodustamine
(1) Õpperühmad moodustatakse kursuste ja gruppide kaupa, võimalusel lähtuvalt õppurite vanusest ja tasemest.
(2) Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui kaksteist õppurit, erandid teeb õppenõukogu õppeaasta jooksul.
§ 15.
Kooli lõpetamine
(1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
(2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse
koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos hinnanguga.
§ 16.
Koolist väljaarvamine
(1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja:
1) kooli või õppe-etapi lõpetamisel;
2) lapsevanema taotluse alusel.
3) õppemaksu tasumata jätmise korral
(2) Õppuri võib koolist välja arvata kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.
(3) Õppuri kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

III. Struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded
§ 4. Struktuur
(1) Kunstihariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.
(2) Koolis on järgmised õppeastmed:
1) kunstigrupp: 5 -7 aastastele
2) eelkursus: 7 – 11 aastastele
3) põhikursus: 11 – 18 aastastele
4) lisa-aastad (stuudiokursus): noortele ja täiskasvanutele vanusepiiranguta
§ 5. Õppeastmete ülesanded
(1) Kunstigrupi ülesandeks on laiendada laste esteetilist kasvatust
kooliküpseks saamiseni.
(2) Eelkursuse ülesandeks on edasisteks õpinguteks kunstihuvi säilitamine.
(3) Põhikursuse ülesandeks on omandada kunstiala põhitõed.
1) õpetus toimub vastavuses üleriigilisele raamõppekavale ja kunstiharidusstandardile.
2) põhikursuse lõpetaja omandab täieliku kunstialase alghariduse ja
saab kunstikooli lõputunnistuse.
(4) Stuudiokursuse ülesandeks on säilitada ja treenida oma oskusi
kuni ametikooli astumiseni.

VI. Koolielu korraldamine
§ 17.
Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kes tagab kooli tulemusliku toimimise ja
töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(2) Direktor annab kooli ja enda tegevusest aru Vallavalitsusele.
(3) Direktor:
1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on
vajalikud huvikooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses
ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
2) juhatab kooli õppenõukogu;
3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
6) kinnitab kooli õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;
8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule;
9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete
koostamise ja esitamise;
10) lahendab muid huvikooli seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.
(4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires
käskkirju ning võib anda suulisi ja kirjalikke korraldusi.
§ 18.
Direktori ametisse kinnitamine
(1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja
avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Vallavalitsus.
(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Vallavalitsus.
(3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.
(4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Viimsi vallavanem või tema volitatud isik.
§ 19.
Kooli õppenõukogu
(1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
(2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

IV. Õppekorraldus
§ 6. Õppekorralduse alused
(1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.
(2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala
riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli huvialade õppekavad.
(3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.
(4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.
§ 7. Õppekava
(1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab kool kunstihariduse andmiseks kunstialade õppekavad.
(2) Kunstialade õppekavad peavad vastama huviharidusstandardile
ja kunstiala riiklikule raamõppekavale.
(3) Õppekavaga sätestatakse:
1) õppe eesmärk ja kestus;
2) õppeainete loendid;
3) ainekavad.
(4) Õppekava on iga õppeperioodi õppetöö korraldamise aluseks.
§ 8. Õppekava kinnitamine
(1) Õppekava eelnõu kiidavad heaks kooli hoolekogu ja õppenõukogu.
(2) Õppekava kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.
§ 9. Õppekava registreerimine ja muutmine
(1) Kooli huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.
(2) Ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uue kehtestamiseks või
olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha kooli pidaja või
tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.
(3) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt
ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.
(4) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast
jooksva õppeperioodi lõppu.
§ 10.
Õppeaasta
(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta
31. augustini.
(2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.
§ 11.
Õppeperiood
(1) Õppeperiood on 175 kalendripäeva.
(2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund.
(3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.
(4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad, mis jagunevad:
1) sügisvaheaeg;
2) jõuluvaheaeg;
3) kevadvaheaeg;
4) suvevaheaeg.
(5) Õppetöö vaheajad langevad kokku vaheaegadega üldharidussüsteemis väljaarvatud kahenädalaline kevadsuvine õppepraktika, mille
toimumisaja kinnitab õppenõukogu.
(6) Õppetöö toimub tunniplaani alusel 45-minutiliste individuaal- ja
rühmatundidena.
(7) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.
§ 12.
Õppurite hindamine
Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.
V. Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja õpperühmade moodustamine
§ 13.
Kooli vastuvõtmine
(1) Kunstihariduse õppekava alusel kunstihariduse omandamiseks
on kooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapsevanem
või eestkostja) avaldus.
(2) Kunstigruppi võetakse õpilased vastu katseteta, avalduste laekumise järjekorras.
(3) Eelkursusele võetakse õppur vastu katsetega.
(4) Põhikursusele võetakse õppur vastu katsetega.

§ 20.
Õppenõukogu pädevus ja ülesanded
(1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja
hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
§ 21.
Õppenõukogu töökord
(1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.
(2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord
õppeveerandis.
(3) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa
üle poole õppenõukogu liikmetest.
(4) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel.
(5) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest
(6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.
1) protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija;
2) protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele
õigusaktidele;
3) protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.
§ 22.
Kooli hoolekogu
Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on
suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja
ametiasutusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
§ 23.
Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine
(1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.
(2) Hoolekogusse kuuluvad
1) Vallavolikogu esindaja;
2) vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt kaks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a kooli direktor);
3) lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt kaks lastevanemate ja õppurite esindajat;
4) vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad
(3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Vallavalitsus.
(4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor.
(5) Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.
(6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul
kooli direktor.
(7) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte
enamusega.
(8) Esimehe kanditaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe
kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

§ 24.
Hoolekogu ülesanded
Hoolekogu:
1) teeb vajadusel ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid
eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamise ja selle
suuruse kohta;
7) teeb ettepanekuid kooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks.
§ 25.
Hoolekogu töökord
(1) Hoolekogu töövorm on koosolek.
(2) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
(3) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.
(4) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord
poolaastas.
(5) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist..
(6) Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku
päevakord.
(7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa
vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
(8) Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest,
kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.
(9) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel.
(10)
Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus
koosolekul viibivatest liikmetest
(11)
Hoolekogu koosolekud protokollitakse.
1) protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija;
2) protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele
õigusaktidele;
3) protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.
(12)
Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe
kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel
VII.
Koolitöötajad ja õppurid
§ 26.
Kooli töötajad
(1) Kooli personali moodustavad pedagoogid ja teised töötajad.
(2) Pedagoogidena käsitatakse õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat.
(3) Personali koosseisu määrab Vallavalitsus direktori ettepanekul.
(4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab
Kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(5) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks Kooli põhimääruse ja töösisekorraeeskirjade, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseaduste ning töösuhteid
reguleerivate muude õigusaktidega.
(6) Personalil on õigus:
1) tutvuda Kooli tegevust puudutava dokumentatsiooniga;
2) keelduda tööülesannetest, milleks tal puudub vastav kompetents
ja pädevus;
3) pöörduda oma õiguste kaitseks vastavate ametkondade poole.
(7) Personal on kohustatud:
1) suhtuma oma töösse kohusetundlikult;
2) end ametialaselt pidevalt täiendama;
3) täitma üldtunnustatud moraali- ja käitumisnorme.
(8) Koolis mittepedagoogilistel ametikohtadel töötav personal tagab
Kooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja Kooli
tehniliste häireteta töö.
§ 27.
Õppurite õigused ja kohustused
(1) Õppuril on õigus:
1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
5) kasutada muid seaduse ja kooli põhimääruse ning kodukorraga
kehtestatud õigusi.
(2) Õppur on kohustatud:
1) järgima kooli kodukorda;
2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
3) täitma muid seaduses ja kunstikooli põhimäärusega ning kodukorraga sätestatud kohustusi.
(3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.
VIII.
Kooli vara, finantseerimine, aruandlus ja järelvalve
§ 28.
Kooli vara
(1) Kooli vara kuulub Viimsi valla munitsipaalomandisse.
(2) Kooli vara moodustavad koolile Viimsi valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised,
seadmed, inventar ja muu vara.
(3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Viimsi
vallale rahaliste kohustuste võtmine toimub Volikogu poolt kehtestatud korras.
§ 29.
Kooli finantseerimine
(1) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, kooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest
saadud tulust, sihtasutuselt laekunud summadest, annetustest ja kooli
põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud
tuludest ning muudest vahenditest.
(2) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta koolitustasu. Koolitustasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul Vallavolikogu.
(3) Kooli raamatupidamisarvestust korraldab Vallavalitsus koos
kooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.
(4) Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu, Vallavalitsus
ning eelarve kinnitab Volikogu.
(5) Kooli pedagoogide töö tasustamise alused kinnitab Vallavolikogu.
§ 30.
Aruandlus
Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Vallavolikogu
ja Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

§ 31.
Järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadus- ministeerium või haridus- ja teadusministri
volitusel Harju maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Vallavalitsus.
(3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste
vahendite kasutamist Riigikontroll.
(4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud
kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.
(5) Riikliku järelevalve läbiviijal on õigus:
1) külastada kooli, teavitades eelnevalt direktorit;
2) osaleda õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel;
3) tutvuda kooli dokumentidega;
4) saada koolilt informatsiooni õigusaktide rakendamise kohta;
5) teha kooli direktorile ja vallale ettepanekuid kooli tegevuse parandamiseks ning täitmiseks kohustuslikke ettekirjutisi õppe- ja kasvatustegevuses esinevate puuduste kõrvaldamiseks;
6) teha kooli direktorile, õppenõukogule, hoolekogule täitmiseks
kohustuslikke ettekirjutusi nende poolt antud ja seaduse või seaduse
aluselantud muu õigusaktidega vastuolus olevate õppe- ja kasvatustegevust reguleerivate üksikaktide kooskõlla viimiseks seaduse või
seaduse alusel antud muu õigusaktiga.
IX. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
§ 32.
Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Vallavolikogu ja korraldab Vallavalitsus.
(2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli
ühinemises või jagunemises.
(3) Kool ühineb või jaguneb järgmiselt:
1) kool ühendatakse huvikooliga, kusjuures ühendatavad asutused
lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool;
2) kool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
3) kool jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus
lõpetab tegevuse.
(4) Kooli ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse
muutmine teist liiki asutuseks.
(5) Kooli tegevus lõpetatakse
1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
3) kui kooli järele puudub vajadus;
4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.
(6) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse
lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.
(7) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse
lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile
vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise
või tegevuse lõpetamise tähtaega.
(8) Kooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse Eesti Hariduse Infosüsteemis vastavad muudatused kahe kuu jooksul
otsuse teatavaks tegemisest arvates.
X. Lõppsätted
§ 33.
Põhimääruse muutmine
(1) Põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid Kooli personal, hoolekogu, ja teised asjast huvitatud isikud.
(2) Täiendus- ja muudatusettepanekud vaatab läbi ning esitab koos
oma seisukohtadega Vallavalitsusele kinnitamiseks kooli direktor.
§ 34.
Põhimääruses määratlemata küsimused
Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata küsimused lahendab
kooli direktor koos hoolekogu ja Vallavalitsusega.
§ 35.
Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 03.10.2000 a. määrus
nr 42.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

04. aprill 2008 nr 22
Viimsi Muusikakooli põhimäärus

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 30 lg 1 p 2, “Huvikooli seaduse” § 7 lg 2, Viimsi Vallavolikogu
13.12.2005 a. määrusega nr 38 kehtestatud ja 09.05.2006 a. määrusega nr 17 muudetud „Viimsi Valla põhimääruse” § 33 lg 1 p 10 ja
Viimsi Vallavolikogu 11.märtsi 2008.a määruse nr 6 “Viimsi valla
huvikoolide põhimääruste kinnitamise ja muutmise delegeerimine
vallavalitsusele” § 1 alusel.
I Üldsätted
§ 1. Üldmõisted
(1) Kooli nimi on Viimsi Muusikakool (edaspidi kool)
(2) Haldusala: kool on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) haldusalas huvikoolina tegutsev muusikakool, mis lähtub oma
tegevuses seadustest ja nende alusel välja antud määrustest ja teistest
õigusaktidest.
(3) Kooli liik: kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.
(4) Kooli aadress: Rohuneeme tee 38 Haabneeme, Viimsi 74001
Harju maakond.
(5) Kooli teeninduspiirkond on Viimsi vald - kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel
Viimsi vallas elavatele lastele ja täiskasvanutele.
(6) Kooli õppekeel ja asjaajamiskeel on eesti keel.
(7) Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja
kasutamise korra kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga.
(8) Kooli asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga,
mille kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga.
(9) Koolil on oma eelarve.
(10)
Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel. Õppekavade registreeringu taotleb huvikooli
seaduses sätestatud korras Vallavalitsus.
(11)
Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest,
aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala
riiklikest raamõppekavadest, Viimsi Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
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(12)
Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja
selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.
II Kooli tegevuse eesmärk ja ülesanded
§ 2. Tegevuse eesmärgid
(1) Anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks.
(2) Soovijate ja koolipoolsete võimaluste olemasolul anda täiskasvanutele vabahariduslikku muusikaharidust.
§ 3. Kooli ülesanded
Kooli ülesanded on:
1) laste ja noorte muusikaalase võime avastamine ja kavakindel
arendamine ning Viimsi valla kultuurielu edendamine;
2) muusikaalase koostöö arendamine Viimsi valla asutuste vahel;
3) kooli ja Viimsi valla muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine;
4) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
5) täiskasvanute vabaharidusliku koolitusega tegelemisel õppijatele
sobivas vormis õppe ning seminaride ja kursuste korraldamine.
III Kooli struktuur
§ 4. Struktuur
(1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.
(2) Koolis on järgmised õppeastmed:
1) eelkool 1-2 aastat;
2) põhikooli noorem aste 1.- 4. klass;
3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
4) lisa-aste.
§ 5. Õppeastmete ülesanded
(1) Eelkooli ülesandeks on toetada lapse üldist arengut läbi muusikalise tegevuse, suunata lapsi mängult õppimisele ja arendada nende
muusikalisi võimeid ning oskusi.
(2) Põhikooli noorema astme ülesandeks on õppuri võimete kavakindel arendamine, põhioskuste ja -teadmiste andmine nende poolt
valitud huvialal, tööoskuse kujundamine ja vajaliku taseme saavutamine vanemasse astmesse üleviimiseks.
(3) Põhikooli vanema astme ülesandeks on jätkata õppuri võimete
kavakindlat arendamist, suunata teda professionaalsele töössesuhtumisele ja teadlikuma enesearendamise vajaduse tajumisele ning arendada õppuri loovust ja tehnilisi oskusi tema poolt valitud huvialal.
(4) Lisa-aste võimaldab paremate eeldustega ning edukalt põhiastme
lõpetanud õppuritel jätkata oma muusika-alaste oskuste arendamist
edasise kunstilise tegevuse või kesk-ja kõrgastme muusikahariduse
omandamise huvides.
IV Õppekorraldus
§ 6. Õppekorralduse alused
(1) Õpe koolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk-, kutse- ja kõrgharidust või tööalast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.
(2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala
riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli huvialade õppekavad.
(3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.
(4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.
§ 7. Õppekava
(1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab kool muusikalise hariduse andmiseks huvialade õppekavad.
(2) Õppekavaga sätestatakse:
1) õppe eesmärk ja kestus;
2) õppeainete loendid;
3) ainekavad.
(3) Õppekava on iga õppeperioodi õppetöö korraldamise aluseks.
§ 8. Õppekava kinnitamine
(1) Õppekava eelnõu kiidavad heaks kooli hoolekogu ja õppenõukogu.
(2) Õppekava kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga.
§ 9. Õppekava registreerimine ja muutmine
(1) Kooli huvialade õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.
(2) Ettepanekuid õppekavade muutmiseks, uue kehtestamiseks või
olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha kooli pidaja või
tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.
(3) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor, kuulanud eelnevalt
ära õppenõukogu ja hoolekogu arvamuse.
(4) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast
jooksva õppeperioodi lõppu.
§ 10.
Õppeaasta
(1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta
31. augustini.
(2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.
§ 11.
Õppeperiood
(1) Õppeperiood on 175 kalendripäeva.
(2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund.
(3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.
(4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad, mis jagunevad:
1) sügisvaheaeg;
2) jõuluvaheaeg;
3) kevadvaheaeg;
4) suvevaheaeg.
(5) Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal ning need on igaks õppeaastaks määratud haridusja teadusministri määrusega.
(6) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Kahe järjestiku õppetunni vahel
peab olema puhkepaus vähemalt 5 minutit.
(7) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.
§ 12.
Õppurite hindamine
(1) Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.
V Kooli vastuvõtmine, koolist väljaarvamine ja õpperühmade moodustamine
§ 13.
Kooli vastuvõtmine
(1) Muusikahariduse õppekava alusel muusikahariduse omandamiseks on kooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi
lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.
(2) Eekooli võetakse õpilased vastu ilma katseteta.
(3) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õppur vastu sisseastumiskatsete alusel.

1) sisseastumiskatsete nõuded sätestab kooli direktor oma käskkirjaga;
2) katsete hindamine sätestatakse kooli õppurite hindamise korras;
3) otsuse õppuri kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.
(4) Põhikooli noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õppur
1) kes mõnes muus riikliku õppekava alusel töötavas muusikakoolis
on läbinud eelnevad klassid;
2) lisaks õppuri seadusliku esindaja avaldusele tuleb esitada muusikakooli tunnistus ja andmed õpitud instrumendil omandatu kohta
(individuaalplaani koopia);
3) Koolil on õigus korraldada taseme määramiseks katsed.
(5) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid soovib õpet jätkata.
(6) Õppuri kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.
§ 14.
Õpperühmade moodustamine
(1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalusel lähtuvalt
õppurite vanusest ja tasemest.
(2) Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena.
(3) Rühmad moodustakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes muusikateoreetilistes ainetes ning koosmängus.
(4) Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui 12 õppurit.
§ 15.
Kooli lõpetamine
(1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.
(2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse
koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend koos hinnetega.
§ 16.
Koolist väljaarvamine
(1) Õppur arvatakse õppurite nimekirjast välja:
1) kooli või õppe-etapi lõpetamisel;
2) lapsevanema taotluse alusel.
(2) Õppuri võib koolist välja arvata:
1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
2) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või
rikkumise tõttu.
(3) Õppuri kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.
VI Koolielu korraldamine
§ 17.
Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kes tagab kooli tulemusliku toimimise ja
töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(2) Direktor annab kooli ja enda tegevusest aru Vallavalitsusele.
(3) Direktor:
1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on
vajalikud huvikooli, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses
ja direktori töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
2) juhatab kooli õppenõukogu;
3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
6) kinnitab kooli õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja kooli pidajale kinnitamiseks;
8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja kooli pidajale või tema poolt volitatud ametiisikule;
9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete
koostamise ja esitamise;
10) lahendab muid huvikooli seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.
(4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires
käskkirju ning võib anda suulisi ja kirjalikke korraldusi.
§ 18.
Direktori ametisse kinnitamine
(1) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja
avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab Vallavalitsus.
(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab Vallavalitsus.
(3) Direktor kinnitatakse konkursi tulemuste alusel ametisse konkursil väljakuulutatud ajaks.
(4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu Viimsi vallavanem või tema volitatud isik.
§ 19.
Direktori asendamine
Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega õppealajuhataja või tema puudumisel/äraolekul isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.
§ 20.
Kooli õppenõukogu
(1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.
(2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.
§ 21.
Õppenõukogu pädevus ja ülesanded
(1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja
hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.
§ 22.
Õppenõukogu töökord
(1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.
(2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord
õppeveerandis.
(3) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa
üle poole õppenõukogu liikmetest.
(4) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel.
(5) Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest
(6) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse.
1) protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija;
2) protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele
õigusaktidele;
3) protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.
§ 23.
Kooli hoolekogu
Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on
suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja
ametiasutusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.
§ 24.
Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine
(1) Hoolekogul on viis kuni üheksa liiget.

(2) Hoolekogusse kuuluvad
1) Vallavolikogu esindaja;
2) vastavalt õppenõukogu otsusele vähemalt kaks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat (v.a kooli direktor);
3) lastevanemate üldkoosoleku otsusel vähemalt kaks lastevanemate ja õppurite esindajat;
4) kooli toetavate organisatsioonide esindajad ja muid isikuid.
(3) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Vallavalitsus.
(4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor.
(5) Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.
(6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul
kooli direktor.
(7) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte
enamusega.
(8) Esimehe kanditaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe
kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.
§ 25.
Hoolekogu ülesanded
Hoolekogu:
1) teeb vajadusel ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;
3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid
eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;
4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;
6) teeb ettepanekuid kooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetava osalustasu kehtestamise ja selle
suuruse kohta;
7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks
ja majandusliku olukorra parandamiseks.
§ 26.
Hoolekogu töökord
(1) Hoolekogu töövorm on koosolek.
(2) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.
(3) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.
(4) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord
poolaastas.
(5) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist..
(6) Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku
päevakord.
(7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa
vähemalt pooled hoolekogu liikmetest.
(8) Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest,
kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.
(9) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel.
(10)
Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus
koosolekul viibivatest liikmetest.
(11)
Hoolekogu koosolekud protokollitakse.
1) protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija;
2) protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele
õigusaktidele;
3) protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.
(12)
Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe
kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel
VII Koolitöötajad ja õppurid
§ 27.
Kooli töötajad
(1) Kooli personal on pedagoogid ja teised töötajad.
(2) Pedagoogidena käsitatakse õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat
ja kontsertmeistrit
(3) Personali koosseisu määrab Vallavalitsus direktori ettepanekul.
(4) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(5) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse ja töösisekorraeeskirjade, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseaduste ning töösuhteid
reguleerivate muude õigusaktidega.
(6) Personalil on õigus:
1) tutvuda kooli tegevust puudutava dokumentatsiooniga;
2) pöörduda korrakaitseorganite poole;
3) keelduda tööülesannetest, milleks tal puudub vastav kompetents
ja pädevus;
4) pöörduda oma õiguste kaitseks vastavate ametkondade poole.
(7) Personal on kohustatud:
1) suhtuma oma töösse kohusetundlikult;
2) end ametialaselt pidevalt täiendama;
3) täitma üldtunnustatud moraali- ja käitumisnorme.
(8) Koolis mittepedagoogilistel ametikohtadel töötav personal tagab
kooli majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja Kooli
tehniliste häireteta töö.
§ 28.
Õppurite õigused ja kohustused
(1) Õppuril on õigus:
1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
(2) Õppur on kohustatud:
1) järgima kooli kodukorda;
2) hoidma kooli kasutuses olevat vara.
(3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.
VIII
Kooli vara, finantseerimine, aruandlus ja järelvalve
§ 29.
Kooli vara
(1) Kooli vara kuulub Viimsi valla munitsipaalomandisse.
(2) Kooli vara moodustavad koolile Viimsi valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised,
seadmed, inventar ja muu vara.
(3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning Viimsi
vallale rahaliste kohustuste võtmine toimub Volikogu poolt kehtestatud korras.
§ 30.
Kooli finantseerimine
(1) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest ning Lastevanemate
poolt kaetavast osast..

(2) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta koolitustasu.
Koolitustasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul Vallavolikogu.
(3) Kooli raamatupidamisarvestust korraldab Vallavalitsus koos
kooli direktoriga vastavalt õigus- ja haldusaktidele.
(4) Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu, Vallavalitsus
ning eelarve kinnitab Volikogu.
(5) Kooli pedagoogide töö tasustamise alused kinnitab Vallavolikogu.
§ 31.
Aruandlus
Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Vallavolikogu
ja Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.
§ 32.
Järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadus- ministeerium või haridus- ja teadusministri
volitusel Harju maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Vallavalitsus.
(3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste
vahendite kasutamist Riigikontroll.
(4) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud
kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.
IX Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
§ 33.
Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Vallavolikogu ja korraldab Vallavalitsus.
(2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli
ühinemises või jagunemises.
(3) Kool ühineb või jaguneb järgmiselt:
1) kool ühendatakse huvikooliga, kusjuures ühendatavad asutused
lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool;
2) kool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
3) kool jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus
lõpetab tegevuse.
(4) Kooli ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse
muutmine teist liiki asutuseks.
(5) Kooli tegevus lõpetatakse
1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
3) kui kooli järele puudub vajadus;
4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.
(6) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse
lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.
(7) Kooli ümberkorraldamise ja ümberkujundamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele
töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne
ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.
X Lõppsätted
§ 34.
Põhimääruse muutmine
(1) Põhimääruse muutmiseks võivad teha ettepanekuid kooli personal, hoolekogu ja teised asjast huvitatud isikud.
(2) Täiendus- ja muudatusettepanekud vaatab läbi ning esitab koos
oma seisukohtadega Vallavalitsusele kinnitamiseks kooli direktor.
§ 35.
Põhimääruses määratlemata küsimused
Kõik käesolevas põhimääruses määratlemata küsimused lahendab
kooli direktor koos hoolekogu ja Vallavalitsusega.
§ 36.
Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 03.10.2000. a määrus
nr 41.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

11. aprill 2008 nr 23
Püünsi Kooli arengukava kinnitamine aastateks
2008-2010

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §
22 lõike 2, “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 3¹ lõike 3, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 9¹ lõike 3 ja Viimsi Vallavolikogu
14.08.2007 määruse nr 27 “Viimsi valla haridusasutuste arengukavade
kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 2 alusel.
§ 1. Kinnitada Püünsi Kooli arengukava aastateks 2008-2010, vastavalt käesoleva määruse lisale.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Püünsi Kooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine
kooli veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

11. aprill 2008 nr 24
Aadressi määramine Pringi külas

Kinnistu omanik Männiku Metallitööstus OÜ on 13.03.2008.a esitanud
Viimsi Vallavalitsusele avalduse aadressi määramiseks. Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a.
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” alusel.
§ 1. Määrata maaüksusest Vanapere tee 8 / Rone (katastritunnusega
89001:003:0381) jagamise teel moodustatavatele katastriüksustele
aadressideks Vanapere tee 8 ja Reinu tee 7b.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Aprillikuus toimunud volikogu istungi
õigusaktid avaldame 16. mai Viimsi Teatajas.
Õigusaktidega saab tutvuda valla kodulehel
www. viimsivald.ee.



25. aprill 2008

Eakate huvireis Viljandimaale
11. aprillil toimus Viimsi
valla eakate huvireis Mulgimaale. Esimene peatuspaik
oli Olustvere mõisas. Lossi
perenaine tutvustas mõisa
ajalugu ja huvitavaid fakte
ning legende mõisnike perekonnast. Saime ülevaate
Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli käekäigust ja
maitsta õpilaste valmistatud
lõunat ning kogeda teenindust.
Olustvere mõisas oli avatud
kaks huvitavat näitust. Esiteks
püsiekspositsioon
Voldemar
Luha valmistatud puunikerdistest, mis kujutavad hobuseid ja
inimesi mitmesugustes töödes
ja tegevustes. Kokku on hobuseid valmistatud viisaja ringis,
tutvumiseks on neist lossi välja
pandud poolsada. Teiseks oli püsinäituse kõrval veel Ilmar Tilga
topisekogu.

Hoolikalt restaureeritud Olustvere mõisas oli vaatamis- ja kuulamisväärset palju.

Ekskursiooni käigus heideti pilk ka tekstiilikunstnik
Anu Raua loomingule. Kunstnik demonstreeris
huvitatuile oma uuemaid töid, mida võib näha
peatselt Viljandis avataval vaibanäitusel.

Järgmine peatus oli Heimtali
muuseumis, kus perenaine Anu
Raud tutvustas oma kultuuriloolist ettevõtmist ning hingega rajatud muuseumi. Heimtali muuseumi ja rahvakultuurikeskuse
moodustab ühtses kompleksis
vana koolimaja klassitubade,
muuseumikogude ja -varaga ning
vana vallamaja koos magasiaidaga. Nii ehedal kujul säilinud vana
vallakeskust ei ole Eestis kuigi
palju enam olemas. Huvitavat
näha ja kuulda oli palju: kultuurilugu ja rahvakunsti nii vanas kui
ka uues kuues.
Jääb vaid imestada, kuidas
loovusest ja asjatundlikkusest
sünnib ettevõtlikus, üha uued
väärtused ning looming; kui am-

mendumatu allikas on rahvakultuur ja -kunst. Muuseumis peeti
ka väike kohvipaus ja kaasa sai
osta rahvuslikke suveniire.
Külastamata ei jäänud ka
Anu Raua kodutalu mahelambakasvatuse ja -villamajandusega.
Nägime kepslemas selle kevade lõbusaid tallesid ja muidugi
kõige uuemat loomingut, mis on
valmimas, uskumatu küll, koostöös Viljandi hooldekoduga.
Viljandi linnas külastasime
vastvalminud pärimusmuusikakeskust Ait. Akustikakontrolli
uuel laval sai tehtud ühislauluga. Kindlasti on see kena koht,
kuhu tasub suvereise plaanida; jälgige kontserdikavasid.
Jäi ka vaba aega, et omal käel
Viljandi linnas ringi vaadata.
Õhtuprogramm oli Ugalas, kus
saime osa muusikali „Marilyn”
lõpuetendusest. Emotsioone ja
laulu jätkus veel koduteelegi.
Eaka inimese kultuurireisid
ja teatriskäik kas või Tallinna
teatrisse on suur ja pingutusi
nõudev ettevõtmine, seetõttu

Heimtali muuseumis
näitas tekstiilikunstnik
Anu Raud, mida kõike
võib teha tekstiilist, kui
vaid loomemeeleolus
üksikuks jäänud kinnas
või sokk käsile võtta.

Heimtali muuseumis andis seletusi
tekstiilikunstnik Anu Raud.

täname Viimsi päevakeskust,
kes reisi korraldas, ja valla
kultuurikomisjoni, kes otsustas
seda osaliselt toetada. Saime
taas rõõmu, energiat ja innustust oma igapäevaellu.

Valla seenioride nõukoja toimkonnad
ootavad vastuvõtule eakaid vallaelanikke alljärgnevalt:
8. mai kell 10–12 tervishoiu- ja eakate
abitoimkonna liige
15. mai kell 10–12 majandus- ja finantstoimkonna liige
22. mai kell 10–12 sotsiaalabitoimkonna
liige
29. mai kell 10–12 teede- ja transporditoimkonna liige
Vajame teavet inimestest, kes on nõus
hooldama kodudes abivajajaid pärast
vastava väljaõppe saamist. Teata endast
telefonil 601 1660.

Mõned asjad

LIHTSALT
ununevad
Saestuudio OÜ I Männiku tee 19, Tallinn I E–R 9–18 I Tel 67 22 987 I www.saestuudio.ee

Niidukihooldus on alanud

Seenioride nõukoja eesistuja Anne Vahemäe kontakt: 601 1660, 517 5422,
anne.vahemae@mail.ee
Ootame teie kõnesid!
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18. mai Viimsi kooli välisväljakul

VIIMSI 3 : 3

TÄNAVAKORVPALL 2008
Võistkond koosneb kuni neljast mängijast.
Mängitakse 3 : 3 ühe korvi all tänavakorvpalli reeglitega.

Vanuserühmad:
kell 12
1995 ja hiljem sündinud poisid
1992 ja hiljem sündinud poisid
kell 14
1990 ja hiljem sündinud poisid
mehed

Elizabeth Paavel
ja stuudio
laululapsed alates
4-ndast eluaastast

Registreerimine: palume teatada oma võistkonna osalemisest hiljemalt
17. maiks e-postil kkviimsi@kkviimsi.ee või tel 522 6609, 504 8422.
Auhinnad: esimese kolme võistkonna liikmeid autasustatakse medalite
ning auhindadega.
Osalustasu: turniir on kõikidele osalevatele võistkondadele tasuta.
Toetajad: Viimsi Vald, NIKE, Sportland
Vihmase ilma korral toimuvad mängud Viimsi kooli saalis.
KK Viimsi
tel 504 8422, 522 6609
faks 654 8401
www.kkviimsi.ee

Tule 1. mail Püünsi
spordipäevale!
Kümnendat korda kutsume kõiki Püünsi spordipäevale 1. mail
kell 12. Külarahvas alustab koristustalgutega kaks tundi varem,
et kõik spordiplatsid suveks korda saaksid.
Võisteldakse meeste ja naiste korvpalli vabavisetes, tennise
üksikmängus ja kell 15 lõpetab spordipäeva traditsiooniline
jalgpalli maavõistlus Püünsi-Haabneeme. Eelmisel aastal jäi võit
4 : 3 Püünsisse.
Ilm lubab juba harjutada ja loodame, et mullused võitjad
korvpallis – Mihkel Maasik ja Kristel Kukk, tennises Kristina
Kreem ja seni võitmatu Tõnu Kalvik on tiitlit kaitsmas. Veel on
löömata ka Maret Posti korvpalli vabavisete rekord aastast 2000:
üheksa tabamust kümnest.
Mati Eliste
tennisist ja talguline

lõvisüdame
suvised lastelaagrid
laager pakub 8–15aastastele erivajadustega lastele
meelelahutuslikku ja sportlikku tegevust. laagris toimuvad
matkad, sportlikud mängud, käeline tegevus, isetegevuslikud
esinemised ja õhtused üritused.
laagrit juhivad erialase koolituse läbinud kasvatajad. Rühmas
on kuni kümme last. Kohatasu on 2300 krooni.
palun registreerige e-posti aadressil lovisuda@gmail.com või
telefonil 514 1051, 517 7773.
Vahetused autistlikele lastele
i vahetus 16.–22.06 Riguldis
ii vahetus 28.06.–04.07 Rutjal
iii vahetus 03.–09.08 Riguldis
Vahetused hüperaktiivsetele lastele
i vahetus 07.–13.06 Rutjal
ii vahetus 25.06.–03.07 pärnus
iii vahetus 26.07.–01.08 Rutjal
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Viimsi valla kultuurikalender

Viimsi valla sünnid seisuga 17.04.2008

25. aprill – 18. mai
jaan–dets 2008
Kindral Johan Laidoner, Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Eesti ja külm sõda
Avatud: K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis
kuni 30. aprill
August Künnapu maalinäitus
„Naerukuu aprill”
Avatud: E–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
mai keskpaigani
Siim-Tanel Annuse reljeefmaalide
näitus
Info kiriku lahtiolekuaegade
kohta: Aino Johanson, tel
555 91025
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kuni 30. aprill
Raamatunäitus „Aprill naljakuu.
Eino Baskini anekdoodid”
Prangli raamatukogus
kuni 5. mai
Arvo Ermose fotonäitus „Eestimaa
linnud”
Avatud: E–R 8–17
Viimsi keskkooli raamatukogus
25.–26. aprill kell 19–10
Pidžaamapidu
Lastele vanuses 7–13 aastat.
Eelregistreerimine kuni 14.
aprillini: viimsink@huvikeskus.ee,
606 6826
Viimsi noortekeskuses
26. aprill
Viimsi keskkooli ja Püünsi põhikooli ühine seikluspäev
Rohuneeme puhkealal
26. aprill kell 12
Kevadine suurkogu. Viimsi pensionäride ühingu 15. sünnipäev
Viimsi huvikeskuse saalis
26. aprill kell 19
Muusikal „Barnum”
Pilet 50/80 krooni
Viimsi huvikeskuse saalis
27. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlustab Matthew Edminster.
Teenistusel on tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus
27. aprill kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30 Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
27. aprill kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
27. aprill – september
Tartu mänguasjamuuseumi näitus
„Karjakuninga mängud”
Avatud K–P kell 12–17
Viimsi vabaõhumuuseumis

28. aprill kell 14
Viktor Pallo raamatu „Kurbuseta
elu” esitlus
Külas Lasnamäe päevakeskuse
seeniorid. Kontsert
Randvere päevakeskuses
28. aprill kell 14–17
Joonistame emale koos vanaemade ja vanaisadega
Viimsi päevakeskuses
30. aprill kell 18
Kontsert. Heldur Vaabel 80
Esinevad: Pirita, Valla-alune,
Merimemm, segakoor Viimsi, rahvamuusikaorkester Ants ja Liisu
Viimsi huvikeskuse saalis
1. mai kell 10
Püünsi küla 10. korrastustalgud ja
spordipäev
Püünsis
1. mai
Nõidade pidu
Prangli rahvamajas
2. mai kell 19
Muusikal „Barnum”
Pilet 50/80 krooni
Viimsi huvikeskuse saalis
2.–4. mai
Noortefestival „Piiblipäevad 2008”
Viimsi vabakoguduse kirikus, Viimsi spordihoones
3. mai
Prangli saare heakorrapäev
Õhtul talgutrall ja tants Ülesaarel
(vihmase ilma korral rahvamajas)
Prangli saarel ja rahvamajas
3. mai kell 16
Kirikukontsert
Esinevad: Türnpuu meeskoor,
segakoor Bangtone Lätist ning
naiskoorid Nelli ja Meelika.
Esitamisele tuleb Schuberti missa
G-duur ja muud muusikat.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
3.–4. mai
Harjumaa täiskasvanute harrastustruppide teatrifestival
Viimsi huvikeskuse saalis
4. mai kell 10
Jumalateenistus noortefestivali
„Piiblipäevad 2008” ajal
Jutlustab Herman Jürgens
Viimsi spordihallis
4. mai kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 16
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
Rohuneeme kabelis
4. mai kell 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

5.–12. mai
Raamatunäitus „Eesti vabariigi
juubeliaasta. Mõeldes emale”
Viimsi raamatukogus

1. nelipüha jumalateenistus
armulauaga
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

5.–30. mai
Raamatunäitus „Kevad aias”
Prangli raamatukogus

12. mai – 2. juuni
Raamatunäitus „Eesti vabariigi
juubeliaasta. Mõeldes kodule”
Viimsi raamatukogus

5. mai – 20. juuni
Näitus: Viive Noore illustratsioonid
Avatud: E–R 8–17
Viimsi keskkooli raamatukogus
6.–13. mai
Näitus „Vanaema veimevakast”
Näituse avamine 6. mail kell 15
Avatud: E–N kell 10–17
Viimsi päevakeskuse saalis
9. mai kell 13
Emadepäeva kontsert eakatele
„Vanaema helde lahke...”
Viimsi päevakeskuse saalis
9. mai kell 19
Viimsi muusikakooli kevadkontsert
Viimsi keskkoolis
9. mai
Euroopa päevale pühendatud
maakondlik õpilaskonverents
Püünsi põhikoolis
10. mai kell 12
Emadepäeva kontsert
Viimsi huvikeskuse saalis
10. mai kell 12–15
Viimsilaste tervisespordi päev.
Eesti vabariik 90. Viimsi vald 89.
Viimsi XXII jooks, rahvamatk,
ujumine, tervisekontroll
Haabneeme staadion ja spordihall, Viimsi keskkooli ujula
10. mai kell 16
Viimsi Lions klubi heategevuslik
emadepäeva kontsert
Esinevad: poistekoor Kalev ja
tüdrukutekoor Leelo
Annetus 150 krooni Viimsi puudega laste suvelaagri korraldamiseks.
Viimsi keskkoolis
10. mai kell 19
Muusikal „Barnum”
Pilet 50/80 krooni
Viimsi huvikeskuse saalis
11. mai
Emadepäeva kontsert
Prangli rahvamajas
11. mai kell 11
Emadepäeva jumalateenistus
Vaimulik Raido Oras. Teenistusel
on tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus
11. mai kell 13
1. nelipüha jumalateenistus
armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30 Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. mai kell 14.30

14. mai – 30. september
Nora Raba metallkompositsioonide näitus
Avatud: N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
17. mai
Stiilipidu
Prangli rahvamajas
17. mai kell 10
Viimsi valla meistrivõistlused
sulgpallis
Viimsi spordihallis
17. mai
Muuseumipäeva tähistamine
Viimsi muuseumides
Sissepääs tasuta, muuseumid
avatud 12–20.
SA Viimsi Muuseumid
18. mai kell 11
Jumalateenistus
Vaimulik Matthew Edminster.
Teenistusel on tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus
18. mai kell 13
Kolmainupüha jumalateenistus
armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
kell 14.30
Leeritund
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. mai kell 14.30
Kolmainupüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
18. mai
Viimsi 3 : 3 korvpall
kell 12
poisid sünd. 1992 ja hiljem ning
1995 ja hiljem
kell 14
poisid sünd. 1990 ja hiljem ning
mehed
Viimsi keskkooli välisväljakul

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Tere tulemast!
 Pille Bornil ja Hannes
Kivilool sündis 12.
märtsil tütar Elis.

 Anu ja Marek Šoisil
sündis 6. aprillil tütar
Kärt.

 Külli Kallakul ja Alar
Kuumal sündis 20.
märtsil tütar Anni
Mae.

 Ave Pormeisteril ja
Toomas Kellal sündis
7. aprillil poeg Kaur
Erik.

 Kerli Koolmal ja Rain
Pajuril sündis 4. aprillil
poeg Roger.

 Urve ja Andrus Pirsol
sündis 13. aprillil tütar
Pauliine.

Õnnitleme Viimsi valla
aukodanikku

Kaljo Alaküla
85. sünnipäeva puhul ja
soovime talle jätkuvat
tugevat tervist!
Viimsi vallavalitsus ja vallavolikogu

„Mina olen maailma valgus.
Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses,
vaid tal on elu valgus.” (Jh 8.12)

Kalju Sepp
12.04.1921–20.04.2008
Kallist kaasteelist, sõpra ja Viimsi Püha
Jaakobi koguduse auesimeest mälestab
vaimulik Erkki Juhandi.
Südamlik kaastunne omastele.
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Spordiüritustest tulemas
1. mai kl 10 Püünsi küla koristustalgud ja spordipäev
Püünsi
Korraldaja: Püünsi küla
10. mai kl 12 Viimsi tervisepäev ja XXII Viimsi Jooks
Haabneeme staadion
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus ja spordiselts Marathon
13. mai kl 10 TV 10 olümpiastarti, Harjumaa III ja IV etapp
Tallinn
Harjumaa spordiliit
17. mai kl 10 Viimsi valla meistrivõistlused sulgpallis
Viimsi spordihall
Korraldaja: Viimsi sulgpalliklubi
18. mai Viimsi 3 : 3 korvpall
Viimsi kooli välisväljak
kl 12 poisid s. 1992 ja hiljem ning poisid s. 1995 ja hiljem
kl. 14 poisid s. 1990 ja hiljem ning mehed
Korraldaja: korvpalliklubi Viimsi

Septembrist alustab 2000. aastal ja
hiljem sündinud poiste treeningrühm.
Info ja registreerimine:
Tanel Einaste
tel 504 8422
e-post tanel@kkviimsi.ee

Sport
Harjumaa meistrivõistlused
ujumises peeti 5. aprillil
Keila tervisekeskuse ujulas.
Üheteistkümnest Harjumaa
omavalitsusüksusest
tuli
kokku 87 sportlast, tubli kolmandik neist Viimsist.
Vabalt-, rinnuli- ja seliliujumises oli distantsi pikkuseks
kõigile 100 m, teateujumises
4 x 50 m. Meie tüdrukutest olid
parimate seas TOPi ujumisklubis treenivad õed Katriin ja
Karleen Kersa. Katriin võitis
vabaltujumises esikoha ajaga
1.04,36 (absoluutarvestuses 3.
koht), oli teine rinnuliujumises
ajaga 1.26,76 ja esimene seliliujumises ka absoluutarvestuses
ajaga 1.13,80. Karleen võitis
rinnuliujumise (absoluutarvestuses 2. koht) ajaga 1.23,08
ja oli kolmas vabaltujumises.
Neidudest võitis Kirke Päss
SPA Viimsi Tervise klubist rinnuliujumise ajaga 1.30,26 ja
oli kolmas seliliujumises ajaga
1.24,98.
Naiste paremate tulemuste
eest hoolitsesid Kätlin Rohtlaid (TOPi ujumisklubi) võiduga vabaltujumises (1.03,20)
ja rinnuliujumises (1.22,81),
kolmas koht tuli seliliujumises
ajaga 1.15,08. Kaja Masing

SPA Viimsi Tervis klubist oli
rinnuliujumises absoluutarvestuses kolmas ajaga 1.24,48.
Naisveteranidest tuli igas ujumisviisis kuldmedalile Ene
Kivet meisterujumise U-klubist, kes võitis vabaltujumise
1.22,45, rinnuli 1.39,26 ja selili 1.31,11. Naiste teateujumises
saime välja panna kolm võistkonda. Esikohale tulid meie
TOPi tüdrukud Katriin ja Karleen Kersa, Vanessa Maibaum
ja Kätlin Rohtlaid, aeg 2.02,93.
Teine koht samuti Viimsisse,
ajaga 2.09,50 said hõbemedalid
Kaja Masing, Kristiina Arusoo,
Viktoria Plemakova ja Kerttu
Tammeri. Kolmas Viimsi naiskond jäi 6. kohale.
Viimsi poistest sai oma
auhinnakogusse mitu medalit juurde Sander Parts (SPA
Viimsi Tervis). Ajaga 58.20 tuli
Sander võitjaks vabaltujumises
(absoluutarvestuses 2. koht),
teiseks jäi ta oma vanuseklassis rinnuliujumises (1.19,82) ja
seliliujumises (1.13,51). Meeste põhiklassis sai seliliujumises
ülekaalukalt esikoha Bruno
Nopponen võiduajaga 1.00,76.
Bruno koduklubiks on Pärnu ujumisklubi Uca ja ise on
ta treeneriks meie tulevastele
meistritele Viimsi Veeklubis.

Kõrgemad autasud veteranide klassis teenis oma 40. sünnipäeva sportlikult tähistama
tulnud Tiit Pappel, võites endale juubelikingiks kuldmedali
vabaltujumises (1.02,78) ja seliliujumises(1.16,82). Rinnuliujumises tuli hõbemedal ajaga
1.23,80 ja et medalikomplekt
täiuslik oleks, tuli veel pronksmedal teateujumises.
Ka meeste teateujumises oli
Viimsil välja panna kolm võistkonda. Võit loovutati Kose RG
ujumisklubile (1.49,16), teisele
kohale ujusid Viimsi I koos-

seisus Fred Kangur, Indrek
Jaaksoo, Kaarel Viik ja Sander
Parts (aeg 1.50,34) ja kolmandaks Viimsi II: Tiit Pappel,
Mikk Laanes, Sten Saar ja Bruno Nopponen ajaga 1.50,57.
Kolmas viimsilaste teatemeeskond jäi 6. kohale.
Auhinnasaajaid oli meil
veelgi, täpsemalt saab selle kohta teavet Harjumaa spordiliidu
kodulehelt www.harjusport.ee.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö
koordinaator

Medaliarve Eesti meistrivõistlustelt avatud
Poiste D-klassis Viimsisse III koht
12.–13. aprillil toimus Tartus
A. le Coq’i spordimajas minikorvpalli meistrivõistluste
finaalturniir. Kuus põhiturniiri parimat ja kaks lisakvalifikatsiooni läbinud meeskonda olid paigutatud nelja veerandfinaalpaari. Ühtekokku
võttis kogu hooaja väldanud
turniirist, mis viimasel kahel
aastal on läbi teinud põhjaliku, atraktiivse ja sportlikult
edasiviiva noorenduskuuri,
osa 32 võistkonda üle Eesti.
Veerandfinaalis kohtusid treener Tanel Einaste õpilased eakaaslastega Tiit Soku korvpallikoolist. Nagu juba meile tavaks saanud, alustasid vastased
mängu paremini. Ilmselgelt oli
poistel tekkinud võidukohustus, mida kütsid üles eelnevate
turniiride head tulemused. Osa
pinget lisasid ka vastased, kellega polnud seni õnnestunud
palliplatsil mõõtu võtta ja kus
rivis neli mängumeest, kes ka
meie pikimatest pea jagu üle.
Kõige selle tulemusena lubasime poolehoidjate närvikava
kontrollimiseks vastased korra
isegi 17-punktilisse eduseisu. Samas olid vastased hädas
meie rünnakute pidurdamisega,
mida suudeti tihti vaid vea hinnaga. Kahjuks tabasime kehvasti vabaviskeid. Lõppkokkuvõttes kolmandal veerandil,
esimese viisiku mängumasina
käivitudes vastasime omakorda

vahespurdiga ja edaspidi kontrollisime juba mängu meie.
Lõppskoor 58 : 51.
Poolfinaali vastaseks saime vana tuttava KK Pärnu/And 1, kes omakorda oli
veerandfinaali põnevuslahingus väljunud võitjana tugeva
Rakvere SK meeskonna vastu. Treener Rait Käbini hoolealustega oleme kohtunud sel
hooajal kahel korral, kodusel
sügisturniiril ja Duo Cupi ajal
ning mõlema mängu kindlalt
võitnud. Seekord oli meie ebaõnneks pärnakate kord.
Taas lubasime vastasel kohe
initsiatiivi haarata. Meie eksimuste jadale panid aluse vilemehed, röövides mitme eduka
läbimurde punktid, kui vilistasid „jooks”. Ilmselt meenus siis
juba poistele eilse kohtumise
algus ja tekkis paanika, kus ka
muidu kindlamad mängumehed hakkasid eksima lihtsates
olukordades ja võtsid vastu
tavapäratuid otsuseid ning sooritasid lahendusi, millele raske
seletust leida. Tegime sel hetkel valesti kõik mis võimalik.
Kõige selle tulemusena oli taas
vastane lausa kakskümmend
üks punkti ees. See oli äratus
kogu meeskonnale: nii kehvad
me ju pole, tulime siia enamaks. Kõva pingutuse ja tööga
jõudsime uuesti vastase kannule, kuid mitte piisavalt. Enne
lõppes mänguaeg. Seekord
numbrid 51 : 57.
Kaks mängu möödusid seega üsna sarnase stsenaariumi

järgi. Suutsime kohati näidata
oma parimate päevade mängu,
kuid sisse tuli ka mõõnasid,
mis ei lubanud kirkaimat medalit püüda. Kui mänguliselt
kõik ka ei õnnestunud, siis igas
olukorras näitasid poisid suurt
sisu ja tõestasid, et on hingelt
võitlejad!
Kolmanda koha kohtumises
läksime kokku Audentes SK I
meeskonnaga, kes oma pool
finaalis pidi sama ägedas lahingus lõpuks alla vanduma Salva
Tartule 37 : 44, treener Martin
Vändra.
Ka Audentese meeskonnaga
oleme kohtunud hooajal juba
kaks korda. Mõlemad mõõtuvõtmised treener A. Varraku
õpilaste vastu olime küll võitnud, kuid mängud on kulgenud
algusest lõpuni punkt-punkti
tempos ning võidunumbrid olnud vastavalt üks ja kaks punkti. Seda „traditsiooni” suutsime
ka seekord jätkata.
Mõlemate tõusude ja mõõnadega kulgenud mängus sai
otsustavaks meie tugevam teine
viisik, kes neljandal veerandil
vahe tasa tegi ja närvilises lõpus
ka võidu vormistas. Läinud lõpuks juhtima kaks minutit enne
mänguaja lõppu, ei lubanud
me vastaseid enam korralikule
viskele. Punktilises eduseisus
palli vallates saime rünnata
viimasel minutil kolm korda
järjest, kui Audentse poisid vea
hinnaga pallini jõuda püüdsid.
Lõppskooriks vormistas K.-J.
Lips vabaviskest 40 : 38, soo-

ritades teise viske ka meelega
mööda, et käivitada mänguaja
viimast kolme sekundit. Tubli
oli ka meie esimene viisik, kes
oma mänguajal ei lubanud vastasel püüdmatusse kaugusesse
spurtida.
Kokkuvõttes autasuks pikale ja pingelisele hooajale
pronksmedalid, mis on korvpalliklubile Viimsi esimeseks
medaliks Eesti meistrivõistlustelt. Ilus algus on tehtud.
Sel aastal mängivad kuldmedalile superfinaalis KK Pärnu ja Salva Tartu meeskonnad.
Palju õnne! Kõikide nädalavahetusel toimunud mängude
tulemused ja pildigalerii leiab
kodulehelt www.kkviimsi.ee.
Loodame, et see tihe konkurents jätkub ja et igast tiimist
sirguks sellest aastakäigust
tublid mängumehed, kes Eesti
korvpalli edasi viiks. Kahjuks
ei olnud meie sel nädalavahetusel parimas löögihoos. Eks sellele aitasid kaasa mitu asjaolu:
treener Taneli vigastus, eduka
hooajaga tekkinud võidukohustus ja võib-olla ka liiga suur
tahe ning ülehäälestumine, ehk
liigne enesekindlus, paari juhtmängija puudumine viimastelt
treeningutelt vms. Ühesõnaga
palju meist sõltumatut ja juhuste kokkulangevust. Samas on
ka pisiasju, mida parandada, et
järgmisel aastal kirkaimat medalit püüda.
Poisid olid pika hooaja jooksul väga tublid ja väärivad kõik
suurt kiitust. Astusime suure

sammu arengus edasi. Samas
on hea, kui jäi kuhugi püüelda,
eesmärk silme ees.
Kuigi läksime lõppturniirile kindlasti superfinaali kohta
püüdma, oleme õnnelikud ka
III koha üle. Hooaeg on näidanud, et esimesed viis meeskonda on kõik suutelised võitma ja
võrdselt mängima. Tulemus on
kinni pisiasjades.
KK Viimsi 96: Arles Egert
Lelle, Karl Robin Jürjens, Karl
Johan Lips, Villem Erik Luks,
Ott Sander Kapper, Hendrik
Randveer, Ants Ojasoo, Alan
Joonatan Rebane, Hans Kristjan Urm, Magnus Kruusing,
Roland Rebase, Hanno Laan,
Robert Katmann, Oliver Johan
Bötker. Meeskonna treener on
Tanel Einaste.
Pikas perspektiivis hakkab juba homme töö järgmise
hooaja nimel. Mitte küll otsese

„joonejooksu ja kaitseasendiga” ning ka pall võib paar päeva korvis puhata, kuid siiski
mitmekülgse ja laiapõhjalise
ettevalmistusega kindlasti. Suvel puhkame ja siis juba valmistume hooajaks kahes ühises
treeninglaagris. Eriti tähtis on
säilitada meeskonna praegune
koosseis. Tööd on palju tehtud.
Sisu, võimeid, parasjagu annet,
pluss head kambavaimu siin
on.
Osaletud turniirid ja KK
Viimsi 96 meeskonna kohad
hooajal 2007/2008:
EHBT, Espoos, III koht
Viimsi sügisturniir, I koht
Harjumaa meistrivõistlused,
D-vanuseklass, I koht
Duo Cup, I koht
Eastertournament Lahtis,
II koht
Eesti meistrivõistlused, Dvanuseklass, III koht
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KuuLuTused
hedalt vajab aeg-ajalt
 Paigaldame
tänavaasjalikku ja rõõmsaja äärekive. Lipp- ja
meelset hoidjatädi. Tel
võrkaedade
paigal516 6188.
dus ning müük. Tel
5819 8894. E-post
 Restaureerin
antiikteet1188@hot.ee.
täispuitmööblit, asukoht Tallinnas Nõm Müüa võõrasemade ja
mel, tel 5568 3629.
teiste suve- ja püsilillede ning köögiviljade
(tomat, kurk, maasikas  Paigaldame tänava- ja
äärekive. Töö kiire ja
Polka jne) taimi. Tel
korralik. Hind kokku5349 9081, 60 90511.
leppel Tel 553 9221.
 Vajame pediküüri ja
muruniitreﬂeksoloogi suvel ava-  Teostame
mist, puuderaiet, okstavasse tervisesalongi
te- ja võsalõikust ning
Viimsis. Võimalikud
teisi haljastuse hoolerinevad koostöövadusega seotud töid. Tel
riandid. Tel 566 49571,
5563 7666.
Kairi.

 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Tel 502 9075. (4.
okt 2007 – 10 x), epost Robert.kalliom@
gmail.com.
 Ehitus-, remondi- ja siseviimistlustööd. Sauna puitosad ja terrassid.
Kerghaagiste rent. Tel
5664 6709.
 Metallikoristus. Aleksander Tel 5695 7713.
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad.
Garantii. Tel 502 9075.

 Neljaaastane
tüdruk  Annan klaveritunde.
Vesiniidu peatuse läTel 5569 1909.

KIVITEED,
PIIRDEAIAD,
HALJASTUSTÖÖD
5617 4017
info@aireco.ee

piirdeaedade,
väravate ning
väravaautomaatika müük ja
paigaldus.
Toffer projekt OÜ.
Tel 526 7320,
507 6941. e-post
heidmets@hot.ee ja
tpy@hot.ee

Koli kasvõi lemmiklooma!*
Uudne BIG BAG prahikott on ideaalne
lahendus Sinu aia- ja pargijäätmete,
ehitusprahi või suuremõõtmeliste olmejäätmete kogumiseks ning äraveoks.

* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid
tavalise, suure metallkonteineri ees:

 Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist

Kandevõime:
1250 kg

 Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu

Maht:
1 m3

 Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive
 Paindlik hind

Suuremate koguste äraveoks pakume ehitus-, lammutuskoristus -ja suurjäätmete konteinereid mahuga 5 - 30 m³.
Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee
Telli BIG BAG kott koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn),
7 386 706 (Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).
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Aserbaidžaani köök

Elava Tule
baaris
Oleme avatud iga päev
kella 11-23, reedel ja
laupäeval 11-24.
Asume Nelgi tee 1.
Kontakt: 609 1901
www.elavatule.ee.

TÄNAV
TÄNAVAKIVIDE PAIGALDAMINE
PAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,
töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist,
GSM: 524 8614

Juunis avatavasse uude
ilusalongi, mis valmib
Viimsisse ehitatavas
kaubanduskeskuses,
ootame tööle veel kahte tublit

JuuKsuRiT Ja
aDMiNisTRaaTORiT
administraatorilt ootame
eesti, vene ja inglise keele
oskust.
Tel 5622 9944,
e-post astrit@ailustuudio.ee

Edelmark OÜ

TÄNAVAKIVIDE
PAIGALDUS
hind alates 550.-/m²
e-post: aed.varav@mail.ee
tel 564 57554, 605 8578

KINNISVARA

Päeva SPA

Kogemustega maakler otsib
klientidele üürikortereid ja- maju.
Margit Joa
mob: 50 57779
margit.joa@gretareal.com
atesteeritud maakler
Greta MJ OÜ

Mõnusad massaažid
Looduspuhtad iluteenused ja
SPA hoolitsused

Teetuba
Mahetoit ja küpsetised
kohapeal ja kaasa
Peolauad ja ruumide rent

OÜ SINITIIVIK
puhastus- ja hooldusteenused

www.harmoonikum.ee

Pehme mööbli ja koduvaipade keemiline puhastus.
Transport uksest ukseni.
Tel 55 16 821, 55 917 562

Pargi tee 8, Viimsi
infotelefon 601 1717
Avatud E-L 11-21

Professionaalne ilukirurgia
konsultatsioonid
protseduurid

Dr. Katrin
Krüünvald
ilukirurg

• Rindade plastilised operatsioonid
• Liposuktsioon e. rasvaimu
• Silmapiirkonna plastilised operatsioonid
• Näo ja kaelapiirkonna plastilised operatsioonid
• Kõrvade plastilised operatsioonid
• Kõhu eesseina plastika
• Täiteaine Restylane süstimine
• Botuliintoksiini süstid
ja palju muud
Ars Medica Tel: 6011770
ilukirurgia erakliinik Viimsi SPA Tervisekeskuses
e-post: arsmedica@hot.ee
www.arsmedica.ee
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Tule ja veendu selles ise!

Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni
Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel.

60 11 812
53 416 072

www.lumenerakliinik.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Uudis!
Hammaste
laservalgendus
Dr. Merike Immato

HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A
NB! Laste hambaravi tasuta

Haiglaravi,
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Murutraktori ostja
saab kaasa tasuta
järelkäru väärtuses
2495.Suur muruniidukite
valik

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

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

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont
sildade kontroll, reguleerimine ja remont

Sünnitusabi

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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Afterparty @

