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HARIDUS

Viimsi Noorte Talentide 
Kooli rahvusvahelisele 
ideekonkursile laekus 
24 võistlustööd. Kavan-
datava kooli missiooniks 
on pakkuda viimsilastele 
uusi ning innovaatilisi 
huvihariduse ja -tegevuse 
võimalusi. 

Selleks luuakse kaasaaegne ning 
inspireeriv õpikeskkond, kus 
igas eas inimesed on oodatud 
harrastama, tarbima ja õppima 
kunsti- ja muusikaalasid, loo-

Tunnustame 
ettevõtlikke õppureid 
ja õpetajaid
Kandidaate parimate tunnustamiseks saab 
esitada viies kategoorias kuni 21. oktoobrini ette-
võtlusõppe programmi veebilehel. Haridus- ja 
teadusministeeriumi algatatud ettevõtlusõppe 
programmi “Edu ja Tegu“ raames tunnustatakse 
ettevõtlusõpet edendavaid inimesi ja meeskondi 
tänavu teist korda.

“Koolides pööratakse aasta-aastalt aina rohkem tähelepa-
nu ettevõtlusõppele ja noorte ettevõtlikkuse arendamisele, 
kuna mõistetakse, et praktiline õpe on sild teadmiste ja pä-
riselu vahel ning parandab noorte kohanemisvõimet ja hak-
kamasaamist tööturul,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi 
programmijuht Kristi Ploom.

- Tiitliga aasta ettevõtlik õppur tunnustatakse õpilas- 
ja/või üliõpilasfirmat ja/või ettevõtlusõppes moodustatud 
meeskonda, kes on ettevõtlusõppes saavutanud silmapaist-
vaid tulemusi.

- Tiitliga aasta ettevõtlusõppe edendaja tunnustatakse 
meeskonda, organisatsiooni või asutust, kes on märkimis-
väärselt panustanud ettevõtlusõppe arendamisse ning kel-
le tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

- Tiitliga aasta ettevõtlik õpetaja tunnustatakse ette-
võtluse või muu aine õpetajat või õppejõudu, kes on sil-
mapaistvalt toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning 
rakendanud või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis 
innustavad ja inspireerivad teisi.

- Tiitliga aasta ettevõtlusõppe mentor tunnustatakse 
ettevõtjat või ettevõtlikku töötajat, kes on silmapaistvalt 
toetanud õppurite ettevõtlusalast arengut ning rakendanud 
või juurutanud meetodeid ja praktikaid, mis innustavad ja 
inspireerivad teisi.

- Tiitliga ettevõtlusõppe programmi aasta tegija tunnus-
tatakse isikut, kes on silmapaistvalt panustanud ettevõtlus-
õppe programmi tegevustesse ja arendamisse ning kelle 
tegevused väärivad esiletõstmist ja levitamist.

Laureaadid valib programmi esindajatest koosnev ko-
misjon, võitjad kuulutatakse välja 27. novembril.

Lisainfo: www.hm.ee/ettevõtlusõpe.
Haridus- ja teadusministeerium

Tunnustame 
ühiskonna heaks 
panustajaid
Siseministeerium kutsub üles esitama kandidaate 
kodanikupäeva aumärgile.

26. novembril tähistame kodanikupäeva, mis on pühenda-
tud kõigile Eesti kodanikele ning selleks pürgijatele. Sel 
puhul soovime üheskoos tunnustada neid, kelle ühiskond-
lik aktiivsus on teistelegi eeskujuks. Need on sädeinime-
sed, kelle teod loovad meie ümber soojust ja helgust – nii 
sügisesel ajal kui ka aastaringselt.

Siseministeerium tunnustab alates 1998. aastast koda-
nikupäeva aumärgiga tegutsejahingega hoolivaid inime-
si, kes panustavad meie ühiskonda. Nad on kogukonnale 
oluliste tegemiste eestvedajad või pühendunud vabatahtli-
kud; edendavad kodanikukasvatust ja -hoolivust. 

Kandidaate saab esitada igaüks kodulehe kaudu: www.
siseministeerium.ee/kodanikupaev. Soovi korral võib ette-
paneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065, Tal-
linn või e-posti aadressile press@siseministeerium.ee. Kan-
didaatide esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2018. 

Ettepaneku tegemisel tuleb kirjeldada kandidaadi pa-
nust kohalikul või ühiskondlikul tasandil. Kõik ettepane-
kud vaatab läbi siseministeeriumi juurde loodud komis-
jon, kuhu kuuluvad ka vabaühenduste esindajad ja varasem 
kodanikupäeva aumärgi laureaat. Et komisjon saaks teha 
kaalutletud otsuse, on oluline lisada oma ettepanekule põh-
jalik põhjendus. 

Kodanikupäeva aumärgi pälvivad tänavu 15 laureaati. 
Aumärgi pälvinud inimesed on koos ettepaneku esitajate-
ga oodatud pidulikule kodanikupäeva tänutseremooniale, 
mis toimub 28. novembril kell 17 Eesti Ajaloomuuseumi 
Suurgildi hoones (Pikk 17, Tallinn). 

Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja alates 1998. 
aastast saab näha riigiportaalis www.eesti.ee. 

Siseministeerium

5. oktoobril toimus tradit-
siooniline Viimsi valla-
valitsuse tänuüritus, kuhu 
olid kutsutud valla koolide, 
lasteaedade ja huvikoo-
lide õpetajad ning noor-
sootöötajad, et üheskoos 
tähistada õpetajate päeva. 

Tänuüritusel osales ligi 350 
Viimsi valla haridustöötajat. 
Õpetajate ning laste ja noorte 
juhendajate hulk vallas on mär-
kimisväärselt suur. Viimsi val-
las on see õppeaasta eriline, 
kuna kõikidest valla koolidest 
on saanud põhikoolid ning ha-
ridus- ja teadusministeerium on 
valda rajanud keskhariduse and-
miseks uue kooli – riigigüm-
naasiumi. 

Seekordne õpetajate tänu-
üritus toimus Viimsi Black Box 
Studios. Traditsiooniline üritus 
on korraldatud väljendamaks 
Viimsi vallavolikogu ja valla-
valitsuse tänu õpetajatele nen-
de vastutusrikka ja erilise töö 
eest. Viimsi vallavalitsuse poolt 
pidas tervituskõne vallavanem 
Siim Kallas, kes andis koos 
haridus- ja kultuuriameti juha-
taja Ermo Mäeotsaga üle valla 
tänukirjad.

1. Professionaalse, tulemus-
liku ja pühendunud töö eest di-
rektorina Püünsi Koolis – JE-
KATERINA TŠEREPANNI-
KOVA

2. Mitmekülgse, pühendunud 
ja oskusliku töö eest kunstiõpe-
tuse õpetamisel Viimsi Kunsti-
koolis – ANNE ROOLAHT

3. Empaatilise ja nõudliku 
partnerluse eest töös noorte so-
listidega aastatel 2003–2018 
Viimsi Muusikakoolis – KAISA 
LAASIK

4. Tulemusrikka ja pühen-
dunud töö eest aastatel 2003–
2018 Viimsi Muusikakoolis – 
JELENA OSSIPOVA

5. Pikaajalise pühendumuse-
ga tehtud töö eest inglise keele 
õpetajana ja noorte juhendaja-
na Haabneeme Koolis – EVA 
LINK

6. Kohusetundliku ja suure 
pühendumusega tehtud klassi-

õpetaja töö ja noorte praktikan-
tide juhendamise eest Haab-
neeme Koolis – EPP ORULA

7. Pikaajalise ja pühendumu-
sega tehtud töö eest Haabnee-
me Koolis – EHA PAJUS

8. Suure panuse eest spordi-
elu propageerimisel, laste liiku-
misharjumuste kujundamisel ning 
spordiklassi loomisel ja koor-
dineerimisel Haabneeme Koo-
lis – DMITRI REINMETS

9. Pühendumusega tehtud töö 
eest klassiõpetajana ja iga lapse 
eripärasuse märkajana Haab-
neeme Koolis – KERTI RAN-
NISTO

10. Pikaajalise pühendunud 
töö ja koolispordi arendamise 
eest Püünsi Koolis – VALDUR 
AKSIM

11. Pärimuskultuuri edenda-
mise eest Püünsi lasteaias – 
KRISTIN JAKOBSON

12. MLA Viimsi Lasteaeda-
de Pargi ja Randvere maja õp-
pekasvatustöö juhtimise ja eri-
vajadustega laste toetamise eest 
– AIRE RANNE

13. Muusika- ja liikumis-
alaste ürituste organiseerimise 
ja väga hea koostöö eest MLA 
Viimsi Lasteaedade Pargi, Rand-
vere ja Leppneeme majas – 
MAILA KURG

14. Muusika- ja liikumisalas-
te ürituste organiseerimise ja vä-

ga hea koostöö eest MLA Viim-
si Lasteaedade Pargi, Laanelin-
nu ja Astri majas – INGI KIL-
LING

15. Väga hea koostöö eest 
MLA Viimsi Lasteaedade Lepp-
neeme maja avatud ja rõõmsa  
õpikeskkonna kujundamisel – 
KATRIN LEHT

16. Erivajadusega laste toe-
tamise, kõneravi ja kaasamise 
eest MLA Viimsi Lasteaedade 
Päikeseratta, Pargi ja Randvere 
majades – TRIINU PIRK

17. Eesti Vabariigi 100. aas-
tapäevaks valminud tehnoloo-
giaõpetuse ja ajaloo lõimingu-
projekti “100 vaguniga rong” 
kavandamise ja juhtimise eest 
Randvere Koolis – ANTS KU-
RIST

18. Õpilase eneseregulatsioo-
ni toetava õpilaspäeviku idee 
algatamise, selle kujundamise 
ja levitamise eest nii õpilaste kui 
ka õpetajate hulgas Randvere 
Koolis – MERILIN KÕRE

19. Aktiivselt sekkuva ja en-
netustööle orienteeritud tegevuse 
eest koolipsühholoogina Rand-
vere Koolis – LIINA LÜÜTSEP

20. Sihikindluse eest toime-
tulekuõppekaval õppivate õpi-
laste õpetamisel ja toetamisel 
Randvere Koolis – RAILI TÜÜR

21. Uute ja põnevate õppe-
meetodite rakendamise ning õpi-

Viimsi Noorte Talentide Kooli idee-
konkursi vastu on erakordselt suur huvi

dus- ja täppisteadusi ning teh-
noloogiaalasid.

Viimsi Noorte Talentide 
Kool hakkab paiknema Viimsi 
haridussüsteemi keskmes, mil-
le üheks eesmärgiks on toetada 
Viimsi haridusvaldkonna aren-
gut.

Kavandatavasse hoonesse 
on koondatud neli erinevat hu-
vitegevuse valdkonda:

- huvikeskus,
- kunstikool,
- muusikakool,
- teadushuvikool.

Erinevaid valdkondasid hak-
kab siduma hoone ühisosa, kus 
paiknevad aatrium, noortekes-
kus, saalid, kohvikuala ning ad-
ministratiivsed ruumid. Eesmär-
giks on luua planeeritavas hoo-
nes sobilik keskkond ning te-
kitada sünergia võimaldamaks 
erinevate huvitegevuste koos-
toimimisel uute innovaatiliste 
tegevuste tekkimist.

Rahvusvahelise ideekonkur-
si žürii koguneb 16. ja 17. ok-
toobril Rannarahva muuseumis, 
et välja selgitada parim hoone 

viimsilastele. žürii on 9-liik-
meline: 5 Eesti Arhitektide Liidu 
liiget ja 4 vallavalitsuse esin-
dajat.

“Konkursi tulemus näitab, 
et oleme tõstnud Viimsi maa-
ilmakaardile. Mul on väga hea 
meel, et võistlustöid on tulnud 
ka väljastpoolt Eestit, ja olen 
kindel, et žüriil ootab ees kaks 
töörohket päeva,” kommentee-
ris vallavanem Siim Kallas suurt 
huvi konkursil osalemise vastu.

Viimsi vallavalitsus

Tublimaid õpetajaid 
tunnustati väärikalt

laste suurepärase juhendamise 
eest olümpiaadidel Viimsi Koo-
lis – DARJA VASSILJEVA 
LANKINA

22. Õpilastele spordipisiku 
andmise ja kooli spordivald-
konna aktiivse arendamise eest 
Viimsi Koolis – KIRKE AIT-
SEN

23. Suurepärase klassijuha-
taja töö ja õpilastest lähtuvate 
õpetamismeetodite eduka ra-
kendamise eest Viimsi Koolis 
– KARIN KEERT

24. Iga õpilase individuaal-
se arengu toetamise, kaasaeg-
sete õppemeetodite eduka juu-
rutamise ja hoolekogu töö eest 
Viimsi Koolis – MARIS LAA-
NELA

25. Kaasavat haridust toeta-
va õpikeskkonna loomise ja koo-
li arendustegevuse eest Viimsi 
Koolis – KRISTIINA AGU

Õhtut juhtis meeleolukalt 
näitleja ja lavastaja Tanel Saar, 
kes andis kõigile õpetajatele või-
maluse osaleda erilises viktorii-
nis. Tänuürituse peaesineja oli 
Lenna Kuurmaa ja tema bänd.

Täname kõiki, kes panusta-
vad meie laste harimisse, ja soo-
vime jõudu, motiveeritust ja ins-
piratsiooni alanud õppeaastaks!

Viimsi Teataja

Viimsi valla poolt tunnustatud haridustöötajad 2018. Foto Annika Haas


