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NOORED

Viimsi vald kiidab tublisid noori ja
jagab parimatele toetusi
7. veebruaril kogunes
Viimsi noorte tunnustamise ja toetamise komisjon. Komisjonis vaadati
üle 17 laekunud taotlust
ning vallavalitsusele esitati ettepanekud silmapaistvate noorte tunnustamiseks.

Viimsi vallavalitsus kinnitas komisjoni ettepanekud 12. veebruaril 2019 ning seekord eraldati toetus 2450 euro ulatuses. Seekordsed tunnustuse saajad on:

U14 sise EMV 1000 m jooksus,
Harjumaa U14 meister 800 m
jooksus, TV 10 olümpiastardi
Harjumaa etapi 3. koht.

Liisi Kangro on väga hea õppe-

edukusega edukas sportlane.
Harjumaa sisemeistrivõistluste
U14 60 m tõkkejooksu 3. koht,
Eesti sisemeistrivõistluste 400
m U14 klassi 4. koht. Ta osaleb
aktiivselt Haabneeme Kooli õpilasesinduses ja koolilehe väljaandmises. U 14 MV 4 x 200 m
jooksu hõbemedal.

lustel, ainealastel olümpiaadidel ja spordivõistlustel. Haabneeme kooli teatevõistkonnaga
saavutanud esikohti Harjumaa
koolinoorte meistrivõistlustel.
Harjumaa meister suusatamises
U12 klassis. Eeskujuliku käitumisega ja väga hea õppeedukusega.

Christa Liza Schuster on väga hea

õppeedukusega edukas sportlane. EMV 3. koht U14 vanuseklassis 1000 m jooksus, 4. koht

Emma Lotta Lõhmus on aktiiv-

Gerttu Osa on Viimsi Noorte-

volikogu aktiivne liige alates
2017. aastast ning hetkel on ta
noortevolikogu esimees. Ta osaleb valla, vabariiklikus ja rahvusvahelises noorsootöös. VIID projektijuht 2018. aastal, noortepäeva jt ürituste noortevolikogu poolne korraldaja. Ta on sihikindel organisatsiooni juht,
kes koolitab ka teisi noortevolikogusid ning osaleb aktiivselt
ENL-i tegevustes.

Liv Leivo on 5. klassi õpilane,

kes on kooli esindanud rahvatantsus, koorilaulus, jooksuvõist-

ne, eeskujulik õpilane, kes huvitub teatrist, fotograafiast, ajaloost. Ta mängib muusikakooli
orkestris, laulab lastekooris, esindab kooli aineolümpiaadidel ja
osaleb näitegrupi EKSPERIMENT tegevuses. Tuulelapsed
vabariikliku festivali laureaat,
kooliteatrite Harjumaa vooru laureaat, Kalju Lepiku luulekonkursi võitja, koolisisese etluskonkursi võitja. Lisaks on ta olnud edukas ajaloo-olümpiaadil
ja Euroopa statistikavõistlusel.
Risten Rentam on edukas pur-

jetaja. 2017. aastal sai ta Eesti
noorte MV 2. koha, 2018. aastal
sai ta Eesti MV üldarvestuses
RS Feva paadiklassis 3. koha,
noorte kolme päeva regatis Folkboot klassis saavutas 2. koha

lel on silmapaistvad saavutused kergejõustikus. 1. koht Eesti MV 300 m tõkkejooksus, 3.
koht Eesti MV kümnevõistluses,
2. koht 400 m jooksus, Baltimaade MV 1. koht 400 m tõkkejooksus ja 3. koht 4 x 400 m
jooksus.
Matilda Sigijainen on hea sport-

Hanna-Liisa Sulg on väga hea

Liisa Veski on edukalt esindanud

EKSPERIMENT näitegruppi ja
selle aktiivse liikmena teinud
märkimisväärseid saavutusi Eestis ja Saksamaal festivalil. Ta on
osalenud edukalt etluskonkurssidel ja luulekonkursil (Kalju
Lepiku etluskonkurss – 3. koht,
lavastus “Nii palju naisi…” –
eripreemia, lavastus “Udus” –
laureaat, Tammsaare võistulugemine Albus – 2. koht).

ning LYS II täiskasvanute klassis lõpetas ta hooaja esikohaga. Ta sõidab kaptenina roolis.
Lisaks sportlikele saavutustele
on tal hea õppeedukus ja ta
esindab kooli olümpiaadidel.

õppeedukusega, väga aktiivne
sportlane, Eesti U17 koondise
liige. Ta on osalenud edukalt geograafia- ja bioloogiaolümpiaadidel, samuti statistikaviktoriinil.

Säde Ann Saks tegeleb iluui-

sutamisega. Ta on saavutanud
1. ja 2. koha rahvusvahelistel
võistlustel Eestis oma vanuseklassis. Lisaks treeningutele ja
võistlustele on ta eeskujulik õpilane ja hea õppeedukusega.

Lukas Lessel on väga hea õppe-

edukusega tubli sportlane, kel-

lane, mängib jalgpalli Eesti
noortekoondises ja naiste meistriliigas. Korraldab tüdrukutele
jalgpallitrenne. Osalenud olümpiaadidel ja kergejõustiku meistrivõistlustel. Osalenud edukalt
majandusviktoriinil. Jalgpallis
Eesti KV finalist U15 koondises, kergejõustikus Harjumaa
noorte MV 60 m jooksus 1. ja
2. koht.

Kretel Kaljumäe on eeskujulik
õpilane ja hea sportlane. Esikohad (Hawaii Express noortesari N13 1 km, Hawaii Express
noortesari N13 3 km, Jõulumäe
sügissprint / rull / N14 sprint,
Vello Liliumi KV N14 3 km,
Rae Run jooksusari 5,8 km,
Põhjakonna trepijooks N12, My
Fitnessi jooks N 12). Lisaks 2.
ja 3. kohad erinevatelt suusa-

võistlustelt nii Eestis noorte klassis kui ka Soomes, Kemi sprindil.

Robert Pappel on hea õpilane

ja sportlane. Osalenud bioloogiaolümpiaadil (3. koht), vene
keele olümpiaadil (4. koht), üleriigilisel füüsikaolümpiaadil
(10. koht). Lisaks on ta osalenud Mesikäpa teatejooksul, Laidoneri jooksul, nuputamisvõistlusel Känguru, emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus ja koolinoorte loodusteadusteolümpiaadi piirkonnavoorus.

Kokkuvõtteks

Noorte toetuse andmise eesmärk on tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7–26
aastat. Neid, keda võib pidada
noortele eeskujuks erinevates
valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse
või saavutanud oma tegevuses
kõrge taseme.
Tegemist on noorte tunnustamisega, kes on juba midagi erilist saavutanud. Projektide toetuseks ja ideede teostamiseks
on eraldi kord ja taotlusvormid.
Suur tänu kõikidele, kes on
märganud tublisid noori ja vormistanud põhjendatud taotlused
nende tunnustamiseks! Ootame
jooksvalt uusi ettepanekuid –
märgake tublisid noori!

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö
peaspetsialist

Viimsi õpilasmalev 2019 ehk EÕM tuleb taas
Seekord on maleva
juubeliaasta – õpilasmalevat korraldatakse
Viimsis 20. korda!
Viimsi vallavalitsuse haridusja kultuuriosakond ning ehitusja kommunaalosakond koostöös MTÜ Viimsi Huvikeskus
noortekeskustega korraldavad
sel aastal Viimsi õpilasmaleva
kahes vahetuses.
Sellel aastal võtab Viimsi õpilasmalev tööle rohkem noori
kui varem. Oodatud on kuni 140
Viimsi valla noort vanuses 13–
25 aastat. See võimalus tekkis
tänu asjaolule, et lisaks heakorrarühmadele pakuvad noortele
tööd ka meie hallatavad asutused ja ettevõtted. Loodame jätkata koostööd ettevõtetega, kes
on varem juba noortele tööd pakkunud, aga samuti püüame leida Viimsi ettevõtete seast uusi
koostööpartnereid.

2018. aasta õpilasmalevlaste teise vahetuse grupipilt. Foto Ülo Siivelt

Õpilasmalev on sobilik neile noortele, kes soovivad saada
töökogemust ja veeta koos sõpradega vaba aega. Õpilasmalev
on abiks nii noortetöökasvatuse edendamisel kui ka aitab
noori tööturule sisenemisel.

Malevasse
registreerumine

Malevasse registreerumine on
avatud alates 19. märtsist kella
10.00-st. Viimsi õpilasmaleva
esimene vahetus toimub 13. juunist kuni 27. juunini (10 töö-

päeva, 4 tundi päevas) ja registreeruda saab kodulehel: http://
www.eformular.com/viimsivald/opilasmalev2019-1.html.
Teine vahetus toimub 5. augustist kuni 16. augustini (10
tööpäeva). Registreeruda saab
veebis http://www.eformular.
com/viimsivald/opilasmalev
2019-2.html.
Pärast registreerumist toimuvad töövestlused, kuhu tuleb
kaasa võtta motivatsioonikiri ja
ennast tutvustada. Enne malevasuve toimuvad ka kohustus-

likud koolitused, kus on arutlusel tööohutust ja tööõigust
puudutavad teemad. Lepingud
sõlmitakse noortega pärast vestlusel ja koolitusel osalemist
mais/juunis.
13–14-aastastel noortel on
malevas võimalus teha peami-

selt heakorratöid, mida korraldab ehitus- ja kommunaalosakond. Töötatakse rühmades koos
kvalifitseeritud rühmajuhtidega,
kelleks on Viimsi noortekeskuste noorsootöötajad. Töökogemust pakuvad noortele veel
MLA Viimsi Lasteaiad, MTÜ
Viimsi Huvikeskus, Viimsi raamatukogu, SA Rannarahvamuuseum ja Viimsi koolid.
15-aastastel ja vanematel
noortel on võimalus saada töökogemus Viimsi ettevõtetes. Meie
koostööpartnerid on SPA Tours
OÜ, Freenature OÜ (Põnnipesa),
ABC Supermarkets AS (Delice),
Viimsi Keskuses asuvad ettevõtted (Selver AS, Sportland

Teeviit.ee leht pakub palju infot:
n https://www.teeviit.ee/mis-on-motivatsioonikiri/
n https://www.teeviit.ee/kogemuste-pagas/toole-kandideerimine-dokumendid/

Eesti AS, Apollo kauplused OÜ,
Koduekstra OÜ, My Fitness
Viimsi), Viimsi Äritares asuvad
ettevõtted (OÜ Starset (Taru),
Viimsi Hambakliinik OÜ,
ToomDev OÜ (Modernkids)),
Saiakohvik OÜ (Viimsi Lyon),
Velsti Trade OÜ.
Lisaks tööle pakume noortele vaba aja üritusi, mille täpse ajakava edastame malevas
osalevatele noortele. Nendel päevadel, kui on vaba aja üritused,
on ka ühine lõunasöök.
Ettevõtjad, kes soovivad
meiega koostööd teha, võtke palun ühendust! Meie koolitame
noored, sõlmime lepingud ja
maksame töötasud. Ettevõtetelt
ootame noortele töökogemuse
pakkumist ja tööde juhendamist.
Lisainfo: tel 602 8862,
kadi.bruus@viimsivv.ee.

Kadi Bruus

Haridus- ja kultuuriosakond

