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Sissejuhatus 
 
Käesolev Viimsi valla haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) 
arengukava aastateks 2014-2016 on aluseks Viimsi valla haridusasutuste IKT-alaste 
investeeringute planeerimisel, ühiste investeeringute optimeerimisel ja prioriteetsete 
tegevusvaldkondade arendamisel. Käesolev IKT arengukava ühtlustatakse olemasolevate 
Viimsi valla ja haridusasutuste arengukavadega, haridusasutuste õppekavade nõudmistega. 
 
Haridusasutuste IKT arengukava tabelites on kaardistatud ja kajastatud lisaks 
haridusasutustele ka MTÜ Viimsi Huvikeskuse, MTÜ Viimsi Päevakeskuse ja Viimsi 
Raamatukogu IKT valdkond. Kuigi MTÜ Viimsi Huvikeskus ja Viimsi Päevakeskus ei ole 
Viimsi valla hallatavad asutused (vald toetab MTÜ-sid valla eelarvest tegevustoetusega), siis 
andmetabelid on pealkirjastatud kõik asutused koos ja ühiselt „hallatavad asutused“. Kuigi 
andmetabelites on kajastatud ka hallatavate asutuste IKT vajadused, käsitletakse käesoleva 
arengukava sisus haridusasutuste IKT vajadusi.  
 
Viimsi valla haridusasutuste IKT arengukava on esimene osa planeeritavast Viimsi valla 
konsolideerimisgrupi IKT arengukavast. 

IKT arengukava väljatöötamise töörühm 
Projektijuhid: 

Harri Lensen Viimsi Haldus 
Raimo Tann Viimsi Haldus 

Liikmed: 
Andres Kaarmann Viimsi Vallavalitsus, abivallavanem 
Mailis Alt Viimsi Vallavalitsus, abivallavanem 
Karmen Paul Viimsi Kool, direktor 
Leelo Tiisvelt Viimsi Kool, Randvere õppehoone tegevjuht 
Sirje Toomla Viimsi Kool, Karulaugu õppehoone tegevjuht 
Vilve Roosioks Viimsi Kool, haridustehnoloog 
Tiit Tali Püünsi Kool, direktor 
Rein Tiisvelt Viimsi Kool, IT süsteemi administraator 
Urvi Haasma Viimsi Muusikakool, direktor 
Elle Soop  Viimsi Kunstikool, direktor 
Margery Lilienthal MLA Viimsi Lasteaiad, direktor 
Maie Roos  MLA Viimsi Lasteaiad direktor alates august 2014.a. 

Eksperdid: 
Arvo Saat Tallinna Arvutikool, direktor 
Tõnu Toomeoja Viimsi Kool, IT-juht 
Birgy Lorenz Pelgulinna Gümnaasium, infojuht 

 
Lisaks on eeltöös kohtumiste ja infovahetuse käigus detailsemalt uuritud Tallinna 
linna haridusasutuste IKT arengusuundi, kohtutud Tallinna koolide 
haridustehnoloogidega, uuritud seniseid häid praktikaid koolides ja Haridus- ja 
Teadusministeeriumi arengusuundade ettepanekuid IKT vallas, kohtutud Viimsi valla 
koolijuhtidega. Samuti on eeltöös uuritud Eestile Euroopa Liidu toetuste jagunemise 
meetmeid aastateks 2014 kuni 2020 ja toodud välja olulisemad otseteed vastavale 
infole. 
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Kiiresti muutuvas IKT keskkonnas on otstarbekas Viimsi valla haridusasutuste IKT 
arengukava täitmisest tulenevaid tegevusi ja investeeringuid täiendada üks kord 
aastas. 
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1 Viimsi valla haridusasutuste IKT keskkonna analüüs. 
 

1.1 Viimsi valla haridusasutuste üldine info 

Viimsi valla koolid 
Viimsis tegutses 2013. aasta lõpu seisuga 3 munitsipaalkooli. Viimsi Keskkool (mis 
tegutses kolmes õppehoones - suur õppehoone, Randvere õppehoone ja Haabneeme 
õppehoone), Püünsi Kool ja Prangli Põhikool. 2013/2014. õppeaasta alguses oli Viimsi 
valla koolides kokku 1993 õpilast. (2011/2012. õppeaasta alguses oli 1700, 2012/2013. 
õppeaasta alguses 1795). Pedagoogide arv oli 200 (2011/2012. õppeaasta alguses oli 191). 
Teistest omavalitsusüksustest käis 2013. aasta lõpu seisuga Viimsi munitsipaalkoolides 141 
last sealhulgas 117 last Tallinnast (2012. aastal 118 sh 108 last Tallinnast). Teiste 
omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides käis 564 Viimsi last (2012. aastal 605 last), 
sealhulgas 533 last käis Tallinna munitsipaalkoolides (2012. aastal 574 last).  
Alates 2014/2015. õppeaastast tegutsevad Viimsi Keskkooli reorganiseerimise tulemusena 
Randvere õppehoone ja Karulaugu õppehoone eraldiseisvate põhikoolidena, vastavalt: 
Randvere Kool ja Haabneeme kool. 

MLA Viimsi Lasteaiad  
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2013. aasta lõpu seisuga 8 hoonet. Viimsi 
munitsipaallasteaias sai alusharidust 764 last, lisaks 36 last Püünsi Kooli lasteaia osas. 
Struktuuri kuulub Laanelinnu maja – 6 rühma, 144 last ja 27 ametikohta, Astri maja – 2 
rühma, 40 last ja 6 ametikohta, Amarülluse maja – 2 rühma, 28 last ja 9 ametikohta, 
Randvere maja – 6 rühma, 137 last ja 30 ametikohta, Karulaugu maja – 6 rühma, 144 last ja 
28 ametikohta, Päikeseratta maja – 6 rühma, 144 last ja 25 ametikohta, Pargi maja – 4 
rühma, 91 last ja 18 ametikohta ning Leppneeme maja – 2 rühma, 40 last ja 11 ametikohta. 
MLA Viimsi Lasteaiad on loodud sekretäri, sotsiaalpedagoogi, personalispetsialisti, 
psühholoogi ning asendusõpetajate (5 kohta) ja õpetaja abide (5 kohta) ametikohad. MLA 
Viimsi Lasteaiad struktuuri juhib juhtkond (direktor, õppealajuhatajad, personalispetsialist). 

Huviharidus. Kunstikool. Muusikakool 
2013. aastal tegutses Viimsis 2 huvikooli: Viimsi Muusikakool ja Viimsi Kunstikool. 
Huviringide tegevus Viimsis toimus MTÜ-s Viimsi Huvikeskus, Viimsi Keskkoolis, Püünsi 
Koolis ja Prangli Rahvamajas. Viimsi huvikoolides sai huviharidust 278 last ja õpetas 30 
õpetajat (2012 aastal 288 last ja õpetas 27 õpetajat). 
Kunstikoolis õppis 2013.a. 117 õpilast: 93 tüdrukut ja 24 poissi. Koolis töötas 7 õpetajat.  
Viimsi Muusikakoolis õppis 2013.a. 163 õpilast. Koolis töötas 21 õpetajat ja üks 
kontsertmeister. 

1.2 Viimsi valla haridusasutuste IKT keskkonna analüüs  
Viimsi valla haridusasutuste IKT keskkonna analüüs on tehtud 18.03.2014.a. seisuga, 
arvutivõrkude osa on täpsustatud 04.10.2014.a. seisuga. 
Analüüsi käigus on Viimsi haridusasutustest täpsustatud IKT andmed ja kogutud info: 
1. Viimsi Kooli IKT-juhtimise sisehindamine . Metoodika aluseks oli Tiigrihüppe 
kaasabil loodud koolide IKT kvaliteedijuhtimise metoodika; sisehinnang on esitatud 
Vallavalitsusele Exceli formaadis;  
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2. nimekiri olemasolevatest IKT vahenditest asutuse juhtimise ja õppetöö 
korraldamise vaates (juhtkonnale, töötajatele ja õpetajatele); 
3. nimekiri olemasolevatest IKT vahenditest õppetöö läbiviimiseks ja õpilastele 
kasutamiseks; 
4. olemasolevad IKT vahendid KOKKU: 
• Tabel 1: Viimsi valla haridusasutuste arvutipark ja IKT põhivara (18.03.2014); 
• Tabel 2: Viimsi valla haridusasutustes olemasolevad muud IKT vahendid 
(18.03.2014); 
• Tabel 3: Viimsi valla haridusasutuste arvutivõrk ja võrguseadmed (04.10.2014); 
• Tabel 4: Viimsi valla haridusasutuste IKT lepingud; 
5. olemasolev töötajate poolt kasutatav tarkvara ja õppetöös vajalik tarkvara; 
6. koostati haridusasutustele uute IKT vahendite soetamise vajaduste info: 
• Tabel 7: Viimsi valla haridusasutuste arvutite soetamise vajadus 2014-2016.a. 
• Tabel 8: Viimsi valla haridusasutuste IKT seadmete soetamise vajadus 2014-2016.a. 
• Tabel 9: Viimsi valla haridusasutuste IKT võrguseadmed ja nende arendamise 
vajadus 2014-2016.a. 
7. koostati eelarve IKT vahendite soetamiseks. 
 
Viimsi valla koolide IKT info on kooli juhtkonnal, haridustehnoloogil ja IT-spetsialistil 
uuendatud. Omatakse laialdast ja detailset infot nii IKT seadmete, vahendite, tarkvara, 
arvutivõrkude jms. olemasolu ja kaasajastamisvajaduste kohta. Analüüsi käigus kogutud 
Viimsi valla haridusasutuste IKT info on Viimsi Vallavalitsusele edastatud Exceli formaadis 
tabelina. 
 
Valla teistelt haridusasutustelt kogutud IKT info maht, võrreldes Viimsi koolide IKT info 
mahuga, on väike. 
 

1.3 Haridusasutuste kasutada olevad IKT seadmed ja teenused  

IKT seadmed haridusasutustes 
Viimsi valla haridusasutuste töötajate käsutuses ja õppetöö korraldamiseks on kokku:  
• 469 lauaarvutit, enamus soetatud 2006. aastal või varem; 
• 60 sülearvutit (10 tk. soetatud 2006. aastal); 
• 12 tahvelarvutit; 
• 4 digitaalset puutetahvlit; 
• 2 serverit; 
• 37 printerit; 
• (vt. lisainfo Tabel 1 ja Tabel 2) 
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Tabel 1: valla hallatavate asutuste arvutipark ja IKT põhivara (18.03.2014) 

Lauaarvutid 

Töötajatele

Lauaarvutid 

Õppetööks

Lauaarvutid 

KOKKU

Kuvarid 

Töötajatele

Kuvarid 

Õppetööks

Kuvarid 

KOKKU

Sülearvutid 

Töötajatele

Sülearvutid 

Õppetööks

Sülearvutid 

KOKKU

Tahvelarvutid 

vutlariga 

Töötajatele

Tahvelarvutid 

vutlariga 

Õppetööks

Tahvelarvutid 

KOKKU

Digitaalne 

puutetahvel 

Failiserver 

olemasolev
Varundusseade Printerid

Viimsi Keskkool 36 269 305 42 269 311 8 2 10 0 0 0 2 1 0 20

Haabneeme Kool 8 48 56 8 49 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Randvere Kool 6 5 11 7 20 27 1 37 38 0 12 12 1 0 0 3

Püünsi Kool 31 15 46 20 15 35 10 0 10 0 0 0 1 1 0 4

Prangli Põhikool 2 3 5 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Viimsi Kunstikool 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Viimsi Muusikakool 3 16 19 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MLA Viimsi Lasteaiad 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viimsi Huvikeskus 3 0 3 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Viimsi Päevakeskus 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Viimsi Raamatukogu 7 0 7 6 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0

KOKKU (03.2014) 113 356 469 105 358 463 21 39 60 0 12 12 4 2 0 37  
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Tabel 2: valla hallatavate asutuste muud IKT vahendid (18.03.2014) 

hooneid

video-

projektorid

olemas

Videoprojektori 

laekinnitus 

+paigaldus

mobiilse 

arvutiklassi käru 

(24 arvutikohta), 

võrguseade

portatiivne

dokumendi-

kaamera

statsionaarne

dokumendi-

kaamera

tahvelarvutite 

laadimiskapp 

(24 kohta)

vastamispuldid

36 seadm kompl

video-

kaamera

fotoaparaat+ 

statiiv

Viimsi Keskkool 1 79 78 0 0 0 0 0 2 1

Haabneeme Kool 1 20 20 0 0 0 0 0 0 0

Randvere Kool 1 6 2 1 0 0 0 0 0 0

Püünsi Kool 1 0 4 1 3 0 1 0 1 1

Prangli Põhikool 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Viimsi Kunstikool 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viimsi Muusikakool 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MLA Viimsi Lasteaiad 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viimsi Huvikeskus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viimsi Päevakeskus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Viimsi Raamatukogu 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0

KOKKU (03.2014) 21 105 104 2 3 1 1 0 4 3  
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IKT-teenused haridusasutustes 
Kooli koduleht; eKool; helpdesk; postiloendid (klassi õpilaste, klassi lapsevanemate, kooli 
struktuuride, huvigruppide jm listid); sündmuste kalender (kooli tööplaan); tunniplaani 
tarkvara (veebis avaldamiseks ja tunniplaani loomiseks); e-post õpilastele alates 7. klassist; 
koostööserver Zimbra (e-post kooli personalile, kontaktid (sh. personali aadressraamat), 
kalendrid (sh. personali sünnipäevad), ülesanded, dokumendimapp); dokumendihaldus; 
Miksike, Moodle; EHIS, raamatukogu infosüsteem RIKS ja Riksweb; eFormular; 
nõustamistarkvara tugistruktuuridele; arvutid ja videoprojektorid peaaegu kõigis 
õpperuumides; Internet ja kooli sisevõrk kõigis arvutites, WiFi (registreerimisega ainult 
Internet ning kooli sülearvutitega ka sisevõrk); kõigil õpilastel ja töötajatel kodukaustad ja 
domeeni kasutajanimed; veebipõhine personaliarvestus, õpilaste andmebaas, spämmifilter        
e-kirjadele, „Minu kool“ infosüsteem (Eesti Üliõpilaskondade Liit) elektrooniliste 
õpilaspiletite väljastamiseks. 

1.4 Arvutivõrgud ja võrguseadmed haridusasutustes 
Arvutivõrgu kaabelduse ja võrguseadmete projektid on olemas kolme uuema koolihoone 
kohta (Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool ja Randvere Kool). Kuna HITSA soovituse 
kohaselt planeeritakse koolidesse lähitulevikus 1Gbit/s andmevahetuse kiirust, siis on vaja 
planeerida ka samale klassile vastavad võrguseadmed ja kaabeldus (CAT6). Välisühenduse 
eest hoolitseb vallaga lepingu sõlminud teenusepakkuja (hetkel Elisa). Sisevõrgu tehnilised 
tingimused peavad vastama välisühenduse tingimustele.  
 

Tabel 3: valla hallatavate asutuste arvutivõrk ja võrguseadmed (04.10.2014) 

hooneid hooneid
Võrgu 

ehitamine

Võrgu-

seadmed

Sisevõrk

100 Mb/s

Välis-

ühendus

Võrguseadmeid

olemas

Võrguseadmed

VAJADUS

Viimsi Keskkool 1 1 2006.a. 2006.a. jah 100 Mbit/s 16 17

Haabneeme Kool 1 1 2009.a. 2009.a. jah Viimsi KK 5 4

Randvere Kool 1 1 2013.a. 2013.a. jah 20 Mbit/s 5 0

Püünsi Kool 1 1 aegunud aegunud jah 20 Mbit/s 4 4

Prangli Põhikool 1 1 jooksvalt aegunud jah 7 Mbit/s 1 1

Viimsi Kunstikool 1 1 kaablitega sobivad jah 5 Mbit/s 1 1

Viimsi Muusikakool 1 1 kaablitega sobivad jah 5 Mbit/s 2 3

MLA Viimsi Lasteaiad 8 8 osaliselt sobivad jah/- 5 Mbit/s 10 12

Viimsi Huvikeskus 1 1 puudub sobivad  - 5 Mbit/s 1 1

Viimsi Päevakeskus 2 2 puudub sobivad  - 5 Mbit/s 2 2

Viimsi Raamatukogu 3 3 osaliselt sobivad jah/- 20 Mbit/s 3 2  
 
Väiksemates asutustes sisevõrgu väljaehitamise vajadus on väga väike või puudub. Oluline 
on WiFi seadmete uuendamine ja vajadusel ka välisühenduse kiiruse tõstmine. 
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1.5 Haridusasutuste IKT Lepingud 
Viimsi haridusasutuste IKT tarkvara soetamiseks ja teenuste haldamiseks on 
sõlmitud lepingud: 

Tabel 4: Viimsi valla haridusasutuste IKT lepingud (03.2014) 

Nimetus Firma 

Raamatukogu RIKS tarkvaralitsentsid Deltmar OÜ 

Kodulehe haldus Digital Doorway 

eKooli kuutasu Eesti Telekom AS (Elion) 

MS Office litsentsid Atea AS 

MS Windows litsentsid Atea AS 

Windows serverlitsentsid Atea AS 

Dokumendihaldus Webware AS 

Persona personalihaldustarkvara Fujitsu Services AS 

Pranglimine Nutisport MTÜ 

Miksike Minu Miksike OÜ 

Linux litsentsid Nordtech OÜ 

Tugikeskuse tarkvara Hansakirjastus OÜ 

eFormular 5D Vision OÜ 

Viirusetõrje Stallion AS 

Andmeside (Internet) Elisa Eesti AS 

Andmeside (optikaühendus) Elisa Eesti AS 

Videoprojektorite hooldus Datel AS 

Virtuaalserver  Zone Media OÜ 

Koolikella helistav tarkvara Eesti Koolitus OÜ (Eesti Koolitehnika) 

Spämmitõrje Stallion AS 

Arvutite rent (liising) 3 Step IT Eesti OÜ 

Videoprojektorite rent  M-Meedia OÜ 
Õpilaspiletite hooldustasu, uued 
õpilaspiletid Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ 

Koopiamasinate rent Overall Finantseeringud AS 

Tunniplaani tarkvara GT Tarkvara OÜ 

Tunniplaan mobiilis GT Tarkvara OÜ 

Kaughaldustarkvara Veebipood 

Toonerid printeritele Infotark AS (Büroomaailm), Top Viso OÜ 
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2 Eesmärgid ja IKT tegevusvaldkonnad 2014–2016 
Üldised eesmärgid: 
1. juhtimiskeskkonna arendamine, st. haridusasutuse juhtimiseks ja õpetajatööks 
vajalik IKT-alane vajadus ja võimekus on tagatud, töötajad on koolitatud; 
2. õpikeskkonna arendamine, st. haridusasutuste õppekava täitmiseks ja õppetöö 
läbiviimiseks vajalik IKT-alane võimekus on tagatud;  
3. infrastruktuuri arendamine , st. IKT haldamise ja investeeringute kulude 
optimeerimist, valla IKT teenuste arendamist allasutusi kaasates, ühiste IKT hangete 
korraldamist. 

2.1 Juhtimiskeskkond 
Eesmärk: haridusasutuse juhtimiseks ja töötajate tööks vajaliku IKT olemasolu ja 
kaasajastamine, sh.: 
1. Viimsi vald tagab haridusasutuse juhtimiseks ja töötajate tööks vajaliku IKT 
olemasolu ja kaasajastamise;  
2. kõikide haridusasutuste töötajatel ja õpetajatel on loodud arvutitöökoha kasutamise 
võimalus ning turvaline juurdepääs (autentimisega) tööks ja õppetööks vajalikule infole; 
3. igal haridusasutuse töötajal on oma meiliaadress ja postkast; 
4. Viimsi vald toetab haridusasutuste töötajatele seadmete kasutamiseks ja õppe-
metoodiliseks tööks vajaliku IKT-alaseid koolitusi, sh.: 
� IKT kasutamine õppetöös. Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu rahastatavad 
asutused korraldavad üleriigiliselt nn. „tasuta“ koolitusüritusi ja konverentse, sh. 

� Innove SA; 
� Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA); 
� Ülikoolid (TÜ, TLÜ, TTÜ); 
� ainekomisjonid (Harjumaa, Tallinn, Eesti); 
� kolleegide eesrindlike kogemuste vahetamine (koolitaja koolitusi); 

� seadmete müüjalt (tahvelarvuti, puutetundlik tahvel jt.) ostulepingus saab tellida ka 
koolituse-instrueerimise; 

� haridustehnoloogi toe suurendamine, sisesed koolitusüritused, e-õpe, iseõppimine. 

5. Viimsi vald tagab haridusasutustele vajalike infosüsteemide kasutamise ning vajalike 
lepingute sõlmimise (vt. Tabel 4). 

2.2 Õpikeskkond 
Eesmärk: õppekava kvaliteetne ja õpilase arenguvajadustele vastav täitmine, kasutades 
kaasaegseid IKT-alaseid vahendeid, tarkvara, laboreid ja tehnilisi lahendusi: 
1. õppekava täitmiseks (õppetöös) kasutatava IKT (sh. arvutiklasside) kaasajastamine, 
sh. 
� uute (sh. kasutatud) seadmete soetamine; 

� olemasolevate seadmete uuendamine, tehniline täiendamine; 

� õppetööks mittesobivate, kuid tehniliselt korras seadmete rotatsioon, kasutamine 
piiratud funktsionaalsusega (näit. internetipunktid koolides, raamatukogus, päevakodus); 

2. koolides on tagatud igas õpperuumis internetiühendus, samuti videoprojektor 
(statsionaarne või kaasaskantav) või digitaalne interaktiivne tahvel; 
3. suuremates lasteaedades on olemas multimeediaprojektor. 
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2.3 Infrastruktuur 
Eesmärk: kesksete arvutivõrkude, serverlahenduste, IKT-teenuste tagamine, 
arendamine, optimeerimine, st.  
1. On loodud võimalus tsentraalsete IKT infrastruktuuriteenuste (domeeniserver, 
failiserver, printserver, terminalserver, grupitööserver, andmevarundus, viiruse- ja 
nuhkvaratõrje jm.) kasutamiseks. 
2. Haridusasutuste laivõrgu ühendus Internetiga läbi tulemüüriga kaitstud 
punkti. Analüüsida täpsemalt erinevaid lahendusi, kas: 
� igal geograafilisel asukohal oma Internetiühendus (tänane lahendus) või 

� haridusasutused on ühendatud ühtsesse haridusasutuste laivõrku, mis on läbi 
tsentraalse tulemüüriga kaitstud punkti ühendatud Internetti (risk: suur 
andmemahtude liiklus võib olla ebapiisava kiirusega). 
3. Asutuse sees on ehitatud erinevad arvutivõrgud (LAN, WiFi) vastavalt 
asutuse spetsiifilistele vajadustele, projektile, tehnilistele tingimustele (vt. p. 1.4): 
� LAN kaabeldus on teostatud vastavalt ehitusprojektile (st. on olemas 
kaabelduse projekt); 

� WiFi võrgud on piisava kiirusega (st. maja olulistes kohtades on sisevõrguga 
ühendus loodud); 

� juhtkonna ja õpetajate nn. sisevõrgus on andmed turvaliselt kaitstud, 
võrguressursid on jagatud vastavalt õigustele, kõigil kasutajatel on oma kodukaust;  

� muud vajalikud alamvõrgud (ehitatakse vastavalt asutuse vajadustele); 

� õppetöö võrk (sisevõrk, pilveteenus vms.); 

� avalik WiFi võrk õpilastele (külalisele). Kus ja millises mahus, see poliitika 
tuleb Vallavalitsuses välja töötada, samuti võrgu autentimine, monitooring). Kui 
korraldada avatud WiFi, siis peab asutus hakkama kasutaja seadmeid registreerima 
(tehniliselt on see võimalik). 

4. Viimsi ja Haabneeme koolide vahel on kiire võrguühendus (fiiber-optika); 
5. Serveriteenuste jagamist optimeeritakse kiire võrguühenduse puhul (näit. 
ühest kohast või esimeses etapis koolid töötavad oma ja teised haridusasutused eraldi 
serveriteenustega). 
6. Keskne võrgu monitooring, st. peame üha enam teadma, mis arvutivõrgus 
toimub, millised seadmed seal käivad, kuidas toimib viirustõrje, intsidentide 
lahendamine (häkkimise juhtumid jms.), IP telefonid, mis muutub IPv6 jt. uute IKT 
lahenduste ning seadmete tulekuga. 

2.4 IKT teenused 
1. Viimsi haridusasutuste serverlahenduste teenuste arendamine liigub keskse 
serverlahenduse ja pilveteenuste suunas. 
2. Haridusasutustes (koos vallaga) määratleda IKT info, mida:  
• on vaja valla poolt hallata (näit. juhtimisinfo serverlahenduses); 
• on võimalik ja vajalik „pilves“ hallata (näit. õppetöö osad, erivajadustega 
laste info jms.); 
• on võimalik ühiselt internetis hallata; 
• on otstarbekas siseveebis (intranetis) hallata; 
3. Viimsi valla poolt pakutavad teenused haridusasutustele on: 
• keskne raamatupidamisteenus; 
• keskne IKT seadmete arvestus ja kontroll, sh. 
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- keskkond, kus peetakse IKT seadmete arvestust; 

- keskkond, kus hallatakse mobiilse IKT inventari liikumist (sülearvutiklass, 
tahvelarvutite klass jms.); 

- seadmete garantii jälgimine; 

- võrgus olevate seadmete monitooring, parameetrite kontrolli ja tarkvara 
installeerimise kaughaldus; 

• keskne eelarvestamise ja juhtimisotsuste info haldamine; 
• keskne IKT hangete korraldamine, sh. 
- IKT riistvara (sh sülearvutid, tahvelarvutid); 

- IKT tarkvara; 

- võrguseadmed ja võrkude ehitus; 

- IKT teenused ja teenuste lepingud; 

• keskne IKT kasutajatugi, haldus, administreerimisteenus, arendustegevused, sh. 
- IT-juhi, IT tugiisiku, IS administraatori, infojuhi teenuste tagamine; 

- võrgus olevate seadmete monitooring, parameetrite kontrolli ja tarkvara 
installeerimise kaughaldus; 

- IT spetsialistide ja töötajate koolitus; 

• keskne seadmete hooldusleping, garantii, sh. 
- kes puhastab seadmeid (sh. lae all olevaid projektoreid, monitore, klaviatuure jt. 

seadmeid) (Viimsi Keskkoolil on lepinguline partner olemas); 

- seadmete remonti viimine (koolide eelistatud soov on, et hooldaja tuleb ise seadmele 
järele, mitte kool ega vald ei korralda seadme transporti hooldaja juurde); 

- kas on garanteeritud asendusseadmete olemasolu (või tuleb endal nn ladu hoida; 
varuseadmete vajadus sõltub konkreetsest töökohast, seadmest ning remondiajast); 

- seadmete garantiiaja jälgimine. 

 

 

3 Koolide IKT programmi tegevuskava 2014–2016 

3.1 Õpikeskkond koolides 
Õpilaste IKT alane pädevus. 
Põhikooli lõpetamisel on õpilased omandanud riiklikele õppekavadele vastavad IKT 
pädevused. 
Tegevused:  
1. arvutiõpetuse ainekava korrigeerimine vastavalt õppetöö prioriteetsetele suundadele; 
2. õpilaste IKT pädevuste kujundamine kõigis õppeainetes; 
3. õppekava nõuetele vastava IKT infrastruktuuri loomine; 

 
Õpetajate IKT alane pädevus.  
Õpetajad on pädevad kasutama õppeprotsessis aktiivselt IKT vahendeid ning juhendama 
õpilasi IKT vahendite kasutamisel. 
Tegevused:  

1. personalipoliitikas arvestatakse õpetajate info- ja haridustehnoloogiliste pädevustega; 
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2. organiseeritakse õpetajatele IKT- ja haridustehnoloogilisi koolitusi sh. kasutades 
Erasmus+ koolitusvõimalusi; 
3. tutvustatakse õpetajatele IKT-vahendite kasutamise võimalusi ainetundides ja 
korraldatakse kogemuste vahetamist; 
4. kasutusele võetakse e-õppe elemendid: e-portfoolio, veebipõhised õpiprojektid ja 
võistlused; 
5. lülitutakse veebipõhistesse õpikeskkondadesse, muutes need koos digitaalsete 
õppematerjalidega õpetajatele ning õpilastele kättesaadavaks; 
6. innustatakse õpetajaid osalema rahvusvahelistes veebipõhistes projektides ja 
koolitustel. 

Pädev tehniline ja metodoloogiline tugi 
Tegevused:  
1. kogutakse ja jagatakse infot IKT valdkonna koostöövõimaluste kohta; 
2. toetatakse aineõpetajaid IKT õpetuse integreerimisel aineõpetusega; 
3. innustatakse ja abistatakse õpetajaid e-õppematerjalide koostamisel; 
4. koordineeritakse õpitarkvara kasutamist. 

3.2 Juhtimiskeskkond koolides 
1. elektroonilise õpilaspileti kasutusvõimaluste laiendamine (näit. printimine); 
2. kodulehe uue kujunduse väljatöötamine, sisu kaasajastamine; 
3. Stuudiumi (oli eKool) keskkonna juurutamine; 
4. serverlahenduste ja võrguteenuste koordineeritud arendamine;  
5. IKT investeeringute koordineeritud planeerimine. 

3.3 Infrastruktuur koolides 
1. koostada projekt WiFi pääsupunktide optimaalseks paigutuseks kõigis 
haridusasutustes, tagamaks WiFi leviala kõikides õpperuumides ning suuremates 
üldkasutatavates ruumides (aula, söökla, õpetajate tuba, nõupidamiste ruumid); 
2. WiFi võrgud ehitada välja etapiti; tagada kooli kõikides klassiruumides võimalused 
WiFi kasutamiseks; 
3. kaasajastada kooli IKT vahendite baas (sh. arvutiklassid, puutetundlikud tahvlid, 
dokumendikaamerad klassides jms.); 
4. hankida aineõpetust toetavaid IKT vahendeid; 
5. luua koolidesse mobiilse arvutiklassi lahendusi (sülearvutiklass, tahvelarvutiklass). 
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4 IKT investeeringute vajadused ja rahastamine  

4.1 Viimsi valla haridusasutuste IKT eelarve 2013-2014 
Viimsi vald tagab 2014. aastal ja järgneva kahe aasta eelarves Viimsi haridusasutustele õppe- 
ja kasvatustöö läbiviimiseks ning organisatsiooni igapäevaseks toimimiseks vajalike IKT 
teenuste kättesaadavuse: 
 

Tabel 5: Viimsi valla haridusasutuste IKT eelarved 2013.a. ja 2014.a. 

Asutus 2014. aasta 2013. aasta 
Viimsi, Haabneeme ja Randvere kool KOKKU: 99 000 € 101 424 € 

Püünsi Kool 12000 € 14000 € 
MLA Viimsi Lasteaiad 2400 € 3000 € 
KOKKU valla eelarvest 113400€ 118424€ 
 
Viimsi valla haridusasutuste IKT investeeringute vajadus 2014-2016 on eeldatavalt 
677370€, (s.o. võrreldav haridusasutuste IKT viie aasta eelarvega) sh. 

1. 75430€  – arvutivõrkude ja võrguseadmete uuendamine: 
2. 518290€  – arvutid, sülearvutid jms. põhivahendid; 
3. 83650€ – muud IKT seadmed. 

4.2 Arvutivõrkude ja võrguseadmete uuendamise vajadus 
 
Arvutivõrkude uuendamisega (75430€) on otstarbekas alustada kohe. 
 
Koolide arvutivõrkude väljaehitamine või uuendamine on Haridus- ja Teadusministeeriumi 
kaudu rahastatavate Euroopa Liidu toetusprojektide üks esmane meede, mis käivitub 2015. a. 
algusest ja kestab kuni 2016. a. lõpuni. Järgnevas tabelis (Tabel 6) olevad koolide 
investeeringud on selle meetme abikõlbulikud, so. vähemalt 50000€, millele lisandub 15% 
on omafinantseering. Viimsi haridusasutuste vastav info on HITSA-le edastatud.  
 

Tabel 6: Viimsi valla hallatavate asutuste võrguseadmed ja soetamise vajadused 

hooneid hooneid
Võrgu 

ehitamine

Võrgu-

seadmed

Sisevõrk

100 Mb/s

Välis-

ühendus

Võrguseadmeid

olemas

Võrguseadmed

VAJADUS
WiFi

Wifi 

seadmed 

VAJADUS

Kaabeldus

CAT

Kaabeldus

töökohti

Kaabeldus

VAJADUS

Võrgu projekt

olemas

Võrgu projekt

VAJADUS

Viimsi Keskkool 1 1 2006.a. 2006.a. jah 100 Mbit/s 16 17 rahuldav 40 CAT5E 250 150 JAH 1

Haabneeme Kool 1 1 2009.a. 2009.a. jah Viimsi KK 5 4 puudub 4 CAT5E 100 100 JAH 1

Randvere Kool 1 1 2013.a. 2013.a. jah 20 Mbit/s 5 0 hea 0 CAT5E 30 0 JAH 0

Püünsi Kool 1 1 aegunud aegunud jah 20 Mbit/s 4 4 halb 3 CAT5 /CAT5E 50 60 EI 1

Prangli Põhikool 1 1 jooksvalt aegunud jah 7 Mbit/s 1 1 halb 1 CAT5 /CAT5E 8 8 EI 0

Viimsi Kunstikool 1 1 kaablitega sobivad jah 5 Mbit/s 1 1 rahuldav 1 CAT5 6 8 EI 0

Viimsi Muusikakool 1 1 kaablitega sobivad jah 5 Mbit/s 2 3 halb 2 CAT5 12 16 EI 1

MLA Viimsi Lasteaiad 8 8 osaliselt sobivad jah/- 5 Mbit/s 10 12 halb/puudub 9 CAT5 /CAT5E 40 15 EI 0

Viimsi Huvikeskus 1 1 puudub sobivad  - 5 Mbit/s 1 1 halb 1  - 4 4 EI 0

Viimsi Päevakeskus 2 2 puudub sobivad  - 5 Mbit/s 2 2 puudub 2  - 5 0 EI 0

Viimsi Raamatukogu 3 3 osaliselt sobivad jah/- 20 Mbit/s 3 2 halb 2 CAT5 /CAT5E 20 20 EI 0

KOKKU (10.2014) 21 21 50 47 65 525 381 0 4

Ühiku eeldatav HIND 850 125 55 1600

KOKKU (vajadus) 1 Gbit/s 1 Gbit/s 39 950 €      8 125 €   CAT6 20 955 €  6 400 €        

75 430 €          
 
*täpsem ühiku hind ja töö maksumus selgub hankekonkursi käigus 



 
Viimsi valla haridusasutuste IKT arengukava 

 16

4.3 Arvutite, sülearvutite jt. põhivahendite hankestsenaariumid 
Arvutipargi ja IKT seadmete uuendamiseks (vajadus 601940€) on erinevaid 
stsenaariume, kuidas optimeerida investeeringut, st. erinevates hangetes kasutada erinevaid 
lahendusi: 
1. Euroopa Liidu (EL) struktuurfondide meetmete kasutamine 
Hinnang: väga oluline võimalus Viimsi valla haridusasutuste IKT baasi, teenuste, koolituste 
arendamisel; koostada ja esitada projektid toetuste saamiseks vastavalt meetme 
sihtotstarbele; meetmed avanevad 2015. aastal ja on avatud 2020. aastani. 
 
2. Osta välja vajalikud seadmed hanke korras 
Hinnang: see on kallis ja halb lahendus; osta välja umbes 400 arvutit õppetööks ja 100 
arvutit töötajatele ning lisaks muud seadmed, see on investeering umbes 500000€, mis tuleb 
kohe tasuda või on osaliselt Euroopa Liidu (EL) abiprojektidest finantseeritav; seadmed 
kuuluvad vallale; lisanduvad hoolduskulud. 
 
3. Rentida uued arvutid ja seadmed  
Hinnang: sobib unikaalsete ja kallite seadmete hankimisel; sobib kiiresti muutuvate 
tehnoloogiate hankimisel; kui rentida seadmed koos väljaostmisega, siis suureneb 
investeering veelgi; samas investeering jaotub pikemale perioodile (igakuisele teenustasu 
maksmisele); seadmed ei kuulu vallale ja rendiperioodi lõpus kuuluvad seadmed 
tagastamisele või pikendatakse lepingut. 
 
4. Õpetööks osta välja kasutatud arvutid  
Hinnang: kolm aastat vanad (olemasolevad on kaheksa aastat kasutusel olnud) arvutid on 
sobilikud õppetööks; investeeringu maksumus väheneb 4-6 korda (400 arvutit, maksimaalselt 
120000€); summa tuleb kohe maksta; EL projektidest ei ole kaasfinantseerimist loota. 
 
5. Õppetööks rentida kasutatud arvutid  
Hinnang: soodne ja otstarbekas lahendus; kolm aastat vanad (olemasolevad on kaheksa 
aastat kasutusel olnud) arvutid on sobilikud õppetööks; (400 arvutit, maksimaalselt 180000€, 
kolmeks aastaks), investeering jaotub igakuisele teenustasu maksmisele), määrata 
miinimumnõuded arvutile; see stsenaarium võimaldab kolme aasta pärast anda renditud 
arvutid tagasi ja rentida uuesti kolm aastat töös olnud arvutid, mis on õppetööks igati 
sobivad. 
 
6. Osta välja või rentida õpetajatele sülearvutid  
Hinnang: 100 sülearvutit (umbes 60000€) on otstarbekas soetada või rentida uutena, kolme 
aastase garantiiajaga; õpetaja arvutitega saab ka õppetööd läbi viia; ilmselt avaneb ka 
õpetajate töökohtade rahastamise osas EL meede; ei vajata enam igasse klassiruumi 
statsionaarset arvutit. 
 
7. Mobiilsete sülearvutiklasside soetamine (koos laadimiskärudega) 
Hinnang: võimaldab arvutiklassil liikuda erinevatesse õpperuumidesse ja tõsta arvutiklassi 
kasutatavust nii, et arvutiklassi ruumi ei vajata (sobib eriti hästi väiksemates koolides); mõne 
statsionaarse arvutiklassi ruumi saab vabastada muuks õppetööks. 
 
Arvutipargi uuendamisega on kiire, sest 400-st vajaminevast arvutist tuleb sellel 2014. aastal 
uuendada 200-300. Need on moraalselt vananenud seadmed, neil on uuenduste toe kaotanud 
Windows XP operatsioonisüsteem, need on õppetööks kõlbmatud.  
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Aktiivne rahastamisvõimaluste leidmine vajab eelinfot haridusasutuste IKT olemasolevast 
seisust ja arenguvajadustest, mida sisaldab käesolev dokument. 
 
Viimsi valla haridusasutuste poolt on esitatud omapoolsed nägemused IKT vajaduste osas:  
• Tabel 7: Viimsi valla hallatavate asutuste arvutite soetamise vajadus 2014-2016.a. 
• Tabel 8: Viimsi valla hallatavate asutuste IKT seadmete soetamise vajadus 2014-
2016.a. 
• Tabel 9: Viimsi valla hallatavate asutuste IKT võrguseadmed ja nende arendamise 
vajadus 2014-2016.a. 
• Täpsemad andmed on esitatud Viimsi Vallavalitsusele MS Exceli andmetabelina, mis 
on kasutamiseks ka haridusasutustele. 

4.4 IKT seadmete, teenuste, koolituste rahastamise võimalused 
 
Alanud on Euroopa Liidu (EL) eelarveperiood 2014-2020, mil Eestil on võimalik saada kuni 
5,9 miljardit eurot toetust, sh. Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ja Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF), mille meetmete kaudu rahastatakse ka haridusasutuste 
projekte, koolide IKT arendusi, õppe- ja metoodilise töö arendamist, kohalike omavalitsuse 
haridusprojekte jpm. Projektitaotluste esitamisel on üheks eelduseks IKT arengukava 
olemasolu. Arvestama peab valla omafinantseerimise nõudega (15% taotletavast summast). 
Lisainfo täpsemalt:  
http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/  
www.HITSA.ee  (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus) 
http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/hanked (Haridus- ja Teadusministeerium) 
https://www.ria.ee/struktuuritoetused/ (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) 
https://www.siseministeerium.ee/regionaaltoetused/  (Siseministeerium, kohalik omavalitsus) 
 
Ka uute finantseerimisvõimaluste kasutamist uurida ja võimalustel kasutada, sh. 
• tootjafirmade poolt sponsoreeritud projektid (näit. tahvelarvutite tootja on koolidesse 

andnud oma tahvelarvutiklassi); 
• osade IKT investeeringute asemel (näiteks fotoaparaat, tahvelarvuti) kaaluda õpilase 

enda seadmete kasutamist (näiteks mobiili või tahvelarvuti kasutamine loodusretkel). 
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Tabel 7: Viimsi valla hallatavate asutuste arvutite soetamise vajadus 2014-2016.a 

Asutus

Lauaarvutid

VAJADUS

Kuvarid 

VAJADUS

Sülearvutid

VAJADUS

Tahvelarvutid

VAJADUS

Digitaalne 

puutetahvel

VAJADUS 

Failiserver

VAJADUS

Varundusseade

VAJADUS

Printerid

VAJADUS

Viimsi Keskkool 310 317 51 75 1 0 1 10

Haabneeme Kool 57 57 30 25 0 1 1 0

Randvere Kool 3 9 14 12 0 1 1 0

Püünsi Kool 15 10 28 21 2 0 1 1

Prangli Põhikool 0 0 5 0 0 0 0 0

Viimsi Kunstikool 0 2 3 0 0 0 0 0

Viimsi Muusikakool 0 0 2 0 0 0 0 0

MLA Viimsi Lasteaiad 5 5 0 0 0 0 0 0

Viimsi Huvikeskus 0 0 3 0 0 0 0 0

Viimsi Päevakeskus 0 0 2 0 0 0 0 0

Viimsi Raamatukogu 6 6 0 0 0 1 0 0

KOKKU (03.2014) 396 406 138 133 3 3 4 11

Ühiku HIND 650 150 650 380 4000 7000 6000 250

KOKKU (vajadus) 257 400 € 60 900 € 89 700 €  50 540 €  12 000 € 21 000 € 24 000 €     2 750 € 

518 290 €       
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Tabel 8: valla hallatavate asutuste IKT seadmete soetamise vajadus  
2014.-2016.a 

video-

projektorid

UUS

Videoprojektori 

laekinnitus 

+paigaldus

mobiilse 

arvutiklassi käru 

(24 arvutikohta), 

UUS

portatiivne

dokumendi-

kaamera UUS

statsionaarne

dokumendi-

kaamera

tahvelarvutite 

laadimiskapp 

(24 kohta)

vastamispuldid

36 seadm kompl

video-

kaamera

fotoaparaat+ 

statiiv

Viimsi Keskkool 53** 0 2 20 0 3 2 2 2

Haabneeme Kool 5** 0 1 5 0 1 1 1 1

Randvere Kool 19 15 0 7 0 1 0 1 1

Püünsi Kool 4 4 1 3 1 1 1

Prangli Põhikool 1 1

Viimsi Kunstikool

Viimsi Muusikakool

MLA Viimsi Lasteaiad 6

Viimsi Huvikeskus

Viimsi Päevakeskus

Viimsi Raamatukogu 1 1

KOKKU (03.2014) 30 19 4 35 1 6 3 6 6

Ühiku HIND (eeldatav) 850 150 2700 858 580 1000 30 500 800

SUMMA (Vajadus) 25 500 €    2 850 €        10 800 €        30 030 €    580 €        6 000 €      90 €              3 000 € 4 800 €   

83 650 €          
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Tabel 9: valla hallatavate asutuste IKT võrguseadmete arendamise vajadus  
2014-2016.a. 

hooneid
Välis-

ühendus

Võrguseadmeid

olemas

Võrguseadmed

VAJADUS
WiFi

Wifi 

seadmed 

VAJADUS

Kaabeldus

CAT

Kaabeldus

töökohti

Kaabeldus

VAJADUS

Võrgu projekt

olemas

Võrgu projekt

VAJADUS

Viimsi Keskkool 1 100 Mbit/s 16 17 rahuldav 40 CAT5E 250 150 JAH 1

Haabneeme Kool 1 Viimsi KK 5 4 puudub 4 CAT5E 100 100 JAH 1

Randvere Kool 1 20 Mbit/s 5 0 hea 0 CAT5E 30 0 JAH 0

Püünsi Kool 1 20 Mbit/s 4 4 halb 3 CAT5 /CAT5E 50 60 EI 1

Prangli Põhikool 1 7 Mbit/s 1 1 halb 1 CAT5 /CAT5E 8 8 EI 0

Viimsi Kunstikool 1 5 Mbit/s 1 1 rahuldav 1 CAT5 6 8 EI 0

Viimsi Muusikakool 1 5 Mbit/s 2 3 halb 2 CAT5 12 16 EI 1

MLA Viimsi Lasteaiad 8 5 Mbit/s 10 12 halb/puudub 9 CAT5 /CAT5E 40 15 EI 0

Viimsi Huvikeskus 1 5 Mbit/s 1 1 halb 1  - 4 4 EI 0

Viimsi Päevakeskus 2 5 Mbit/s 2 2 puudub 2  - 5 0 EI 0

Viimsi Raamatukogu 3 20 Mbit/s 3 2 halb 2 CAT5 /CAT5E 20 20 EI 0

KOKKU (10.2014) 21 50 47 65 525 381 0 4

Ühiku eeldatav HIND 850 125 55 1600

KOKKU (vajadus) 1 Gbit/s 39 950 €      8 125 €   CAT6 20 955 €  6 400 €        

75 430 €          
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4.5 IKT-alane koolitusvajadus ja -võimalused  
Haridusasutuste töötajate ja õpetajate IKT-alane koolitamine on väga oluline ja pidev 
protsess. Viimsi valla ja haridusasutuste eelarves on koolitustel osalemiste võimalused olnud 
rahaliselt piiratud. Samas on hästi toiminud erinevad Euroopa Liidu toetusfondidest 
finantseeritud koolitusüritused (üle Eesti). Ka Euroopa Sotsiaalfondi toetustes aastateks 
2014-2020 on just inimese arendamisel oluline roll (IKT koolihariduses, IKT elukestevas 
õppes, haridusjuhtide koolitused jpm.).  
 
Et koolides planeeritavad suured investeeringud riistvarasse ja infosüsteemidesse leiaksid 
maksimaalse rakendamise ja oleksid toeks IKT arengukavas planeeritule, siis on oluline luua 
iga-aastane IKT-alane koolitusplaan kaasates järgnevad sihtrühmad: 
• haridusasutuste juhid ja juhtkonnad; 
• IKT valdkonna arendamise ja infosüsteemide talitluspidevuse eest vastutajad;  
• IT-juht, IS administraator, IT tugiisikud (IKT spetsialistikoolitused);  
• haridustehnoloogid (haridustehnoloogiate arendamine ja juurutamine);  
• õpetajad, tarkvara ja metoodika kasutajad (praktilised õpitoad); 
• ühiste infosüsteemide kasutajad (haridusasutuste ja valla töötajate koolitused). 
 
Kuna EL struktuurifondide toetustes on üheks olulisemaks prioriteediks IKT arendamine ja 
efektiivne kasutamine, siis avaneb lähiaastatel palju IKT-alaseid koolitusprojekte. Eriti 
oluline on koolitada nn. IKT võtmeisikuid, otsustajaid, spetsialiste, haridustehnolooge, kes 
läbi sisekoolituste saavad juhendada kolleege. Selleks jälgida vabariiklikke ja maakondlikke 
projektitaotlusi. Jälgida ka haridustöötajatele ja valdkonna spetsialistidele suunatud 
konverentse, koolitusi, kus osalustasu puudub (või on sümboolne), sh.: 
• Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus www.HITSA.ee; 
• Innove www.innove.ee;  
• Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) kaudu finantseeritavaid E-Riigi koolitus- ja 
arendusprojekte KOV töötajatele www.ria.ee. 
 
Samuti jälgida infot ja leida võimalusi osaleda projektides: 
• Archimedes SA, Hariduskoostöö Keskus http://archimedes.ee/hkk; 
• Eesti Maaomavalitsuste Liidu kaudu kohalikes omavalitsuses rakendatavaid projekte 
www.emovl.ee; 
• ülikoolide kaudu korraldatavaid õpetajate täiendkoolituste üritusi, sh.  

- Tallinna Ülikoolis www.tlu.ee; 
- Tartu Ülikoolis  www.tu.ee; 
- Eesti Kunstiakadeemias www.atun.ee; 
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias www.ema.edu.ee;  

• erialaliitude ja seltside kaudu toimuvaid koolitusüritusi; 
•       aineõpetajate töötubasid; 
•       kogukondade suhtlusvõrgustikku; 
•       e-õppe keskkondi.  
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5 Riskianalüüs 

5.1 Riskifaktorid 
 
Riski kirjeldus ja olulisus Riski maandamise võimalused 

(A) Töötaja oskamatus, st. osa töötajad ei 
oska või ei soovi kasutada neile loodud 
võimalusi IKT kasutamiseks 
tööülesannete täitmisel ja interaktiivses 
õppetöös. 

• Töötajate koolitamine; 
• haridustehnoloogi abi ja IT-toe 

kättesaadavus; 
• IKT seadmete kasutamismugavus 

õppetöö korraldamisel.  
(A) IKT investeeringut kasutatakse 
osalise koormusega; seadmed vananevad 
moraalselt. 

• Arvutiklasside efektiivsem kasutamine 
• mobiilsete arvutiklasside ja –seadmete 

efektiivsem kasutamine. 
(A) Tarkvaralitsentside soetamise hinna 
oluline muutumine. Microsoft tõstab igal 
aastal (2015-2017) haridusasutustele 
müüdava kontoritarkvara litsentsi hinda, 
mis on 2017. aastal ca. 15 korda suurem, 
kui 2014. aastal. 

• Õppetöös täielik üleminek vabavarale 
LibreOffice;  

• asutuste juhtimise ja töötajate tarkvara 
kasutamise osas teha täpsem analüüs, kas 
minna üle osaliselt või täielikult 
vabavarale;  

• planeerida täpsemalt, kuidas ja millistes 
formaatides vahetab Viimsi Vallavalitsus 
lähiaastatel infot oma allasutustega.  

(B) IKT haldus- ja teenustasude oluline 
suurenemine. 

• IKT tugiteenuste optimeerimine; 
• IKT tugipersonali koosseisu ja töö 

optimeerimine, sh. piisava arvu 
haridustehnoloogide olemasolu 
tagamine; 

• väliste IKT halduslepingute haldamine 
valla poolt. 

(B) vähempakkumistega kaasnevad 
riskid, s.o.  õppetööks mitte kõige 
paremini sobivad tehnilised vahendid 
(ühenduste ja akude vastupidavus, 
garantiitingimused jms.)  

• Suuremate ühiste hangete korraldamine 
(vald, maakond, HTM); 

• lepingu-, hooldus- ja garantiitingimuste 
korrektne ja detailne fikseerimine. 

(C) mobiilsete seadmete 
laadimisvõimaluste piiratus. 

• laadimiskärude kasutamine; 
• mobiilsete seadmete laadimisvõimalused 

klassides, õpilase kapis. 
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5.2 Microsofti tarkvaralitsentside hinnamuutus 2017.a. 
Microsoft tõstab 2015-2017 haridusasutustele müüdava kontoritarkvara litsentsi hinda, 
mis on 2017. aastal ca. 15 korda suurem, kui 2014. aastal.  
 

Tabel 10: Microsofti tarkvaralitsentside soetamise hinna muutus 2014.-2017.a. 
Tingimus: kui 
litsentside arv on 
vähemalt 100 

Tavahind 
kasutajale 

(€) 

Soodustusega 
hind k.a. (€) 

  

Indikatiivsed 
hinnad 

2017.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a. 

MS Office 30,00 1,81 7,12 16,00 
MS Windows 22,80 1,38 5,20 11,68 
MS Office + 
Windows 

52,80 3,19 12,32 27,68 

     
Ainult MS Office  
(200 litsentsi 
töötajatele) 

6000 392 1424 3200 

     
MS Windows (200 
töötajat) 

4560 276 1040 2336 

     
MS Office + MS 
Windows  
(200 töötajat) 

10560 638 2464 5536 
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6 IKT programmi elluviimine ja järelevalve 
 
1. Viimsi valla haridusasutuste IKT arengukava elluviimise ja järelevalve eest vastutab 
vallavalitsus. Vastutusvaldkonnad jagunevad erinevate juhtimistasandite vahel: 
• Viimsi Vallavalitsus, OÜ Viimsi Haldus; 
• haridusasutuste juhid ja juhtkond; 
• haridusasutuste töötajad, õpetajad, seadmete kasutajad, vastutajad; 
• IKT valdkonna ja infosüsteemide talitluspidevuse eest vastutajad, IT-juht,                          
IS administraator, haridustehnoloog. 
 
2. Igas haridusasutuses määrata IKT valdkonna sisuline vastutaja, kes suhtleb IKT 
küsimustes vallaga ja juhtkonnaga, algatab konkreetseid tegevusi ja hankeid, vajadusel aitab 
korraldada IKT-alast tööd haridustehnoloogina või IT spetsialistina, osaleb valla IKT 
töörühmas. 
 
3. Moodustada Viimsi valla ja haridusasutuste IKT töörühmad (kus seda veel ei ole ja 
on vajadus), kes aitavad juhtidel IKT arengukava ellu viia, pakkuda erinevaid stsenaariumeid 
IKT arendamiseks ja õppetöös kasutamiseks, osaleda IKT hankeprotsessides jne.  
 
4. IKT seadmete osas töötada välja sobiv ja kiire inventeerimise kord (masinloetav, 
keskselt hallatav või ka teenuse pakkuja lahendus), sh. kuidas seadmeid markeerida, 
roteerimist jälgida, garantiid ja remonti jälgida. 
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LISA 
 

Lisa 1: Haridusasutuste majasisese arvutivõrgutaris tu seisukord ja 
arendamissuunad 
Koostanud: Harri Lensen 
 
VIIMSI KOOL 
Viimsi suur koolimaja on valminud 2006.a ning kasutab tänaseni (uuendamata kujul) kõike 
sedasama infrastruktuuri, mis 2006.a paigaldati. Ka kõigi 6 arvutiklassi arvutid on aastast 
2006 ehk 8 aasta vanused, olles mitte ainult moraalselt ja füüsiliselt vananenud, vaid ka 
tehnilise jõudluse mõttes ebapiisavad kaasaja multimeediarakenduste jaoks. Sellise vanusega 
arvutite tehnilise tõrke tõenäosus on juba nii suur, et klasside paarisajast arvutist langeb 
rikete tõttu kasutusest välja keskmiselt 1 arvuti nädalas. 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
2006.a on maja ehitamise käigus paigaldatud CAT5E kaabeldus üle kogu koolihoone. 
Pikimad kaabelliinid on maksimaalse lubatava 100m lähedase pikkusega. CAT5E 
kaabelduse kaudu saab stabiilse ühenduse lingikiirusega 100Mbit/s, mida Viimsi kool 
praegu kõikjal sisevõrgus kasutabki. 
 
HITSA soovituste kohaselt peaks suured koolid omama tulevikus 1GBit/s (ehk ühe astme 
võrra suuremat) sisevõrgu ühenduskiirust mitte ainult sisevõrgus, vaid ka 1Gbit/s ühendust 
välisvõrku ehk Internetti. 
 
Lühikeste CAT5E kaablite kaudu on (RJ45-pistikute ühenduskvaliteedist olenevalt) 
spetsifikatsiooni kohaselt võimalik mitte ainult 100Mbit/s, vaid ka 1Gbit/s ühenduskiirus, 
kuid kooli arvutivõrgus on kaabelliinide pikkused selgelt liiga suured 1Gbit/s stabiilse 
lingikiiruse jaoks praeguse CAT5E kaabelduse kaudu. 
Kavas on Viimsi koolis läbi viia sisevõrgu mõõtmistööd tuvastamaks, kas ja millised sealsed 
praegused võrguliinid osutuvad tehniliselt sobivaks  1Gbit/s  lingikiirusel töötamiseks. 
 
HITSA soovitustele vastava sisevõrgu jaoks on mistahes suuremas hoones sh. Viimsi koolis 
vajalik CAT6 Ethernet kaabeldus. 
 
1Gbit/s võrgukiiruse saavutamiseks on vaja CAT6 kaabeldus koolimajja lisada, kuid selleks 
ei pea ilmtingimata praegust CAT5E kaabeldust täielikult eemaldama. Ka praegusel CAT5E 
kaabelvõrgul võib koolis (võibolla) säilida mingi kasulik roll. 
Optimaalne lahendus selgub uue sisevõrgu/kaabelduse projekteerimisel. 
 
WiFi: 
Viimsi kooli siseruumide kaetus WiFi-leviga ja ka signaalitugevus on rahuldav. 
Tugijaamade arv ja paiknemistihedus hoones on hea. Kuid kooli WiFi-tugijaamad on sama 
vanad kui koolimaja ehk 8-aastased, olles tehniliselt ja moraalselt vananemas/vananenud.  
Arvutivõrgu moderniseerimise meetme raames tasub WiFi tugijaamad asendada 
kaasaegsetega, mis võimaldaksid ka uusi/paremaid/kiiremaid wireless side 
ühendusstandardeid tugijaama ja lõppseadme/mobiilseadme/arvuti vahel. 
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Internetiühendus: 
Viimsi Kooli internetiühenduse kiirus (välisvõrku) on 100Mbit/s, olles hetkel 
rahuldav/piisav, kuid HITSA soovituse ja strateegilise eesmärgi kohaselt võiks suurtel 
koolidel olla tulevikus 1Gbit/s internetiühendus. Omades sisevõrgus (osaliselt või täielikult) 
1Gbit/s ühenduskiirust, on sellist sisevõrku kohatu varustada välise andmeliiklusega 
100Mbit/s ehk oluliselt aeglasema internetiühenduse kaudu. 
Interneti teenusepakkujate/operaatorite/ISP-de (Elion, Elisa, ...) poolt pakutavad võimalikud 
ühenduskiirused tavaliselt ületavad tarbijate hetkevajadusi, seega kiirema internetiühenduse 
tellimine operaatorilt ei ole tavaliselt probleem. 
 
HAABNEEME KOOL 
Haabneeme/Karulaugu põhikool on valminud 2009. 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
Haabneeme kooli sisevõrk (LAN) sarnaneb Viimsi suure kooli arvutivõrguga, olles oma 
mahult sellest väiksem. Arvutivõrgu kaabeldus on CAT5E ja sisevõrgu ühenduskiirus on 
100Mbit/s. 
 
WiFi: 
Kuigi Haabneeme kooli võrguprojektis oli WiFi-ühendus kavandatud, siis tegelikkuses jäi 
see loomata ja Haabneeme koolis puudub WiFi-ühendus praegu täielikult. 
Töötajad/õpetajad kasutavad sülearvutites (soovikorral) mobiilsideoperaatorite pakutavat 
mobiilset internetti (nn. netipulk). 
Arvutivõrkude moderniseerimise meede on väga sobiv hea WiFi-ühenduse loomiseks 
Haabneeme koolis. 
 
Internetiühendus: 
Haabneeme koolil ei ole "eraldi" internetiühendust, vaid ta kasutab lähedalasuva Viimsi 
kooli internetiühendust. Haabneeme põhikool on Viimsi kooliga ühendatud 500m optilise 
(Fiber Optic) kaabliga, mis ühendab/integreerib mõlema kooli arvutivõrgud üheks ühtseks 
sisevõrguks, võimaldades Haabneeme koolil lisaks Viimsi kooli internetiühendusele 
kasutada ka Viimsi kooli serverite teenuseid/ressursse. Selline tehniline lahendus on mõistlik 
ja  rahuldab Haabneeme põhikooli vajadusi. 
 
RANDVERE KOOL 
Randvere põhikool on valminud 2013.a, olles seega uusehitus. 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
Kuigi Randvere põhikool on alles hiljuti projekteeritud ja ehitatud, on sinna ikkagi 
planeeritud ja paigaldatud CAT5E (mitte CAT6) Ethernet sisevõrk. Kuna Randvere kool on 
põhikool, mitte keskkool/gümnaasium, siis võib tema praegune kaabeldus (ja sellest tulenev 
reeglina 100Mbit/s sidekiirus) osutuda koolile lähitulevikus piisavaks. 
Kui HITSA suunised (ja vastava meetme finantseerimisvõimalused) peaks nägema siiski ette 
kõikide koolide kõikide arvutiklasside viimise "kiirele võrguühendusele" (ehk 1Gbit/s), siis 
sel juhul tuleb ka Randvere koolis projekteerida ja teostada CAT6 Ethernet kaabeldus —
vaatamata sellele, et kool on alles äsja valminud. 
 
WiFi: 
WiFi levi ulatus ja kvaliteet ning seda tagav seadmestik on Randvere koolis hea ega vaja 
lähiajal muutmist/parandamist. 
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Internetiühendus: 
Randvere põhikooli praegune 20Mbit/s ühenduskiirus rahuldab kooli praegust vajadust. 
CAT6 kaabelduse ja 1Gbit/s sisevõrgu teostumisel tasub internetiühendus tulevikus vahetada 
kiirusele 100Mbit/s. 
 
Kuna Randvere põhikooli kõik võrguseadmed/riistvara on uued, siis lähiajal rakenduva  
arvutivõrkude moderniseerimise meetme vahendeid ei ole (tõenäoliselt) vaja kulutada 
Randvere kooli seadmete uuendamiseks/asendamiseks. 
 
PÜÜNSI KOOL 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
Püünsi kooli arvutivõrk on arenenud/suurenenud hoone sees aja jooksul "evolutsiooniliselt", 
mis tähendab, et uute ühendusvajaduste tekkimisel uutes / kaugemates ruumides on iga kord 
veetud vajaliku punktini uus kaabel. Selle kaabli kaudu saabuv ühendus on edasi kohapeal 
jagatud piisava (väikse) võrguseadme / switch'i abil vajaliku arvu arvutite vahel. 
Sellisel viisil tekkib aja jooksul (üksteisega mitteseotud üksikute laiendussammude 
tulemusel) võrgutopoloogiliselt ebaoptimaalne arvutivõrk, milles on rikete tõenäosus suurem 
ja nende lokaliseerimine/kõrvaldamine raskem. 
Arvutivõrgu kaabeldus Püünsi algkoolis on CAT5 / CAT5E ja see on suhteliselt vana. 
 
Arvutivõrkude moderniseerimise meetme raames CAT6 arvutivõrgu projekteerimine ja 
paigaldus / teostus Püünsi kooli annaks praeguse olukorra suhtes suure kvalitatiivse hüppe 
paremaks. 
 
WiFi: 
Kuigi praeguste WiFi-tugijaamade abil saavutatav levikvaliteet on minimaalselt rahuldav, 
siis praeguste WiFi-seadmete asendamisel uuematega oleks saavutatav Püünsi koolis ka tugi 
uuematele wireless ühendusstandarditele, mis võimaldaks omakorda paremat/kiiremat sidet 
uuemate WiFi-tarbijatega/mobiilseadmetega. 
 
Internetiühendus: 
Püünsi põhikooli praegune 20Mbit/s ühenduskiirus rahuldab kooli praegust vajadust. 
CAT6 kaabelduse ja 1Gbit/s sisevõrgu teostumisel tasub internetiühendus (välisühendus) 
vahetada kiirusele 100Mbit/s. 
 
PRANGLI PÕHIKOOL 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
Prangli kooli arvutivõrk on väike ja teostatud CAT5/CAT5E kaabeldusel. 
Kuna internetiühenduse kiirus saarega on traadita internetiside tõttu tehniliselt piiratud, siis 
ei ole mõtet Prangli koolile luua kiiremat sisevõrku kui 100Mbit/s, milleks piisab CAT5 
kaabeldusest. 
Arvutivõrkude moderniseerimise meetme raames võivad olla otstarbekad Prangli koolis 
järgnevad lahendused: 
• lisada uusi kaabelühendusi olemasolevatele lisaks (see võimaldab kohalikus 

arvutiklassis rohkem paikseid arvuteid);  
• asendada võrguseade/switch moodsamaks; 
• asendada WiFi tugijaam moodsamaks. 
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Prangli kooli väiksuse tõttu ei vaja sealsed võimalikud kaabeldustööd eelneva 
projekteerimise tellimist. 
 
WiFi: 
Kuigi praeguse WiFi-tugijaama pakutav levikvaliteet on rahuldav, siis selle asendamine 
uuemaga oleks põhjendatud tugijaama vanuse tõttu. 
 
Internetiühendus: 
Prangli põhikooli praegune 7Mbit/s ühenduskiirus (mobiilne internet 3.5G mobiilsidevõrgu 
kaudu) tasub vahetada moodsamaks sedamööda, kuidas teenusepakkuja(d) (Elisa, Elion ...) 
suudavad pakkuda Prangli saart katvat 4G mobiilsidevõrku või kui saar saab kunagi 
merealuse kaabliga interneti püsiühenduse. 
 
VIIMSI KUNSTIKOOL 
Viimsi Kunstikoolis ei toimu andmemahuka võrguliiklusega õppetegevust. Kunstiõppe 
eripärast tulenevalt ei ole kunstikoolis ka arvutiklassi. 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
Kunstikooli kohtvõrgus on ainult 3 PC-arvutit (mida kasutavad koolitöötajad / õpetajad) ja 
võrguprinter. Sellega kaasnevalt on seal üksainus lihtne 5-pordiline 100Mbit/s 
võrguseade/switch. Statsionaarset kaabeldust ei ole, arvutid on ühendatud vabapaigutuses 
CAT5 patch-kaablite kaudu. 
 
WiFi:  1 WiFi tugijaam katab leviga terve koolihoone, kuna maja ei ole suur.  
WiFi levi kasutavad kooli töötajad oma sülearvutite jaoks. 
 
Internetiühendus: 
Kunstikoolil on 5Mbit/s internetiühendus, mis on kooli hetkevajadusi arvestades piisav. 
 
VIIMSI MUUSIKAKOOL 
Viimsi Muusikakool on huvikoolidest kõige suurema võrguliiklusega, kuna seal on 2 
arvutiklassi kokku 16 arvutiga. Arvutiklassid on õppetegevuses aktiivselt kasutusel, mille 
käigus esitatakse õppetundides arvutite kaudu audiovisuaalset multimeediasisu: muusikat, 
videoklippe, filme. Suur osa vajalikust multimeediasisust tuleb internetist. 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
Muusikakoolis on kaks 100Mbit/s võrguseadet, millega on ühendatud lisaks klasside 
arvutitele ka õpetajate tubade 3 arvutit. Statsionaarse kaabelduse asemel on mõlemal korrusel 
rakendatud vabapaigutuses CAT5 patch-kaablid. 
 
Muusikakooli võrgukeskkond saaks suure kvalitatiivse paranemise CAT6 kaabelduse ja 
1Gbit/s võrguseadme paigaldamisel muusikakooli, millel oleks ka õppetegevuses selge kasu 
märgatavalt kiirema sisevõrgu näol. 
 
WiFi: 
Muusikakoolil on 1 WiFi tugijaam, kusjuures WiFi kaudu ühenduvad internetiga ka 
klassides olevad sülearvutid. Praegune ainus WiFi-tugijaam ei kata leviga mitte kogu 
koolimaja, vaid ainult kõige olulisema piirkonna, sh. arvutiklassid. Muusikakoolis oleks 
võimalik optimaalse kattega WiFi-levi teostus 2 tugijaama osalusel. Kuna sisevõrk paikneb 
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mitmel korrusel ja paljudes ruumides, siis on asjakohane enne CAT6 kaabeldustöid koostada 
uue arvutivõrgu projekt.  
Internetiühendus: 
Muusikakool kasutab hetkel 5Mbit/s kiirusega internetiühendust, mis ei ole enam ajakohane 
muusikakooli vajadusi arvestades. Optimaalne oleks internetiühenduse kiirus 50Mbit/s. 
 
MLA VIIMSI LASTEAIAD 
Lasteaiad asuvad Viimsi vallas 8 erinevas majas, millest 5 on suuremad ja 3 on väiksed. 
Lasteaedades ei toimu andmemahuka võrguliiklusega õppetegevust. Lasteaedades ei ole 
arvutiklasse. Internetiühendust ja kohtvõrku kasutavad töötajad / pedagoogid oma tööarvutite 
jaoks. 
 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN):    
Suuremates lasteaedades on CAT5E kaabeldus koos 100Mbit/s võrguseadmega ja see on 
praegu piisav. Väiksemad lasteaiamajad kasutavad vabapaigutuses CAT5 patch-kaableid, 
millega on ühendatud töötajate/pedagoogide 1...2 paikset tööarvutit ja/või 1...2 sülearvutit.  
Lasteaedade töö iseloomu arvestades on selline lahendus väikestes lasteaiamajades rahuldav. 
 
WiFi: 
Lasteaedades osutub WiFi-levi kaasajastamine olulisemaks kui statsionaarse kaabelvõrgu 
arendamine. 
Seitsmes lasteaiamajas on olemas 1 WiFi tugijaam. Karulaugu majas WiFi-levi puudub. 
Väikestes lasteaiamajades on WiFi tugijaamaks Interneti teenusepakkuja (ISP) universaalne  
all-in-one router. Selline lahendus on väiksemates lasteaedades rahuldav. Suurtes 
lasteaedades osutub ajakohaseks paigaldada 2...3 uut WiFi tugijaama, mis tagaks konkreetse 
hoone kaetuse WiFi leviga. Tugijaamade täpne vajalik arv selgub iga konkreetse lasteaia 
kaardistamisel. 
 
Internetiühendus: 
Väiksemates lasteaiamajades on 5Mbit/s internetiühendus, mis on tagasihoidlikku 
kasutusmahtu arvestades piisav. Suurtes lasteaiamajades võib kaaluda senise ühenduse 
tõstmist kiiruseni 20Mbit/s. 
 
VIIMSI HUVIKESKUS 
statsionaarne kaabelvõrk (LAN): 
Huvikeskuses statsionaarne kaabeldus puudub ja selle järgi ei ole seni olnud ka vajadust, 
kuna Huvikeskuses on ainult 1 paikne arvuti ja töötajatel paar sülearvutit. 
Seoses vanade arvutite vabanemisega valla paljudes allasutustes (pärast vanade arvutite 
vahetust uuemate vastu) võivad mõned vanad arvutid saada rakendatud Huvikeskuses 
külastajate jaoks. Sellisel juhul osutuks vajalikuks ja piisavaks vabapaigutusega patch-
kaabeldus nendele arvutitele koos ühe 100Mbit/s võrguseadmega. 
 
WiFi: 
Huvikeskuses on 1 WiFi vana tugijaam, mille võiks vahetada uueks. 
Kuna huvikeskus asub kahes kõrvuti ruumis, siis piisab ühest WiFi tugijaamast. 
 
Internetiühendus: 
Huvikeskusel on 5Mbit/s internetiühendus, mis praegu on piisav. 


