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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE
ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST
Eesti Panga 17.12.2019 majandusprognoosi kohaselt kasvas Eesti majandus 2019. aastal
3,4% ja sel hetkel prognoositi 2020. aasta majanduskasvuks 2,3% ning järgmiseks kolmeks
aastaks majanduskasvu aeglustumist välisturgude kesina väljavaate, tööhõivekasvu
aeglustumise ja tööpuuduse kasvamise tõttu. Covid-19 viiruse pandeemiast tingitud
piirangute tõttu alates 2020. aasta märtsist prognoosib Eesti Pank 25.03.2020
majandusprognoosis eeldatavaks majanduslanguseks enam kui 6%. Hetkel on ilmne, et
pandeemiast tingitud piirangud kahjustavad oluliselt ettevõtete tegutsemisvõimalusi.
Majanduskriis on seni kõige enam tabanud teenindusasutusi ja transpordisektorit.
Majanduslanguse suurus sõltub eelkõige sellest, kui kaua kestavad piirangud Eestis ja mujal
ning kuidas ettevõtted kriisi üle elavad. Negatiivne mõju majandusele avaldub mitmel moel ja
suuremat müju on avaldanud karantiinis olemise nõue ning kogunemis- ja liikumispiirangute
kehtestamine, tarneraskused, eksportturgude langus, tarbimiskindluse vähenemine, piiride
sulgemine ning transpordiühennduste vähenemine või lõpetamine. Majanduse taastumise
kiirus sõltub piirangute kestvusest. Kui olukord leeveneb näiteks mai alguses, võib Eesti
majandus kahaneda 6%. Kui olukord leeveneks augusti alguseks, võib Eesti majandus
kahaneda 14%. Kui olukord leeveneb kiiresti, siis peaks eesti majandus taastuma üsna
kiiresti ja juba järgmisel aastal võib näha kiiret kasvu. Tegelik majanduslanguse ulatus ja
koormus valitsemissektori eelarvele sõltub valitsuse abipaketiga ette nähtud täiendavate
kulutuste suurusest, milleks on hetkel kavandatud ligikaudu 2 miljardit eurot (ligikaudu 7 –
8% SKP-st sõltuvalt SKP vähenemise ulatusest). Osa sellest laekub maksudena
riigikassasse tagasi, kuid koormus riigieelarvele tuleb sel aastal väga suur. On väga oluline
suunata riigi abi võimalikult tõhusalt ja eelkõige valdkondadesse, mis aitavad vältida
pikaajalist kahju majandusele. Koroonaviiruse pandeemia mõju majandusle peetakse
enamasti ajutisteks ja loodetakse, et majandusolukord taastub pärast kriisi. Samas tuleb
valmis olla selleks, et kriis on pikem ja sügavam ning taastumisel kujuneb majandus
teistsuguseks. Valitsus on juba välja kuulutanud mõjusaid otsuseid, mis on suunatud
ettevõtete pankrottide ja töötajate koondamiste vältimisele ning inimeste sissetulekute
säilitamisele. See, millised täiendavad majanduspoliitilised otsused oleksid kõige
otstarbekamad, sõltub juba majanduslanguse kestvusest ja sellest tuleneva mõju ulatusest
Eesti majanduse struktuurile. Seetõttu tasub oodata, millist mõju avaldab majandusele juba
väljakuulutatud esimene abipakett ja alles seejärel teha otsused, millised on järgmised ja
kaugeleulatuva mõjuga majanduse toetamise sammud.
Viimsi valla majanduslik olukord järgis 2019. aastal riigi majanduse dünaamikat väiksemal
kujul. Kinnisvaraarendused jätkusid – suuremad elamuehituse projektid valmisid või on
valmimisjärgus ning see toob kaasa valla elanike arvu kasvu. Viimsi valla elanike arv ületas
2017. aasta lõpuks 20 tuhande piiri ning seisuga 01.01.2020 on vallas rahvastikuregistri
andmetel registreeritud 20 728 elanikku. Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt asub
Viimsi vald rahvastikukasvu piirkonnas ning seetõttu on ka tööealiste osakaal ja
maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud. Peamine kasvu allikas on olnud ränne, mille
osatähtsus nii elanike kui ühtlasi ka maksumaksjate juurdekasvus on ca 80%. Kuna
sisserändajad on peamiselt noored (enim on kasvanud elanike arv vanusegruppides 0-9 ja
30-45 aastased), siis on sellel oluline mõju ka maksumaksjate arvu kasvule. Viimsilaste
tööhõive on jätkuvalt Tallinna suunaline.
Viimsi valla sotsiaalmajanduslikud näitajad kasvasid ka 2019. aastal. Keskmine
maksumaksja brutosissetulek (sh keskmine palk) suurenes aastaga 1742 euroni (2018.
aasta keskmine 1644 eurot) ning oli 2020. aasta 2 kuu keskmisena 1747 eurot. Viimsi valla
maksumaksjate keskmine brutosissetulek oon jätkuvalt Eesti kohalike omavalitsuste hulgas
üks kõrgemaid ning jääb hetkel veidi alla vaid Rae valla keskmisele brutosissetulekule.
Samuti kasvas aastaga maksumaksjate arv 359 maksumaksja võrra – 2018. aasta lõpus
10 302 ja 2019. aasta lõpus 10 661 maksumaksjat. Maksumaksjate arvu kasvu peamiseks
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põhjuseks oli peamiselt valla elanikele arvu ja tööhõiveliste osakaalu suurenemine. Need
näitajad tagasid 2019. aastal füüsilise isiku tulumaksu (FIT), kui kohaliku omavalitsuse
peamise maksude tuluallika laekumise kasvu - võrreldes 2018. aastaga kasvas FIT
laekumine 12,1%. 2020. aasta näitajaid mõjutab tugevalt viiruse COVID-19 levikust tingitud
eriolukord ning maksumaksjate arv ja keskmise brutosissetulek jäävad kindlasti madalamaks
2019. aasta näitajatest. Seetõttu väheneb 2020. aastal ka FIT laekumine ehk valla tulubaas
märgatavalt.
Valla töötute osakaal oli 2019. aastal tavapäraselt oluliselt väiksem nii Eesti kui ka Harju
maakonna näitajatest. Töötute arv oli 2019. aastal küllaltki stabiilne – 2019. aasta keskmine
registreeritud töötute arv oli 349 (2018 keskmine 302) ning väike summaarne tõus oli tingitud
eelkõige elanike arvu pidevast kasvust. Seoses COVID-19-st tingitud kriisiolukorrast kasvas
märtsis 2020 töötute arv ühe kuuga 457-ni ehk 69 töötu võrra (veeruaris 388 registreeritud
töötut) ning kasvab kriisi tõttu järgnevatel kuudel veelgi, kuid jääb eeldatavalt endiselt
väiksemaks nii kogu Eesti kui ka Harju maakonna näitajatest.

ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST
ARENGUSUUNDADEST JA TEGEVUSEST
2019. aasta majandusaasta tegevustes lähtuti Viimsi valla arengukavast ja
eelarvestrateegiast aastateks 2018-2022, mis kinnitati volikogu 19.09.2017 määrusega nr 13,
mis kehtis kuni 31.12.2019. Vald on oma arengu tagamiseks kasutanud temale kuuluvaid
tütarettevõtteid – aktsiaseltse, osaühingut ja sihtasutust. Konsolideerimisgrupi asutused on
integreeritud valla ühtsesse arengusse. Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on aluseks
investeerimisvajadused, mida suures osas teostavad tütarettevõtted. Rahalised kohustised
jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla eelarve osalus. Vald jätkab eelnevalt
koostatud finantsplaanide täitmist. See on tagatud lepingutega valla ja tütarettevõtte vahel.
Viimsi valla territoorium on 73 km2. Valla territooriumil asub 20 küla ja 2 alevikku (Viimsi
alevik ja Haabneeme alevik). Viimsi valla koosseisus on 15 saart pindalaga kokku 26 km2.
Elanike arv seisuga 01.01.2020 oli 20 728, neist saartel elas kokku 218 rahvastikuregistrisse
kantud elanikku (Pranglil 197, Naissaarel 16 ja Kräsulil 5 elanikku). Teised väikesaared on
alaliste elanikega asustamata. Valla territooriumil asub kaks riiklikku kaitseala (Prangli ja
Naissaare) ning lisaks 6 kohaliku tasanadi kaitseala. Viimsi vallas asub 8 sadamat, neist
suurim on Muuga sadam.
Valla osalusega asutatud tütarettevõtted ning sihtasutused ja nende tegevusalad on
alljärgnevad:
• AS Viimsi Vesi 100% (valla veemajanduse arendamine, 2019. aastal liideti OÜ
Viimsi Tehnoabi emaettevõttega AS Viimsi Vesi);
• AS Rannapere Pansionaat 100% (eakate hooldusteenused);
• OÜ Viimsi Haldus 100% (hoonete, rajatiste haldamine, hooldus);
• SA Rannarahva Muuseum 100% (Viimsi paikkonna ajaloo-ja kultuuripärandi
kogumine, säilitamine ning tutvustamine);
2019. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puudusid.
OÜ Viimsi Haldus põhitegevuseks oli 2019. aatal jätkuvalt haldus- ja hooldusteenuse
osutamine Viimsi valla koolidele ja lasteaedadele ning sadamateenuse osutamine
Leppneeme ja Kelnase sadamas. 2020. aastal on plaanis jätkata põhitegevusega. Tähtsaim
planeeritud ülesanne on alustada Noorte Talentide Kooli ehitustöödega ja valla spordi- ja
liikumisharrastuse tegevustega seotud rajatiste haldamise ülevõtmine Viimsi vallavalitsuselt
ja edaspidise korrasoleku tagamine.
AS Viimsi Vesi põhitegevuseks oli 2019. aastal jätkuvalt vee- ja kanalisatasiooniteenuste
pakkumine. 2019. aastal investeeriti põhivarasse kokku 914,0 tuh. eurot, mis valdavalt oli
vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamine ja parendamine. Investeeringus teostati ettevõtte
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omavahenditest. Põhieesmärkideks on 2020. aastal vastavalt 2019. aastal vastu võetud
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2019-2030 vee
kvaliteedinõuetele
vastavuse
tagamine,
kliendirahulolu
suurendamine,
ÜVK
teeninduspiirkonna
laiendamine,
infosüsteemide
kaasajastamine
ja
digitaalsele
varahalldusele ja protsesside juhtimisele üleminek.
AS Rannapere Pansionaadi põhitegevuseks on üldhooldusteenuse pakkumine eakatele.
2019. aastal viidi pansionaadis ellu õueala projekt, mida finantseeris Sotsiaalministeerium
100,0 tuh. euroga, pansionaat panustas omaosalusena 30,9 tuh. eurot. 2020. aastal on
kavas remontida jätkuvalt elanike eluruume, luua asutuses täiendavad tuletõkkesektsioonid,
renoveerida peasissepääsu trepp, korrastada ja täiendada asutuse juhendmaterjale, üle
vaadata ja täiendada töötajate ametijuhendeid ja elanikele uute lisateenuste võimaldamine
(muusikateraapia, toolivõimlemine).
SA Rannarahva Muuseum eesmärgiks on koguda, uurida ja säilitada rannarahva ja tema
elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid ning korraldada nende üldsusele
vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. 2019. aastal
parandati muuseumis oluliselt tulekindlust tulekindlate uste paigaldamisega, ehitati välja
invaWC, remonditi Naissaare raudtee järjekorne lõik, mis andis võimaluse alustada ka
teenuse pakkumist rongisõidul. Lisakas remonditi riikliku kaitse all olevad Naissaare vedur ja
vagun. 2020. aastal on kavas jätkata kogude sisestamist MUIS-i ning ühikute kirjeldamist ja
digitaliseerimist. Jätkatakse näituste ja ajalookonverentsi läbiviimistega. Oluliseks
eesmärgiks on muuseumi tuletõkke sektsioonide edasine väljaarendamine.
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
tuhandetes eurodes
2019

2018

2017

2016

2015

Varad aasta lõpus

113 358,5

111 569,7

108 181,3

100 450,7

102 397,7

Kohustused aasta lõpus

25 915,9

27 656,0

28 858,4

25 310,3

28 471,3

Netovara aasta lõpus

87 442,5

83 913,7

79 322,9

75 140,4

73 926,4

Tegevustulud

44 376,6

41 253,2

37 583,0

32 789,0

40 918,4

Tegevuskulud

-40 916,5

-36 615,7

-33 692,0

-31 080,5

-27 041,8

3 266,2

4 454,9

3 709,7

1 045,4

13 385,3

3 477,9

5 223,5

5 389,7

-2 953,9

11 188,5

Bilansi näitajad

Tulemiaruande näitajad

Aruandeperioodi tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht
Likviidsus (¤)

0,44

0,59

1,03

0,98

0,62

Lühiajaline maksevõime (¤¤)

0,95

1,05

1,58

1,55

1,18

Kohustuste osakaal varadest (¤¤¤)

22,9

24,8

26,7

25,2

27,8

Laenukohustuste osakaal varadest
(¤¤¤¤)

18,9

19,7

23,1

22,0

24,8

(¤) likviidsus - likviidsed varad / lühiajalised kohustised
(¤¤) lühiajaline maksevõime - käibevara / lühiajaliste kohustistega
(¤¤¤) kohustiste osakaal varadest (%) - kohustised / varad x100
(¤¤¤¤) laenukohustiste osakaal varadest (%) - laenukohustised / varad x 100
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Konsolideerimisgrupi finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine
(tuhandetes eurodes)

2019

2018

2017

2016

2015

30 287,2

27 299,0

23 857,1

22 227,4

20 705,6

Kaupade ja teenuste müük

2 770,2

2 590,5

5 634,7

5 190,1

4 765,6

Saadud toetused

7 229,0

7 084,5

5 336,0

4 989,5

4 189,7

145,4

234,70

168,9

161,2

121,8

40 431,8

37 208,7

34 996,7

32 568,2

29 782,7

-2 742,9

-2 478,5

-2 123,3

-1 917,1

-2 186,0

Muud tegevuskulud, sh tööjõukulud

-30 308,6

-26 760,4

-26 373,2

-23 524,8

-20 247,8

Põhitegevuse kulud kokku

-33 051,5

-29 238,9

-28 496,5

-25 441,9

-22 433,8

7 380,3

7 969,8

6 500,2

7 126,3

7 348,9

-8 317,3

-9 610,3

-10 183,3

-3 253,3

-16 221,2

0,0

45,0

170,3

878,5

801,9

544,1

643,6

2 489,4

104,2

10 830,8

-227,4

-221,7

-3,0

-19,4

-7,0

0,0

0

0,0

0,0

-128,2

-148,0

-181,3

-662,7

-491,3

-8 128,8

-9 291,4

-7 707,9

-2 952,7

-5 086,8

-748,5

-1 321,6

-1 207,7

4 173,6

2 262,1

-1,9

-3,6

-3,5

12,8

7,6

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk

-748,5

-1 321,6

-1 207,7

4 173,6

2 262,1

Eelmise aasta ülejääk/puudujääk

-1 321,6

-1 207,7

4 173,6

2 262,1

4 795,4

Üle-eelmise aasta ülejääk/puudujääk

-1 207,7

4 173,6

2 262,1

4 795,4

-2 398,4

4. aasta ülejääk/puudujääk

4 173,6

2 262,1

4 795,4

-2 398,4

698,3

5. aasta ülejääk/puudujääk

2 262,1

4 795,4

-2 398,4

698,3

2 512,0

Viimase 5 aasta ülejääk/puudujääk
kokku

3 157,9

8 701,8

7 625,0

9 531,0

7 869,4

7,8

23,4

21,8

29,3

26,4

19 856,4

20 203,1

24 971,40

22 050,4

25 410,2

81,9

338,3

54,1

24,5

68,5

726,7

489,8

1 407,30

1 831,7

1 956,3

20 665,0

21 031,2

26 432,8

23 906,6

27 435,0

PÕHITEGEVUSE TULUD
Maksutulud

Muud tegevustulud
Põhitegevuse tulud kokku:
PÕHITEGEVUSE KULUD
Antud toetused

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe
INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetus
Põhivara müük
Saadud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Saadud liitumistasud
Finantstulud ja finantskulud
Investeerimistegevus kokku
Ülejääk/puudujääk
Ülejäägi/puudujäägi määr (%)
VIIMASE 5 AASTA ÜLEJÄÄK / PUUDUJÄÄK

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi määr %
VÕLAKOHUSTISED
Laenukohustised
Toetusteks saadud ettemaksed, toetuse
maksmise kohustised
Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad
tulevikus raha väljamaksmist
Võlakohustised kokku
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LIKVIIDSED VARAD
Raha ja pangakontod

-1 870,6

-3 855,3

-6 711,40

-5 008,0

-3 643,4

Likviidsed varad kokku

-1 870,6

-3 855,3

-6 711,4

-5 008,0

-3 643,4

Netovõlakoormus

18 794,4

17 175,9

19 721,4

18 898,6

23 791,6

46,48%

46,16%

56,35%

58,03%

79,88%

40 431,8

37 208,7

34 996,7

32 568,2

29 782,7

100%

100%

100%

100%

100%

21 637,4

20 032,8

15 275,3

13 669,6

5 991,1

Netovõlakoormuse % (tegelik)
Netovõlakoormuse ülemmäär
Netovõlakoormuse ülemmäära %
Netovõlakoormuse ülemmäära ja
Netovõlakoormuse vahe

Viimsi vallavalitsus on kohustiste tasumisel kinni pidanud 19. 09. 2017 volikogu määrusega
nr 13 kinnitatud Viimsi valla arengukavast ja eelarvestrateegiast aastateks 2018 - 2022,
millega Viimsi vald võttis kohustuse kasvatada valla finantsvõimekust tagamaks arengukavas
seatud eesmärkide saavutamine. Antud määrus kehtis kuni 31.12.2019. Volikogu 10.12.
2019 määrusega nr 27 kinnitati Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastaeks 2020 –
2024.
Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2019.
aastal on järgmised:
A. Konsolideeriv üksus Viimsi vald 2019
Allüksuse nimetus (tegevusala)

Töötajate keskmine arv
(taandatuna täistööajale)

Volikogu
Volikogu liikmed

Töötasude kogusumma (tuh.
eurodes 1 komakohaga)

1,00

39,4

0

50,7

Vallavalitsus

78,5

2 272,2

Elamu- ja kommunaalmajandus

0,08

5,2

Huvikoolid, kokku 2

29,4

429,6

Noortekeskus

1,91

15,5

Lasteaiad, kokku 8

148,11

1 993,0

Põhikoolid, kokku 5

299,7

5 522,9

Muu haridus

13,28

29,0

Raamatukogud, kokku 4

9,66

163,9

Kultuurimajad

0,25

2,4

Puuetega inim sotsiaalne kaitse

1,58

20,6

Ajutised lepingulised töötajad

431,8

Kokku

583,47

10 976,2

B. Konsolideeritud üksused 2019
Üksuse nimetus

Viimsi VV
osalus
(%)

Töötajate keskmine arv
Töötasude kogusumma (tuh.
(taandatuna
eurodes 1 komakohaga)
täistööajale)

AS Rannapere Pansionaat

100

29,0

415,5

AS Viimsi Vesi

100

25,5

543,9

OÜ Viimsi Haldus

100

20,34

539,3

SA Rannarahva Muuseum

100

14,00

189,6

88,84

1 688,3

Kokku

Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

7

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019

C. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arv ja
arvestatud tasud 2019
Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine arv
(taandatud täistööajale)
Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed
Nõukogude liikmed
Juhatuste liikmed
Kokku

2019
2,6
4,0
21,0
5,0
32,6

2018
2,6
4,0
20,0
5,0
31,6

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)
2019
50,7
182,0
68,2
148,2
449,1

2018
47,3
188,2
67,3
149,9
452,7

2019. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20
nõukogu liiget (2018. aastal 20 liiget, kellest tasu said 20 nõukogu liiget).
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.
Alates 2010. aastast makstakse vallavolikogu esimehele igakuist hüvitist, mis 2019. aastal oli
kokku 14,1 tuh. eurot (2018. aastal 15,3 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2019. aastal maksti kokku 11,0 tuh. eurot (2018.
aastal 4,9 tuh. eurot). 2018 aastal maksti Rannapere Pansionaadi Juhatuse liikmele hüvitist
0,9 tuh eurot. 2018 aastal sisaldab Viimsi Vesi As Juhatuse liikme tasu 9,9 tuh eurot
lisatasusid.
Viimsi
valla
konsolideerimisgrupil
kaasneks
tütarettevõtete
juhatuse
liikmete
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustised kokku summas 17,1
tuh. eurot.
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ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST
Kuni 31.12.2019 kehtis 19.09.2017 volikogu määrusega nr 13 kinnitatud Viimsi valla
arengukava ja eelarvestrateegi aastateks 2018-2020. Volikogu 10.12.2019 määrusega nr 27
kinnitati Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024 ning see jõustus
alates 01.01.2020.
Eelarvestrateegiaga võttis Viimsi vald kohustuse kasvatada valla finantsvõimekust, et tagada
arengukavas seatud eesmärkide saavutamine. Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja
strateegiate koostamine lähtub eelarvestrateegiast. Viimsi vallale vajalike investeeringute
teostamiseks ei piisa alati eelarve jooksvatest vahenditest. Pidev elanike arvu kasv on
tekitanud vajaduse luua juurde lasteaia kohti ja koolides uusi klasse, arendada ja laiendada
huvitegevust, parendada teedevõrku jms Välja on kujunenud tsükkel, kus uut lasteaeda on
vaja ca iga 2 aasta järel ja uut kooli või kooli laiendust 3 aasta järel. Et tagada vajalikul ajal
investeeringud, on üheks võimaluseks teha seda laenude arvel. Vald on laenude võtmisega
tegelenud aktiivselt. Pidevast investeeringuvajadusest tingituna oli Viimsi valla laenukoormus
(netovõlakoormus) alates 2006. aastast (valmis Viimsi keskkooli uus hoone) kuni 2013.
aastani pidevalt üle 100%. Kõige kõrgem oli see protsent 2009. aastal, kui võeti laen uue,
Karulaugu (Haabneeme) kooli ehituse finantseerimiseks – 180%. Seejärel hakkas
netovõlakoormus pidevalt langema jõudes 2014. aastal alla 100%. Netovõlakoormuse väike
tõus 2017. aastal 4 protsendipunkti võrra on tingitud 2017. aasta lõpus laenu võtmisest
arengukavalisteks investeeringuteks mahus 5 100,0 tuh. eurot. Netovõlakoormuse väike tõus
2019. aastal on samuti tingitud laenu võtmisest – 2019. aastal võeti laen mahus 2 100,0 tuh.
eurot.
Viimsi valla netovõlakoormuse % 2008 – 2019 (seisuga 31.12.2019)

Viimsi valla finantsnäitajad on piisavalt head, et tagada normaalne eelarve täitmine ja
seadusega pandud kohustuste kvaliteetne täitmine ka kõrgema laenukoormusega, kui seni
seadus kuni 1. jaanuarini 2017 lubas. Finantsriskide maandamiseks on valla eelarve
koostamisel lähtutud konservatiivsetest põhimõtetest. Tulude laekumise prognoosid koostati
eeldusel, et aasta lõpuks oleks tagatud nende 100%-line laekumine. Tulumaksu laekumise
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prognoos koostati 2020. aastaks kasvuga +5,5% võrreldes 2019 tegeliku laekumisega.
Seoses märtsist 2020 rakendunud COVID-19 viiruse levikust tingitud eriolukorraga on
lähiperioodil vajalik korrigeerida tulumaksu prognoosi vastavalt tegeliku laekumise muutusele
ning korrigeerida vastavalt tulude tegelikule laekumisele ka kuluplaani, sh
investeerimistegevuse kulusid. Seisuga 29.02.2020 oli tulumaksu laekunud võrreldes
aastataguse sama perioodiga +9,4% enam, eelarve üldine täitmine oli plaanipärasest pisut
parem ning eelarve ressursid (likviidne vara) olid kohustuste täitmiseks piisavad. Alates
2019. aastast rakendatakse tekkepõhist eelarve arvestusprintsiipi.
Viimsi valla eelarvestrateegia 2020 – 2027
(eurodes)
Viimsi vald 10. detsember 2019 nr 27
Põhitegevuse tulud kokku
Maksutulud

2019
eeldatav
täitmine

2020
eelarve

2021
eelarve

2022
eelarve

37 971 044

39 740 258

41 575 920

43 512 964

45 773 801

48 914 152

2023
eelarve

2024
eelarve

29 390 987

31 115 584

32 797 519

34 501 570

36 413 865

38 440 896

sh tulumaks

26 759 987

28 485 584

30 167 519

31 871 570

33 783 865

35 810 896

sh maamaks

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2 550 000

sh muud maksutulud

81 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 483 000

1 624 500

1 544 500

1 572 500

1 623 800

1 623 800

Saadavad toetused tegevuskuludeks

6 883 196

6 824 312

7 058 039

7 263 032

7 560 275

1 696 700

81 778

81 778

81 778

81 778

81 778

81 778

sh tasandusfond
sh toetusfond

6 314 370

6 357 989

6 591 316

6 836 309

7 093 552

8 173 971

sh muud saadud toetused
tegevuskuludeks

487 048

384 545

384 945

344 945

384 945

344 945

Muud tegevustulud

213 862

175 862

175 862

175 862

175 862

175 862

33 403 027

35 422 591

37 190 675

38 418 745

39 845 171

42 527 929

3 694 483

3 478 692

3 521 604

3 668 058

3 691 157

3 712 678

29 708 544

31 943 899

33 669 071

34 750 687

36 154 014

38 815 251

sh personalikulud

14 768 138

15 387 870

16 197 870

17 002 472

18 014 510

20 039 474

sh majandamiskulud

Põhitegevuse kulud kokku
Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud

14 407 206

15 836 915

16 785 377

17 060 617

17 450 150

18 084 599

sh muud kulud

533 200

719 114

685 824

687 598

689 354

691 178

Põhitegevuse tulem

4 568 017

4 317 667

4 385 245

5 094 219

5 928 630

6 386 223

-8 288 914

-6 150 950

-6 466 741

-7 505 873

-6 131 116

-6 686 125

Investeerimistegevus kokku
Põhivara müük (+)

0

0

4 000 000

2 000 000

0

0

Põhivara soetus (-)

-8 700 508

-7 280 862

-10 991 000

-9 515 000

-6 000 000

-6 715 000

-8 159 913

-6 247 631

-10 468 500

-9 385 000

-5 920 000

-6 615 000

Põhivara soetuseks saadav sihtfinants. (+)

640 594

1 033 231

522 500

130 000

80 000

100 000

Põhivara soetuseks antav sihtfinants. (-)

-450 000

-11 000

-11 000

-11 000

-11 000

-11 000

Tagasilaekuvad laenud (+)

263 000

263 383

263 383

263 383

196 183

196 183

Finantstulud (+)

148 000

148 455

140 943

133 441

126 404

119 926

Finantskulud (-)

-190 000

-304 157

-391 567

-506 697

-522 703

-376 234

-3 720 897

-1 833 283

-2 081 496

-2 411 654

-202 486

-299 902

Finantseerimistegevus

1 358 994

1 500 747

2 201 046

2 535 758

330 356

379 332

Kohustuste võtmine (+)

3 603 994

4 300 000

5 450 000

6 350 000

4 800 000

5 350 000

Kohustuste tasumine (-)

-2 245 000

-2 799 253

-3 248 954

-3 814 242

-4 469 644

-4 970 668

Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine)

-2 361 903

-450 000

0

0

0

0

sh projektide omaosalus

Eelarve tulem
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Nõuete ja kohustuste saldode muutus
(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine
/- vähenemine)
Likviidsete varade suunamata jääk aasta
lõpuks
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga
sh kohustused, mis ei kajastu
finantseerimistegevuses
Netovõlakoormus (eurodes)
Netovõlakoormus (%)
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0

-117 464

-119 550

-124 104

-127 870

-79 430

700 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

22 188 282

23 689 029

25 890 075

28 425 833

28 756 189

29 135 521

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

21 488 282

23 439 029

25 640 075

28 175 833

28 506 189

28 885 521

56,6%

59,0%

61,7%

64,8%

62,3%

59,1%

27 408 095

25 906 005

26 311 470

30 565 316

35 990 459

38 317 340

Netovõlakoormuse ülemmäär (%)

72,2%

65,2%

63,3%

70,2%

78,6%

78,3%

Vaba netovõlakoormus (eurodes)

5 919 813

2 466 976

671 395

2 389 483

7 484 270

9 431 819

1,14

1,12

1,12

1,13

1,15

1,15

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)

Omafinantseerimise võimekuse näitaja

ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST
Valla 2019. aastal kehtiv arengukava on kinnitatud Vallavolikogu 19. septembri 2017
määrusega nr 13, see on vormistatud ühtse arengudokumendina koos eelarvestrateegiaga
perioodiks 2018-2020 ning see kehtis kuni 31.12.2019.
Volikogu 10.12.2019 määrusega nr 27 kinnitati Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2020-2024 ning see jõustus alates 01.01.2020.
2019. aastal kehtinud arengukavas kajastatud peamised tegevused olid investeeringud valla
teedevõrku, tänavavalgustusse ja sadevee käitlemisse, valla haridusvõrgu laiendamine,
mänguväljakute jt sportimisvõimalusi pakkuvate tegevuste laiendamine, külaseltside
projektide toetamine, vallale kuuluvate sadamate moderniseerimine. Kõiki neid tegevusi
teostati 2019. aastal nii valla eelarve vahenditest, kui ka projektimeetmete toel.
Arengukavast lähtuvad tegevused 2019. aastal:
• Viimsi koolide parendusteks ja põhivara (inventari) soetamiseks investeeriti 205 tuh.
eurot, sh Randvere Kooli ümber- ja juurdeehituse projeeektiga seotud kulutused 77
tuh. eurot, Haabneeme Kooli lava valgustuse soetamine 18 tuh. eurot ja koridoride
remonttööd 17 tuh. eurot, Viimsi kooli põrandate remonttööd 17 tuh. eurot, Püünsi
Kooli tuletõkkeuste ja-kardinate paigaldamine 63 tuh. eurot jms.
• Teede ehitamisse ja rekonstrueerimisse investeeriti 5 021 tuh. eurot – mahukamateks
ja olulisemateks objektideks olid Reinu tee rekonstrueerimise II etapp ning Vehema
tee II etapp.
• Tänavavalgustust moderniseeriti 1 013 tuh. euro eest, sh Haabneeme
tänavavalgustuse renoveerimine 615 tuh. eurot, valla LED-valgustamise projekt
jätkub ka 2020. aastal;
• Sadeveetorustike rekonstrueerimisele ja paigaldamisel kulus 109 tuh. eurot;
• Mänguväljakute renoveerimiseks kulus 64 tuh. eurot, sh Viimsi Mõisapargi
mänguväljaku II etappi laiendustööd 22 tuh. eurot, Muuga mänguväljaku II etapi tööd
20 tuh. eurot, Äigrumäe mänguväljak 11 tuh. eurot ja Metsakasti külaplatsi
mänguväljak 10 tuh. eurot;
• Valla keskuse ühistranspordi peatustesse disainiti ja rajati Viimsile omase piirkondliku
isikupäraga 5 bussiootekoda, millele kulus koos ettevalmistustöödega 99 tuh. eurot;
• Viimsi Kooli väliväljakud said uue katte, selleks kulus 75 tuh. eurot;
• Uue raamatukogu ja noortekeskuse investeeringuteks kulus 577 tuh. eurot;
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Vallavalitsuse infotehnoloogilisse uuendamisse panustati 66 tuh. eurot – soetati uued
serverid;
SA-le Rannarahvamuuseum eraldati investeeringutoetust 96 tuh. eurot Naissaare
raudtee renoveerimiseks ja Naissaare Muuseumi remonttöödeks;

Arenguava nn „pehmetest“ eesmärkidest jätkati:
• Tagati pedagoogilise personali palgatõus koolides ja valla teistes haridusasutustes,
kavandades selleks lisaks riigi eelarvest laekuvale osale ka vajalikus mahus valla
enda rahalisi vahendeid, sh üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraks
kinnitati 1300 eurot kuus (riiklikult kehtestatud alammäär 2019. aastal 1250 eurot
kuus täistööajaga töötamisel);
• Tagati palgatõus (ca 10%) ka teistes valla munitsipaalasutustes;
• Tagati tasuta koolilõuna kõikidele klassidele ja selleks lisati valla eelarvest riigipoolsele osale vajalikud vahendid.
• Jätkati erinevate toetuste maksmist vähekindlustatud ja paljulapseliste peredele,
jätkus sünnitoetuse (350 eurot) maksmine, 1. klassi mineva lapse toetus tõusis 2019.
aastal 64 eurolt 120 euroni. Puuetega ja eakaid isikuid toetati vajalike teenuste
pakkumisega (tugiisiku teenus, avahooldus jms), ühekordne eakate toetus tõusis
2019. aastal 80 euroni.
• Jätkati kolmanda sektori ja külaseltside tegevuse toetamist ja tagati neile
investeeringute omaosalus valla eelarvest;
• Jätkus parimate Viimsi haridusasutuste lõpetajate ja õpetajate tunnustamine;
• Jätkati
tasuta
vallasisese
ühistranspordiga
kooliõpilastele,
üliõpilastele,
pedagoogidele jt soodustatud isikutele vastavalt kehtestatud korrale.
Valla arengukavaga paralleelselt koostati mitmed valdkondlikud arengukavad – Viimsi
Vallavolikogu 13.11.2019 määrusega nr 26 võeti vastu Viimsi valla tänavavalgustuse
arengukava aastateks 2019-2029 ja 10.09.2019 määrusega nr 13 Viimsi valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030.
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VIIMSI VALLA 2019. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED
VALDKONDADE LÕIKES
01 ÜLDVALITSEMINE
2019. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• tagada vallavolikogu poolt seadustega sätestatud kohustuste täitmine ja valla
arengukavas võetud kohustuste täitmine;
• kaasajastada valdkondlikke arengukavasid;
• juhinduda 2019. aastal kehtinud valla arengukavast ja eelarvestrateegiast
aastateks 2018-2022 ning koostada ja vastu võtta uus arengukava aastateks
2020-2024;
• tagada eelarve tasakaal.
Volikogu
Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisus on 21 liiget, volikogu alalisi komisjone on 8:
revisjonikomisjon, eelarve – ja arengukomisjon, maa- ja planeerimiskomisjon, keskkonna- ja
heakorrakomisjon, noorsoo- ja hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalkomisjon
ning transpordi- ja turvalisuse komisjon. Volikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul korra
kuus, millele eelnevad igakuised alaliste komisjonide koosolekud.
Volikogu kantseleis töötab täiskohaga volikogu kantselei juhataja.
Valimiste järgselt, uue Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu poolt valiti 31.10.2017 Viimsi
Vallavolikogu esimeheks Taavi Kotka.
2019. aastal tegutses 1 fraktsioon: „Meie Viimsi“ (15 volikogu liiget).
Volikogu liikmelisuses toimusid 2019. aastal muudatused kolmel korral.
2019. aastal toimus 10 vallavolikogu istungit. Volikogu poolt võeti vastu 95 õigusakti, neist 29
määrust ja 66 otsust.
18.12.2018 määrusega nr 26 vastuvõetud Viimsi valla 2019. aasta eelarvet muudeti
lisaeelarvete vastuvõtmisega neljal korral. 10.12.2019 määrusega nr 27 võeti vastu Viimsi
valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024.
Volikogu tegevustele kulus 2019. aastal 161,7 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud
109,6 tuh. eurot).
Vallavalitsus
2019.aastal muudeti vallavalitsuse struktuuri mitmel korral eesmärgiga tagada osakondade
tõhus toimimine selgelt määratletud ülesannetes ja rollides. Vallavalitsus korraldab oma tööd
läbi 11 osakonna: õigusosakonna, personali- ja haldusosakonna, avalike suhete osakonna,
rahandusosakonna, keskkonna- ja planeerimisosakonna, ehitus- ja kommunaalosakonna,
järelevalveosakonna, sotsiaal- ja tervishoiuosakonna, haridusosakonna, kultuuriosakonna ja
arendusosakonna. Lisakas kuulub struktuuri vallakantselei. Vallavalitsuse liikmeid on 5 –
vallavanem, kolm abivallavanemat ja rahandusosakonna juhataja.
Uue haridus- ja kultuurikeskuse „Artium“ tööga seotud tegevuste korrektseks, tähtaegseks ja
tulemuslikuks läbiviimiseks loodi volikogu otsusega vallavanema otsealluvuses Artiumi kooli
direktori ametikoht, mis jääb vallavalitsuse struktuuri kuni uue hallatava asutuse loomiseni.
Keskmine teenistujate arv oli 2019. aastal oli 77,5.
Vallavalitsuse kulud olid 2019. aastal 3 712,3 tuh. eurot ja IT arendamise ja haldamisega
seotud kulud 241,9 tuh. eurot, sh IT-alased investeeringud 65,7 tuh. eurot (2018. aastal
vallavalitsuse kassapõhised kulud 3 682,8 tuh. eurot, sh IT arendamine ja haldamine koos
investeeringutega 277,1 tuh. eurot).
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Valimised
2019. aastal toimusid kahed valimised - märtsis Riigikogu ja mais Euroopa Parlamendi
valimised. Mõlema valimise läbiviimiseks moodustati Viimsi vallas 4 jaoskonda - Haabneeme
alevikus, Viimsi alevikus, Randvere külas ja Prangli saarel. Valimiskomisjonides oli tööl
üldjuhul 10 liiget, Prangli saarel koosnes valimiskomisjon 8 liikmest. Valimiskomisjonide
töösse olid kaasatud nii vallavalitsuse teenistujad kui erakondade poolt esitatud kandidaadid.
Valimisõiguslikke elanikke oli Riigikogu valimiste ajal märtsis 13 516 inimest, neist osales
valimistel 74,5 % ja Euroopa Parlamendi valimiste ajal mais13 623 inimest, kellest valimas
käis 49,9%.
Valimiste kulud olid 2019. aastal 68,1 tuh, eurot, sh riigi eraldis valimiste läbiviimseks 40,2
tuh. eurot.
Omavalitsuste liikmemaks
2019. aastal jätkas Viimsi vald osalust Harjumaa Omavalitsuste Liidus (HOL). Viimsi
vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 2 otsustati Viimsi valla osalemine liikmena Eesti
Linnade ja Valdade Liidus (ELVL). Volikogu 18.02.2020 istungil nimetati uued Viimsi valla
esindajad liitudes: HOL-i volikogu valla esindajaks nimetati Illar Lemetti ning tema
asendajaks Annika Vaikla (volikogu 18.02.2020 otsus nr 9); ELVL-i volikogu liikmeks Illar
Lemetti ja tema asendajaks Annika Vaikla ning üldkoosolekul valla esindajaks Illar Lemetti
(volikogu 18.02.2020 otsus nr 8).
Liikmemaksude tasumiseks kulus 2019. aastal 43,3 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 37,1 tuh. eurot).
Valla arengukava
10. setsembril 2019. aastal kinnitas Viimsi Vallavolikogu oma määrusega nr 27 uue valla
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024. „Viimsi valla arengukava ja
eelarvestrateegia aastateks 2020-2024“ koostamine viidi läbi ajavahemikus märts kuni
august 2019.
Arengukava koostamise protsessi eesmärgiks oli soov luua arengukava, mis on uuenduslik
ja teostatav, lihtsasti loetav ja hoomatav ning seostatav valla teiste arengudokumentidega.
Arengukava seab tervikuna eesmärgiks, et valla järgmiste aastate strateegilised
tegevussuunad ja tegevused oleksid ühendatud Viimsi ühise laiema arenguvisiooni
elluviimiseks.
Arengukava koostamise peamiseks aluseks oli andmekorje käigus kogutud informatsioon,
mis süstematiseeriti ja ühendati põhilisteks tegevussuundadeks ja tegevusteks. Andmekorje
viidi läbi intervjuude, valdkondlike töötubade (fookusgruppide) ja töörühmade kohtumiste
käigus, mille tulemusel koguti kokku sisendettepanekud tänaste peamiste probleemide ja
nende lahendamisvõimaluste osas. Kokku osales valla järgmise viie aasta arenguid
käsitlevatel intervjuudel, aruteludel ja kohtumistel üle 100 inimese. Rahulolu-uuringust võttis
osa rohkem kui 1 000 inimest. Seega andis Viimsi valla järgmise viie aasta arengu
planeerimiseks otseselt või kaudselt oma panuse rohkem kui 1 100 viimsilast.
Vallavalitsus viib regulaarselt igal aastal läbi arengukava seire- ja ülevaatustegevusi, et
tagada arengukavas kokkulepitud tegevuste tulemuslik elluviimine ning arengukava pidev
parendamine. Seiretegevuste käigus veendutakse arengukava ja eelarvestrateegia asja- ja
ajakohasuses, tuvastatakse parendamist või uuendamist vajavad teemad ja valdkonnad ning
vajadusel täpsustatakse ja täiendatakse eelseisvate aastate tegevusi, eesmärke, oodatavaid
tulemusi ning vajadusi investeeringuteks (investeeringute kava).
Arengukava peamised mõõdikud ja tegevussuunad on vaadatavad aadressilt
arengukava.viimsi.ee.
Arengukavaga seotud kulud oli 2019. aastal 30,8 tuh. eurot, millest suurema osa
moodustasid uurimus- ja arendustööde kulud summas 18,0 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud kokku 66,5 tuh. eurot, s.h. arendustööde kulud 12,2 tuh. eurot).
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Välissuhted
Viimsi valla välisuhetel on oluline roll kaasaegse arengu seisukohalt. Rahvusvaheliste
koostöösuhete tähtsus seisneb koostöökogemuses, mis annab võimaluse uute ideede ja
parimate praktikate rakendamiseks Viimsi valla arendustegevuses.
Välissuhete üldiseks eesmärgiks on omavalitsuse sõprussidemete ja väliskoostöö hoidmine,
arendamine ning koostööprojektide elluviimine. Sõprusomavalitsustega lävimine toimub
erinevatel tasanditel: rahvusvahelise projektipartnerina, sõpruslepingu alusel erinevate
valdkondade kogemusi vahetades, ühiselt omavalitsusele olulisi sündmusi tähistades.
Välissuhete ja rahvusvaheliste projektidega tagatakse vallale oluliste projektide
finantseerimine, kus omavalitsus osaleb omaosalusega, mis omakorda suurendab valla
finantseerimisvõimekust.
Viimsi Vallavalitsusel on sõlmitud sõpruslepingud Porvoo linnaga Soomes, Täby
kommuuniga Rootsis, Ski kommuuniga Norras (alates jaanuar 2020 ühines ja moodustunud
on uus omavalitsus Oppegårdi vald), Sulejoweki kommuuniga Poolas, Barlebeni linnaga
Saksamaal, Ramat Yishai linnaga Iisraelis ja Puente Genili linnaga Hispaania Andaluusias.
Islandi linnaga Seltjarnarnes eraldi lepingut sõlmitud ei ole, kuid ka nendega toimub vallal
aktiivne koostöö. 2019. aastal võõrustati Islandi delegatsiooni ja 12 Viimsi Noortevolikogu
noort osalesid Islandil noorsoovahetusprojektis „Noorelt noorele“.
Mais osalesid Viimsi Muusikakooli puhkpilliorkester ja jazzband Norra konstitutsioonipäeva
tähistavatel sündmustel Skis, Norras. Orkester esines koos kohaliku Finstadi kooli
puhkpilliorkestriga traditsioonilistel paraadidel. Lisaks andis jazzband samal päeval
pidupäeva raames kaks kontserti. Viimsit esindasid 14 õpilast ja 3 muusikakkooli õpetajat.
Kontserteis sai teoks tänu Ski omavalitsuse, Finstadi Kooli, Ski Kultuurikooli, Viimsi valla,
Viimsi Muusikakooli ja lapsevanemate toetusele. 2021. Aasta kevadel-suvel kavandab
Finstadi Kooli puhkpilliorkester kontsertreisi Viimsisse.
2019. aastal kulus koostöö arendamiseks sõprusomavalitsustega 2,0 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 5,8 tuh. eurot).

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK
2019. aastal olid valdkonna prioriteedid:
• tagada vallaelanikele kohalikud korrakaitse- ja konstaabliteenused;
• jätkata valla avaliku ruumi valvet;
• soetada keskusesse juurde valvekaameraid turvalisuse tagamise eesmärgil;
• arendada ja toetada valveteenust, tagada patrullteenus;
• toetada kohalike päästeseltside tegevust, sh Prangli saarele ja Naissaarel.
Valdkonna eesmärgid on täidetud. Kokku kulus valdkonna arendamiseks 2019. aastal 123,0
tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 109,2 tuh. eurot).
Politsei
Politsei andmetel on kuritegude arv jäänud eelneva aastaga samale tasemele. Politsei
tegevusalalt toetati piirkonnapolitsei ruumide halduskulusid, abipolitseinike koolitustegevust
ja ennetustöö vahendite soetamist.
Politsei tegevust toetati 2019. aastal 10,1 tuh. euroga (2018. aastal kassapõhised kulud 6,7
tuh. euroga).
Valveteenistus
Valveteenistuse tegevusalalt kaeti Viimsi valla automaatse numbrituvastussüsteemi ning
valvekaamerasüsteemi hoolduskulusid ja G4S patrullteenuse kulusid. Valvekaamerate ja
numbrituvastuse hooldusega jätkab perioodil 2017-2022 G4S Eesti AS, kes osutab ka
patrullteenust perioodil 2017-2022. Aasta lõpus soetas vald 10 täiendavat valvekaamerat

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

15

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019

(3,3 tuh. eurot), need võimaldavad osaliselt välja vahetada vanemad kaamerad ning
paigaldatakse 2020. aastal.
Valveteenistuse kulud olid 2019. aastal 29,8 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud
40,7 tuh. eurot).
Päästeteenused
Vald toetab jätkuvalt päästeseltse - Prangli Saare Seltsi päästeteenistust ja vabatahtlikku
merepäästet ning Naissaare päästeseltsi. Toetusteks kulus 65,0 tuh. eurot. MTÜ Naissaare
Päästeselts sai väikesaarte programmi 2019 taotlusvooru raames projektile „Naissaare
Päästeseltsi reageerimisvõimekuse tõstmine“ 78,3 tuh. eurot toetust maastikusõiduki
soetamiseks, sellest Riigi Tugiteenuste Keskus kattis 66,6 tuh eurot ja valla omafinantseering
moodustas 11,7 tuh eurot. Projekti „500 kodu korda“ raames korrastati Viimsis üks kodu,
maksumus 6,3 tuh. eurot
Kokku olid päästeteenuste kulud 2019. aastal 83,1 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 64,7 tuh eurot).

04 MAJANDUS
2019. aastal olid valdkonna prioriteedid:
• jätkata valla teedel liikluse turvalisemaks muutmist, korrastada viidamajandus;
• jätkata linnalähiste valdade koostöö projekti kergliiklusteede ehitamiseks;
• arendada vallasiseseid bussiliine ja tagada ühistranspordivõrgu teenus;
• jätkata koostööd Tallinna linnaga koolibussiliini rahastamisel;
• tagada aastaringne reisijate transport mandri ja Prangli saare vahel;
• jätkata teede hooldust ja korrastamist, sh projektide koostamist, registri arendamist.
Maakorraldus
Maamaks
Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määrusega nr 19 kehtestati Viimsi vallas kõikidele
sihtotstarvete liikidele ühtseks maksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas,
välja arvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määraks 2,0 protsenti maa
maksustamishinnast aastas.
Maamaksu laekus 2018. aastal ligikaudu samas mahus kui 2017. aastal - 2 521,0 tuh. eurot
(2018. aastal kassapõhiselt 2 514,0 tuh. eurot).
Katastriüksuste omanike arv on kasvutrendis ja seisuga 31.12.2019 oli Viimsi vallas 21 970
katasrtriüksuse omanikku (2018. aastal 21 600). Seisuga 31.12.2019 oli Viimsi vallas 10 993
katastriüksust (2018. aastal 10 306).
Maatoimingud
Reformimata maa maatükkide piiritlemise ja määratlemisega 2019. aasta lõpus selgus
reformimata maa seis Viimsi vallas. Edasine juriidiline maareformi toiming toimub nüüdseks
masskandega moodustatud katastriüksustega.
Maa ostueesõigusega erastamine on lõpule viimata probleemsete objektide osas, kus
erastamise subjektid ei ole tänaseks esitanud arvestatavaid ehitise omandit ja maakasutust
tõendavaid dokumente. Osa maakasutusi on kantud maakatastrisse, kuid erastamise lepingu
sõlmimine on jäänud tegemata ja seetõttu ei ole ka kannet kinnistusraamatus.
Ostueesõigusega erastamise menetluse kohta võttis Viimsi Vallavalitsus 2019. aastal vastu
korralduse 4 objekti osas ja teostas ka erastamise eeltoimingud. Maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkus on lõpetatud 2 menetluse osas. Kõik materjalid edasiste toimingute
tegemiseks on edastatud Maa-ametile.
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Ühe objekti (Tammneeme tee 3) ostueesõigusega erastamise protsess on peatunud seoses
kohtumenetlusega. Maa ostueesõigusega erastamise menetlusi on vallavalitsuses pooleli 9
objekti osas.
Seoses masskandega määratleti 41 kinnisasja juurde erastamise (riba erastamise) objekt,
mille osas on vajalik alustada riba erastamise eeltoimingud.
Vallavalitsuses on pooleli 2019. aastal alustatud riigivara tasuta otsustuskorras
võõrandamise menetlus ühe objekti osas (kinnistu Viimsi metskond 79 jagamisel tekkinud
katastriüksuste Reinu tee L15, Reinu tee L16, Reinu tee L17 ja Reinu tee L18 osas).
Hoonestusõiguse seadmiseks vastavalt 09.06.2014 jõustunud hoonestusõiguse seadmise
korra kohaselt, mille käigus on võimalik ehitise omanikul maa erastada, on vastu võetud
korraldus 1 objektil. Teostatud on eeltoimingud ja materjalid on esitatud Maa-ametile
edasiste toimingute tegemiseks. Hoonestusõiguse seadmise menetlusi on pooleli 4 objektil.
Maade munitsipaalomandite vormistamiseks on ette valmistatud ja vastu võetud 33
vallavalitsuse korraldust 53 objekti kohta. Munitsipaalomandisse taotlemise menetlusi on
pooleli 226.
Kinnistuportaalis on tehtud 66 avaldust maade kinnistamiseks, nendest on kinnistusraamatus
registreeritud 64 katastriüksust.
Endiselt on tõsiseks probleemiks peale detailplaneeringute kehtestamist maakorralduslike
toimingute tegemata jätmine. Palju on selliseid maakasutusi, kus hoone asub kahel
katastriüksusel ja maa sihtotstarve ei vasta kehtestatud detailplaneeringule ega ole
kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Katastriüksuste sihtotstarvete muutmisega viidi
sihtotstarbed kooskõlla kehtiva õigusega 33 kinnistu osas, vastu võeti 21 Viimsi
Vallavalitsuse korraldust.
2019. aastal võeti vastu 17 vallavalitsuse korraldust kinnistute piiride muutmiseks, 25
korraldust katastriüksuste jagamiseks ja 6 korraldust katastriüksuste liitmiseks.
Maa riigi omandisse jätmise kohta võttis Viimsi Vallavalitsus vastu 6 korraldust 82 objekti
osas. Viimsi vallas on pooleli 62 objekti maa riigi omandisse jätmiseks maareservina ja 4
objekti maa riigi omandisse jätmiseks teistel alustel.
Geoinfo, godeesia ja geoloogia
2019. aastal jätkusid koostöös Maa-ametiga tööd Viimsi valla geodeetilise põhivõrgu
rekonstrueerimiseks
2015. aastal loodud geoinfosüsteemi on täiendatud ja edasi arendatud. Laekuvate
teostusjooniste, topo-mõõdistuste ja ehitusjärgsete mõõdistuste baasil toimus andmete
kontrollimine, parandamine ja täiendamine.
2019. aasta jooksul laekus topo-geodeetilisi mõõdistustöid 280 objekti kohta, ehitusjärgseid
mõõdistusi 352 objekti kohta, trasside teostusjoonised esitati 221 objekti kohta.
Investeeringuteks kulus 115,3 tuh. eurot - teostati valla kohaliku geodeetilise võrgu
rekonstrueerimise II etapi tööd.
2019. aastal olid maakorralduse kulud kokku 131,7 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 648,4 tuh. eurot), sh investeerimiskulud 115,3 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 515,7 tuh. eurot, arvutite tarkvara soetamine).
Teede ehitus, hooldus ja korrashoid
2019. aastal teostati valla teede iga-aastast asfaltbetoonkatete remonti mahus 11 976 m2 –
töid teostas TREF Nord AS. Teid pindas 2019. aastal Tallinna Teed AS. Kahekordse
pindamise maht oli 22 182,5 m2 ja ühekordse pindamise maht oli 6 470 m2. Uue, tolmuvaba
katte said järgnevad teed või teelõigud: Paekaare, Tagakäära, Veehoidla, Mäe, Piirikivi,
Kuusiku, Leppsilla, Tammenurme, Linda, Põldpüü, Põldvuti, Tammneeme põik, Eesnõmme,
Uuetoa, Metsaserva, Laanelohu, Lepalinnu, Lehelinnu, Võsa, Pihlapuu, Lännemäe, Laane,
Kaevu, Kaasiku, Õilme, Kiviaia, Pärnapuu, Merekivi, Kärimetsa, Roosimetsa, Aiaotsa,
Sepamäe ja Soosepa teed ja lõigud.
Kevadel valmisid Hundi tee 31 asuv parklakompleks ning Randvere ja Lubja ringtee piirkond.
Töid teostas TREF Nord AS. Objekti maksumuseks kujunes kokku kahe aasta peale 1,63
milj. eurot.
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Haabneeme ranna piirkonnas rekonstrueeriti Mõisaranna tee parkla. Rajati graniitkillustikuga
pinnatud kattega parkimisala. Lisandus 45 parkimiskohta. Tööd viis läbi WWR Systems OÜ.
Üheks suureks ehitusobjektiks olid 2019. aastal Vehema tee II etapi ehitustööd - jätkuks
2018. aastal alanud I etapi töödele.Tööde tulemusena on Vehema tee kogu ulatuses
terviklikult rekonstrueeritud. II etapi ehitustööde maksumuseks koos omanikujärelevalve
teenusega oli kokku 1,28 milj eurot. Ehituse peatöövõttu teostas Altos Teed OÜ. Tööde
käigus rekonstrueeriti täielikult Vehema tee lõigul Tulbi tee kuni Pärnamäe tee, sh rajati
Pärnamäe tee ja Vehema tee ristmikule esimene valla foorristmik (liiklussageduste
muutustega arvestatavate anduritega süsteem). Tööde käigus ehitati kergliiklustee ja
bussipeatused, teevalgustus, rajati drenaaži ja sadevete torustikud ning mitmed
tehnovõrgud.
Augustis valmis Pärnamäel Lageda tee jalgtee koos tänavavalgustusega. Tööde käigus rajati
uus jalgtee lõigul Vehema tee kuni Soosepa mänguväljakuni ning Kraavi teel paikneva
lasteaiani. Tööde käigus nihutati Jõhvika teel paiknev bussipeatus Lageda tee jalgtee äärde
ning rajati nõuetekohane peatusetasku ja platvorm koos ootekojaga. Töid teostas KV Infra
OÜ.
Tammneeme ,ülas valmis augustis Linnakumetsa tee, mis on ligipääsuks Linnakumetsa tee
parklale discgolfi mängijate ja metsas sportijate teenindamiseks. Teele rajati kahekordne
pinnatud kate, tee äärde sademevee äravooluks kraav ja truubid ning Randvere tee ja
Linnakumetsa tee ristmikule ülekäigukoht. Töid teostas WWR Systems OÜ.
Aasta suurimaks tee ehitustööks oli Reinu tee rekonstrueerimine. 2018 sügisel sai alguse
Reinu tee rekonstrueerimise I etapp (kergliiklustee ja valgustus) ning veebruaris 2019 algasid
II etapi tööd - sõidutee ja tehnovõrkude rajamine. Mõlema etapi tööd teostas YIT Eesti AS
ning tööde kogumaksumuseks kahe etapi osas kujunes 3,1 miljonit eurot – see on senini
mahukaim teedeehituslik töö valla ajaloos. Tööde käigus rekonstrueeriti sõidutee ja rajati
Reinu tee äärde ligi 3,2 km pikkune kergliiklustee, 100 valgustiga teevalgustus,
rekonstrueeriti 3 km sõiduteed ja renoveeriti ning ehitati 10 km tehnovõrke. Mahukas töölõik
oli sademevee kollektori projekteerimine ja ehitus lõigul Vanapere tee kuni mereni (sh
kaitsemuul). Uudse lahendusena said Kelvingi küla juures olevad kolm Kelvingi külaga
piirnevat ülekäiku varustatud LED-ekraaniga ohutusvalgustusega. Kaks äärmist ülekäigu
vöötrada rajati 3D ülekäiguna. Lisaks paigaldati esmakordselt Eestis teele 3D kiirusepiirangu
markeering. Tööd valmisid 2019. aasta lõpuks.
Lisaks eelpool toodud valla rajatud objektidele valmisid arendajate poolt Paevälja tee koos
jalgteega ja Mave Varahaldus OÜ arendusalal Haabneemes Rebase tee koos jalgteega.
Aasta jooksul anti välja 12 tee-ehitusluba (kokku 17 tee ehitamiseks) ning 13 kasutusluba
(kokku 22 teele).
Tänavate korrashoid
Teehoole jaguneb suvehooldeks (7 hooldekuud) ja talihooldeks (5 hooldekuud). Viimsi valla
teehooldajana jätkab lepingu alusel kuni 2020 aasta lõpuni TREV-2 Grupp AS. 2019. aasta
jooksul vahetusid mitmed allhooldajad ja suurenes tehnika hulk - talihooldel on valmisolek
kuni 24 masinal (2018. aastal 20 masinal). Talihoolde tööde kvaliteet ja üldine tase on
võrreldes varasemaga paranenud ja töö selle nimel jätkub. Talihoolde kulud on kokku 2019.
aastal 370 tuh. eurot.
Suvel puhastati ja remonditi teekatteid, ehitati freespurukatteid, hööveldati, taastati peenraid
hooldati veeviimareid, puhastati teekraave, remonditi ja paigaldati liikluskorraldusvahendeid,
eemaldati teemaal asuvaid nähtavust piiravaid puid ja oksi jne. Ribapindamise baasmahule
2500 m2 telliti lisaks juurde 9 300 m2 katete ribapindamist – suuremad tööd tehti Aiandi,
Hundi, Puisniidu, Karusamba ja Rannakalda teedel. Tolmutõrjet teostati (kaltsiumkloriidiga
teede kastmine) suvel neljal korral. Asfaltkatete pragusid parandati patcheriga kokku 200
tundi. Eelmise aastaga võrreldes suurenes niidetavate teemaade arv 64 tee võrra
(niidetavate teede arv kokku 170) ja samuti suurenes niidusagedus – seda on kavas
suurendada ka 2020. aastal. Suvised teehoolde kulud olid kokku 445 tuh. eurot.
Kavas on jätkata teehoolde seiresüsteemide arendamist ja uute tehniliste lahenduste
kasutuselevõttu hoolde parandamiseks. 2020. aastal on kavas läbi viia uus teehoolde hange.
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Suvehooldele kulus 2019. aastal 445,0 tuh. eurot (2018. aastal 393,3 tuh. eurot) ja
talihooldele 370,0 tuh. eurot (2018. aastal 316,2 tuh. eurot). Kokku kulus aastaringsele
teehooldele 815,0 tuh. eurot.
2019. aasta jooksul esitati tänavate ja teede ajutise sulgemise taotlusi 76 tee sulgemiseks
ning lubasid väljastati kokku 75, neist pikendati 12. Teede ajutine sulgemine on loa taotlejale
tasuline (v.a. juhul, kui tegu pole vallavalituse tellitava tööga) ja aasta jooksul laekus selle
eest vallale kokku 16,8 tuh. eurot maksutulu (2018 laekus 6,3 tuh. eurot).
Teede ehituseks ja hoolduseks eraldas riik 2019. aastal 257,7 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 257,6 tuh eurot). Viimsi valla eelarvest teostati teede ehituse
investeeringuid 2019. aastal mahus 4 992,9 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud
4 222,4 tuh. eurot). Teede hoolduse kulud olid 2019. aastal kokku 918,2 tuh. eurot, sh muud
teedehoiu kulud (eskiisid, materjali veod, infosüsteemide ülalpidamine ja arendus, RIA IT
projekti I etapi elluviimine) 135,0 tuh. eurot (2018. aastal teede hoolduse kassapõhised kulud
98,5 tuh. eurot ja tänavate suve- ja talvehoole 699,2 tuh. eurot). Teede hoolduse hulgas
kajastuvad alates 2019 ka teede suvised ja talvised tänavate korrashoiukulud, mis
varasemalt olid kajastatud keskkonnakaitse valdkonnas eraldi tegevusaladena.
Liikluskorraldus
2019. aastal oli põhieesmärgiks valla liiklusohutuma keskkonna kujundamisene.
Lõppenud aastal telliti liiklusmärke, viitasid ja liikluskorraldustöid. Ühe suure töölõigu hõlmas
teeviitade korrastamine – eesmärk on kõik ristmikud tähistada teeviitadega, et
operatiivsõidukitel jt oleks lihtne leida aadresse.
Teekatete joonimis- ja märgistustööd teostas YIT Infra Eesti AS, kellel lõppes hankeleping
aasta lõpuga. Tööde maht 2019. aastal oli viimaste aastate suurim – markeeriti ligi 2000 m2
märgistust.
Lõppenud aastal soetati lisaks üks täiendav liikumisandmeid salvestav kiirustabloo.
Esimene loendus viidi läbi kevadel Nurme põik teel Haabneemes, sellele järgnes loendus
Kooli teel Püünsis ja suvel lisandus Soosepa tee. Tabloo aitab liiklust rahustada ja võimaldab
andmeid koguda keskmiste kiiruste kohta antud teedel.
Septembri alguses valmisid vallas Aiandi teel ja Randvere kooli juures Schüdlöffeli teel
testimiseks 3D ülekäigurajad. Lisaks markeeriti kaks 3D ülekäigurada ka Reinu teele Kelvingi
külaga piirnevale lõigule.
Koostöös Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Maanteeametiga katsetati
oktoobris uut süsteemi liikluse rahustamiseks - Aiandi teele Pargi tee ja Nelgi tee vahelisele
lõigule loodi usaldustsoon. Mõõtmistulemused näitasid, et ülespandud südametunnistusele
koputavad sildid panid autojuhte hoolikamalt kiirust jälgima. Eksperiment tõestas, et liiklejate
viisakas ja lugupidav suhtumine loob ohutuma liikluskeskkonna.
Stratum OÜ-l valmis 2018. aasta liiklusloendusandmete põhjal Viimsi liiklussageduste
analüüs, mis aitab koostada teostada liikluse ja teede valdkondlikke analüüse ja teede
ehituse või rekonstrueerimise plaane.
Samuti koostab Stratum OÜ Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava
aastateks 2020-2030 (lühendina TRAK), millega kujundatakse valla transpordi valdkonna
tulevikusuunad. Arengukava valmib 2020 suvel.
Liikluskorraldustöid teostati 2019. aastal 64,3 tuh. euro eest (2018. aastal kassapõhised
kulud 48,4 tuh. eurot).
Transpordikorraldus
Valla elanikele tagati siseliinide (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 ja V9) ja Tallinna linna
piiriüleste liinide (1A, 38 ja 49) ning maakonnaliini (114, 115 ja 174 - Viimsi valla piires)
bussiliiklus. Vallasisese ühistranspordi teenuse osutajana jätkab hankelepingu alusel 2021.
aasta lõpuni Hansa Bussiliinid AS.
Ühistranspordi valdkonna väljakutseks oli vallaelanikele sobivate sõidugraafikute
koostamine, kus omavahel oleks hästi koordineeritud vallaliinid, Viimsi maakonnaliinid ja
Tallinna bussiliinid.
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Valla siseliinid sõitsid 2019. aastal kokku 708 600 liinikilomeetrit, mida on 29% rohkem kui
aasta varem. Ühissõidukite piletimüügisüsteemi valideerimiste andmetel tehti möödunud
aastal valla siseliinidega ligikaudu 276 000 sõitu, mida on ligi 20% rohkem võrreldes 2018.
aastaga. Kõige populaarsemaks bussiliiniks on liin V5, mida kasutati ligikaudu 70 000 korda.
Viimsi ühistranspordiühendus Tallinna linnaga täienes kahe uue maakonnaliiniga - juulist
avas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus bussiliinid 115 ja 174. Lisaks suurenes väljumiste arv
ka liinil 114. Põhja-suuna liiniveohanke tulemusel sõlmiti 8-aastane leping SEBE AS-ga.
Maakonnaliinid on käivitunud väga edukalt. Eriti populaarne on Harju maakonna bussiliin nr
114, mille kasutatavus aasta-aastalt kasvab ning mille tihendamiseks on Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus taotlenud riigieelarvest lisavahendeid. Möödunud aastal tehti liinil 114
üle 266 000 sõidu, mida on üle 27% enam kui aasta varem. Liini 115 kasutati üle 27 800
korra ning liiniga 174 tehti üle 46 500 sõidu.
Jätkus ka 2007. aastal alanud ja õpilaste seas populaarne koolibussi projekt. Sügisel
läbiviidud loenduste alusel kasutas Viimsi Keskuse - Balti jaama ning Tammneeme - Balti
jaama koolibussi keskmiselt 104 õpilast päevas. Populaarseim oli Viimsi Keskus - Balti jaam
koolibuss, mida kasutas iga päev keskmiselt 65 õpilast. Tammneeme suunalist koolibussi
kasutab iga päev keskmiselt 39 õpilast.
Kõik valla ootekojad said uue kujundusega ühistranspordi infostendi. Lisaks jätkati külades
vanade plekist ootekodade asendamist uuemate ootekodadega (5 ootekoda). Juurde ehitati
5 uut peatust, renoveeriti 9 olemasolevat peatust. Kokku on vallas 109 bussipeatust, neist 70
on ootekojaga. Vallakeskuse peatustesse disainiti ja rajati uue, Viimsile omase piirkondliku
isikupäraga bussiootekojad. Möödunud aastal varustati uute paviljonidega viis peatust
Haabneemes ning alanud aastal on kavas peatuste uuendamisega jätkata.
Veoauto keelualasse sisenemiseks või erivedude teostamiseks väljastati 145 veoluba, mis
olid valdavalt seotud ehitusmaterjalide veoga. Veolubade mugavamaks ja kiiremaks
menetlemiseks käivitus OPIS süsteemi koosseisus veolubade moodul, mis võimaldab eteenusena taotleda massipiirangualasse sisenemise lube ja eriveolube.
Taksoveoga seonduvaid menetlusi teostati 26. Väljastati 5 sõidukikaarti ja 16
teenindajakaarti.
Kokku kulus transpordikorraldusele 2019. aastal 961,2 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 663,9 tuh. eurot).
Veetransport ja Viimsi saared
Antud valdkonna kulutused hõlmavad eelkõige munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega
seotud kulutusi. Lisaks on käesoleva valdkonna all kajastatud üldised Viimsi saartega seotud
tegevused ja merenduse valdkonna tegevused.
Alates 2018. aastast on Naissaar tunnistatud Vabariigi Valitsuse 25.01.2018 määrusega nr 7
püsiasustusega väikesaareks. Prangli saar omab püsiasustusega väikesaare staatust alates
2004. aastast. Prangli saarel elab 2020 aasta alguse seisuga rahvastikuregistri andmetel 204
inimest ning Naissaarel 18.
Saarte kogukondade tegevus on muutunud aktiivsemaks. Mõlemal saarel alustati 2019.
aastal saarte arengukavade koostamisega.
Projekti 30Miles tegevuste raames (Kesk-Läänemere programmi rahastatav projekt) jätkus
Kelnase
ja
Leppneeme
sadama
laienduskontseptsiooni
koostamisele
eelnev
keskkonnamõjude hindamine. Lisaks koostati mõlemale sadamale laevaheitmete ja
lastijäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava. Plaanis on käimasoleva BATSeCo-BoaT
välisprojekti raames soetada Kelnase ja Leppneeme sadamasse laevadelt reovee
vastuvõtmise süsteemid.
Kelnase sadamas teostati parendustöid, jätkus Kelnase sadama parkimisala laiendamine ja
vahetati välja kaide prussid, hooldati navigatsiooniseadmeid. Kelnase huvisadamat opereeris
2019. aastal Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts MTÜ. Sadamat külastas lisaks
reisilaevale 799 alust 2 858 reisijaga pardal.
Hoonestusõiguse alusel riigile (Saarte Liinid AS-le) antud Naissaare sadamas jõuab lõpuni
rekonstrueerimise I etapp. Tööde maksumus on 3,3 milj. eurot, sellest 85% on
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Ühtekuuluvusfondi rahastus ja ülejäänud Saarte Liinide omaosalus. Tööd valmimisid 2019.
aasta lõpus, avamisüritus on planeeritud 2020 kevadeks.
Jätkus täiendava tehnika soetamine Naissaare kogukonnale. Naissaarlaste Kogukond MTÜ
sai multifunktsionaalse traktori New Holland TD 5.95 tarbeks Väikesaarte programmi
kaasabil soetada paak-haagise nii kustutusvee vedamiseks kui ka vajadusel purgimiseks.
Augustis avati PRIA Leader programmist rahastatud ja TipTipTap OÜ poolt ehitatud Prangli
spordiplats.
Prangli elanikele väljastati 58 kalastuskaarti 354 võrgule, Naissaare elanikud said 7
kalastuskaarti 85 võrgule.
2019. aastal opereeris Prangli laevaliini uus vedaja Tuule Liinid OÜ. Seoses suurenenud
huviga Prangli saare vastu tihendati suvist laevagraafikut. 3 suvekuul tegi parvlaev Wrangö
42 väljumist nädalas, aasta jooksul sooritati 1382 reisi ja veeti 28 180 reisijat (2018. aastal
25 747 reisijat). Naissaare püsielanike vajadusi arvestades hakkas merelaev KALK teostama
juhuvedusid kuni 2 reisi nädalas Naissaare ja Tallinna kalasadama vahel. Kokku sooritati
aasta jooksul 65 edasi-tagasi reisi.
Prangli Saare Selts sai kätte väikesaate programmist projekti „Viimsi saarte ja mandri
vahelise transpordi ja päästevõimekuse suurendamine“ toetuse arvelt soetatud hõljuki, Viimsi
vald toestas projekti omaosalusega 21,0 tuh. eurot.
Munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega seotud kulutused olid 2019. aastal 673,4 tuh. eurot
(2018. aastal kassapõhised kulud 521,6 tuh. eurot). Viimsi saartega seotud tegevuste kulud
olid 2019. aastal 92,6 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 123,1 tuh. eurot).

Planeerimine
2019. aasta jooksul kehtestati 23 detailplaneeringut, neist 16 kehtestas vallavalitsus ning 7
vallavolikogu. Kehtestatud detailplaneeringutega anti maaomanikele võimalus rajada kokku
99 uut elamuühikut (2018. aastal 34, 2017. aastal 84, 2016. aastal 9, 2015. aastal 40, 2014.
aastal 94).
Kehtestatud planeeringutest saab esile tuua Lubja küla kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja
Randvere tee 28 detailplaneeringu. Nimetatud detailplaneeringuga määrati ehitusõigus
huvikooli ehitamiseks ning endiste militaarobjektide ümberehitamiseks olemasolevas mahus
kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja veetmiseks mõeldud hooneteks. Samuti määrati
detailplaneeringuga ehitusõigus Karulaugu tervisespordiraja pikendamiseks, kõnniteede
ehitamiseks ja endise tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks.
Olulisteks töödeks olid ka Randvere küla Nahka kinnistu detailplaneeringu ja Pärnamäe
külas Pärnamäe 190 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, kuna nimetatud nende
elluviimine loob täiendavaid töökohti valla territooriumil. Samuti on nimetatud
detailplaneeringud olulised piirkonna mitmekesisema ruumilise keskkonna loomisel ja
suunamisel.
Käivitus Haabneeme aleviku üldplaneeringu koostamise menetlus, mis võimaldab avatud
menetluse käigus määratleda Haabneeme aleviku ruumilise arengu põhimõtted ja
suundumused.
Üldplaneeringu
koostamise
eesmärgiks
on
eelduste
loomine
ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, tasakaalustatud ruumilise arengu,
maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, arvestades
Haabneeme aleviku keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt
jätkusuutlikku arengut.
Eesmärgid 2020. aastaks
2020. aastal on eesmärgiks koostada Vehema tee äärse 3,8 ha suurusele reformimata
riigimaale detailplaneering, kuhu lähitulevikus võiks kerkida Viimsi aleviku, Lubja küla ja
Pärnamäe küla inimesi teenindav lasteaed-algkool koos vaba aja keskuse, spordihoone ja
väikesemõõtmelise staadioni ning kogukonna- ja mänguväljakutega.
Jätkub üldplaneeringu osaplaneeringu „Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering“
koostamise jätkamine.
Eesmärgiks on Prangli saare Kelnase sadama ja Leppneeme sadama detailplaneeringu
menetluste algatamine ja koostamine.
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2019. aastal olid territoriaalse planeerimise kulud 60,2 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 79,1 tuh. eurot).
Ehitus ja ehitusekspertiisid
Ehitusteenustega seotud loamenetlus toimub 100% e-menetlusena ehitisregistri www.ehr.ee
kaudu. Ehitisregistris on aasta jooksul tehtud mitmeid uuendusi, viimane registri tarkvara
täiendamine toimus 2019 detsembrikuu lõpus.
Üheks oluliseks töölõiguks on ehitusprojektide menetlemisel piirinaabrite ja asjast
puudutatud isikute kaasamine, millega kaasneb erinevatele arvamustele ja vaietele
vastamine.
Võrreldes 2018. aastaga on 2019. aastal vallavalitsusele esitatavate esmaste loataotluste
arv jäänud samasse suurusjärku. Paraku ei ole vähenenud korduvläbivaatuste arv, mis on
tingitud puudulike projektmaterjalide esitamisest. Üheks põhjuseks on see, et
ehitusseadustik lubab esitada mitte-ehitusloa-kohustuslikule ehitisele projekti, mis pole
koostatud eriala spetsialisti poolt ning seetõttu ei pruugi vastata nõuetele või on ebaselged..
Täiendavad selgitamised ja korduvalt parandatud materjalide esitamine pikendavad
loamenetlust. Tihti on need riigilõivuvabad menetlused, kuid nende läbivaatamine on
ajamahukas.
Ehitusprojektide puudulikku taset näitab ka ehitusloa taotlusega esitatud projektide
tagastamine menetlusse võtmata. Näiteks 2019 jaanuaris tagastati 11, märtsis 26, aprillis 21,
mais 13 ja detsembris 18 taotlust.
Aasta jooksul intensiivistus üksikelamute ehitus. Suuremad tootmisobjektid olid Haabneeme
hakkepuidu katlamaja ja Muuga sadamasse ehitatud puistematerjalide PVC hall suurusega
5990 m2. Avalikud objektid olid Karulaugu spordihoone kõrvale valminud tenniseväljakute
varjualune, Vimka mäe nn paatlaskumise veeatraktsioon ja ehitusloa sai Vimka mäele teise
suusatõstuki projekt (ehitustööd on ettevalmistamisel).
2019. aastal viidi läbi järgnevad menetlused / väljastati load:
• seisukoha said 31 ehitusprojekti eskiisi (2018 aastal 42);
• hoonetele koostati 47 projekteerimistingimust, kaasamisega eelnõusid koostati
hoonetele 39 ja avatud menetlus viidi läbi 8 puhul;
• tehnovõrkudele ja -rajatistele koostati 33 projekteerimistingimust (2018 aastal 47)
45 erineva objekti kohta;
• ehituslubasid ja ehitusteatisi tehnovõrkudele ja -rajatistele vormistati 107 (2018
aastal 99);
• kasutuslubade ja kasutusteatiste dokumentatsiooni tehnovõrkudele ja -rajatistele
vormistati 87 (2018 aastal 72);
• puuraukude rajamise ja likvideerimise (sh. soojuspuuraukude rajamine)
loamenetlus viidi läbi 28 puuraugu kohta (2018 aastal 27);
• 2019. aastal väljastati 238 ehitusluba (2018. aastal 276);
• 2019. aastal vormistati 623 ehitusteatist (2018. aastal 465)
• 2019. aastal registreeriti 137 ehitise alustamise teatist (2018. aastal 228) ja 23
ehitise täieliku lammutamise teatist (2018. aastal 44).
Seisuga 01.01.2019 oli ehitisregistris käimasolevaid või üleminevaid menetlusi 119
(alustatud aastatel 2017-2018). Ehitusvaldkonna ehitusloa- ja ehitisteatiste menetluste
koondregistrisse kanti 2019. aastal uusi menetlusi (ilma korduvmenetlusteta) kokku 868
(2018. aastal 985 menetlust).
Ehitusvaldkonnas laekus 2019. aastal riigilõivusid 69,3 tuh. eurot, (2018. aastal
kassapõhiselt 55,0 tuh. eurot) sh:
• ehituslubade eest 46,1 tuh. eurot (2018. aastal 42,2 tuh. eurot);
• kasutuslubade eest 20,7 tuh. eurot (2018. aastal 10,4 tuh. eurot);
• projekteerimistingimuste eest 2,5 tuh. eurot (2018. aastal 2,4 tuh. eurot).
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Tehnovõrkude ehitusel jätkusid 2019. aastal üle valla Telia Eesti AS ülikiire interneti (internet
kuni 1 Gbit/s üles- ja allalaadimiskiirusega) võrgu ehitustööd. Valmis said 6,7 km Metsakasti
PON ja 3,9 km Leppneeme PON võrke. Tööd toimuvad Randvere piirkonnas, Leppneemes
Reinu tee ääres.
Kokku said kasutusloa ja kasutusteatise 59 km uusi tehnovõrke (2018. aastal 50,2 km), sh
veetrasse 4,0 km, kanalisatsioonivõrke 4,7 km, sademevee- ja drenaaživõrke 6,6 km,
tänavavalgustuse elektriliine 17,3 km, elektriliine 6,2 km, sideliine 16,5 km, gaasivõrke 1,1
km, soojusvõrke 2,6 km.
Kokku moodustasid ehitusvaldkonnaga seotud ekspertiisiteenuste kulud 12,2 tuh. eurot
(2018. aastal kassapõhised kulud 16,1 tuh. eurot).
Ehitusjärelvalve
Ehitusjärelvalve alast tööd korraldab vallas 2019. aastast loodud järelvalveoskond koos
osakonna juhataja ja kolme järelevalveinspektoriga.
Oskonna ülesanded:
• riikliku järelevalve teostamine;
• teiste struktuurüksuste järelevalvealane juhendamine;
• ettekirjutuste andmine ja sunniraha määramine;
• väärtegude kohtuväline menetlemine;
• järelevalvega seotud juhendmaterjalide koostamine;
• kasutuslubade ja -teatiste menetluse korraldamine, kasutuslubade väljastamine;
• ehitisregistri andmete korrastamine;
• ehitus- ja kommunaalvaldkonna vaiete ja kohtuasjade menetlemine, kohtus
esindamine;
• kahjunõuete menetlemine.
2019. aasta jooksul menetleti 682 kasutusluba ja -teatist ning andmete esitamise teatist.
Kasutuslubade menetluse suur arv on seotud osaliselt kohustusega kanda 1. jaanuariks
2020 ehitisregistrisse seal mitteolevad ehitised ja korrastada ehitiste dokumentatsioon.
Viimsi vallas oli esialgsetel andmetel 378 registrisse kandmata ehitist, millest tänaseks on
kanne tehtud 323 ehitise osas. Kasutuslubade keskmine menetlusaeg oli 22 päeva. Trahve
laekus 17,5 tuh. eurot.
Väärteomenetlusi viidi läbi 39 rikkumise puhul ja muid haldusmenetlusi (s.h. heakorraeeskirja
täitmise kontroll) kokku 340.
Rõhuasetus eelmisel aastal oli kasutusest väljas ja seaduse nõuetele mittevastavate ehitiste
osas järelevalve teostamisel ja ettekirjutuste andmisel ehitiste seaduse nõuetega vastavusse
viimiseks või lammutamiseks.
Olulisemad tööd 2019. aastal:
• Vanapere tee 3a mahajäetud ehitiste lammutamine ettekirjutusega;
• Reinu tee 12 mahajäetud hoone korrastamise nõue ettekirjutusega;
• Aiandi tee 13 kuuri lammutamine ettekirjutusega;
• Aiandi tee 13 muinsusväärtusega hoone korrastamise nõue ettekirjutusega;
• Vanapere tee 7 mahajäetud ehitiste lammutamise nõue ettekirjutusega;
• 2008 “Teeme ära” käigus Metsise tee 11 kinnistule kogutud jäätmete likvideerimise
nõue ettekirjutusega 5 aasta jooksul;
• Kohtuvõitude protsent 100% (järelevalveosakonna poolt koostatud menetluste
algdokumentide korral).
Muu majandus
Antud tegevusalal kajastati mitmesuguseid kommunaalvaldkonna tegevusi, mis ei
klassifitseerinud teiste kululiikide alla – inventariseerimine, remonditarvikud, värvid ja
värvimisvahendid, traktoriteenus, veoteenus. Suurima kulu moodustas vallavalitsuse
laoruumide rendikulu ja valveteenus.
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Soojamajanduse valdkonnas jätkusid Viimsi valla soojamajanduse arengukava 2016-2026
tegevused. 2019. aasta alguses käivitas Adven Eesti AS uue Haabneeme hakkepuidu
katlamaja. Samuti valmis 2019. aastal Haabneeme ja Viimsi alevike vaheline 1,2 km pikkune
magistraalsoojustrass, töid teostas Magma AS. Uue katlamaja ja ühendusmagistraali
valmimisega tõusis oluliselt alevike vaheline soojusenergiaga varustatuse töökindlus. 2019
suvel algasid soojustrasside renoveerimistööd Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku
keskustes (15 asukohas, kokku renoveeriti 2,5 km soojusvõrku). Töid teostab TREV-2 Grupp
AS. Soojusvõrgu tööd viiakse lõpule 2020. aastal, kui rekonstrueeritakse torustik Alpikanni
teel ning taastatakse haljatus. Viimastel aastatel on Adven Eesti AS mahukaid
investeeringuid teinud, et alevike soojusvõrk kaasajastada. Projekti lõpptulemusena on
Haabneeme ja Viimsi alevike ühendatud 14,2 km pikkusest soojusvõrgust 98% asendatud
tänapäevaste eelisoleeritud torudega.
2019. aastal jätkati Miiduranna ja Haabneeme aleviku gaasiühistute torustike omandi
küsimuste lahendamist. Valla poolt teostati kõikide maapealsete gaasitorustike (võrk 5,7 km)
teostusmõõdistamine. Koostöös Miiduranna Külaseltsiga leiti torudele ajutine operaator,
tarbijatega sõlmiti lepingud, samuti korraldati ohtlike kohtade remonttööd ja torustik läbis
aasta lõpus auditi. Sihtotstarbeliselt eraldati Miiduranna ja Haabneeme gaasitorustike
remonditööde korraldamiseks selleks Miiduranna Külaseltsile 25,0 tuh eurot.
Muu majanduse kulud olid 2019. aastal 65,2 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud
28,5 tuh. eurot).

05 KESKKONNAKAITSE
2019. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• tagada valla teede talvine ja suvine hoole;
• korraldada ja koordineerida Viimsi valla keskkonna valdkonna tegevusi;
• vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine;
• valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine;
• valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamine;
• valla maastikukaitsealade loodusõppe- ja terviseradade väljaarendamine;
• keskkonnalubade (välisõhu saasteluba, vee-erikasutusluba, kompleksluba,
jäätmeluba, maa-ainese kaevamisluba, raieluba) menetlemine;
• jäätmejaamade opereerimine;
• avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine;
• sadeveesüsteemide parendamine.
Prügivedu-jäätmekäitlus
2019. aasta kulutused olid seotud Viimsi valla jäätmejaama haldamisega - üür, rent,
kasutusõiguse tasu, elekter, valveteenus, korrashoiuteenused, ohtlike jäätmete kogumine ja
vedu ning Prangli saare majapidamisest tekkivate segaolmejäätmete kogumise,
transportimise ja käitlemise kulud. Samuti on Viimsi vallal koostööleping Tallinna linnaga,
mille alusel on viimsilastel võimalik jäätmeid üle anda Tallinna linnale kuuluvasse Pärnamäe
jäätmejaama ja seda samadel tingimustel tallinlastega. Eelmainitud teenuse saamiseks
maksab Viimsi vald igakuiselt 10% Tallinna poolt jäätmejaama opereerijale taaskasutatavate
jäätmete vastuvõtu korraldamisel osutatud teenuste eest makstavast tasust.
Jäätmehooldusega seotud kulud nii valla mandriosal kui ka saartel olid 2019. aastal 88,2 tuh
eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 79,3 tuh. eurot).
Kanalisatsioonitrasside remont
Suuremad objektid olid Muugal Kallasmaa teele sademeveekanalisatsiooni rajamine ja
Haabneemes Kolhoosi tee kraavi osaline torutamine (Rannaperega piirneval lõigul, tööd
lõpetatakse 2020 kevadel). 2019. aastal rajati Äigrumäe külasse uus ca 250 meetri pikkune
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kraav kuivendamaks Äigrumäe tee äärseid kinnistuid. Lisaks rekonstrueeriti möödunud
aastal kokku neli olulist teetruupi, neist kaks Muuga külas, üks Randvere külas ning üks
Püünsi külas. 2019. aastal viidi lõpuni ka 2018. aastal alustatud valla sademevee kraavide
merrelaskude kindlustamise tööde II etapp. Läinud aastal puhastati Viimsi vallas üle 5 km
sademeveekraave, sealhulgas teostati puhastustöid ka kraavivõrku teenindatavates olulistes
kraavides, mis ei asu valla teemaal. 2019. aastal alustati Metsakasti sademevee eelprojekti
koostamisega (Kirsi-Mureli-Metsakasti põik ja Randvere tee vaheline asum), mille
eesmärgiks on leida lahendus piirkonna sademevee probleemidele.
2019. aastal alustati ka suuremahuliste LIFE UrbanStorm projekti investeeringute ja projekti
põhitegevustega. Projekti eesmärgiks on vähendada omavalitsuse haavatavust
kliimamuutuste mõjule ning tõsta valla suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud
üleujutusi. Möödunud kevadel alustati projekti raames mahukate geodeetiliste
mõõdistustega, mille raames mõõdeti ja kaardistati ligikaudu poole valla territooriumi
ulatuses sademeveesüsteeme. Lisaks teostati möödunud aastal ilmajaamade hankimine ja
rajamine. Alustati sademevee vooluhulga mõõturite hankega – tegevuste eesmärk on
paigaldada seadmed, mis võimaldavad tulevikus sademeveesüsteemide töö seiret ja
juhtimist. 2019. aastal alustati projekti raames ühtlasi eeltegevusi Viimsi valla säästlike
sademeveelahenduste rajamiseks (vett läbilaskvad teekatted, vihmapeenrad, vooluhulkade
aeglustamine jmt).
Leidmaks täiendavaid rahalisi vahendeid sademevee valdkonna arendamiseks, esitas Viimsi
Vallavalitsus koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ning Soome ja Läti partneritega projekti
sademevee puhastamise seadmete hankimiseks Interreg meetmesse. Positiivne
rahastusotsus saabus 2020. aasta alguses.
Sademeveesüsteemide hooldamise raames likvideeriti erinevaid sademevee avariisi,
puhastati kraave, truupe ja torusid ning vastavalt vajadusele teostati kiireloomulisi töid
likvideerimaks sademeveeavariide tagajärgi või ennetamaks nende tekkimist.
2019. aastal valmis valla vee-ettevõttel AS Viimsi Vesi uus Viimsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030. Olulisem rõhk arengukavas on
piirkondadel, kus täna puudub veel võrk, samuti teenuse tagamine ja vanade torustike
rekonstrueerimine. Lisaks võeti 2019. aastal vastu uus Viimsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri. Suurim muudatus uues eeskirjas oli seotud kastmisveele
eraldi mõõtmise ja arvestamise kaotamisega tagamaks veeressursi keskkonnasäästlikumat
kasutamist.
2019. aastal kulus kanalisatsioonitrassidega seotud töödele 272,0 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 454,7 tuh. eurot). Lisaks kanti 2020 aasta eelarvesse üle mitmeid
projektitegevusega seotud investeeringuid.
Keskkonna- ja maastiku kaitse
2019. aasta keskkonnakaitse ja maastikukaitse kulutused on seotud Mõisa pargi ning
Mäealuse
maastikukaitseala
hooldusniitmisega,
korraldatud
jäätmeveo
hanke
korraldamisega, Rohuneeme maastikukaitsealale siltide tellimise ning paigaldamisega,
Leppneeme sadamassse süvamahuti paigaldamisega, põtrade arvukuse uuringu
teostamisega, Püünsi tööstuspiirkonna mürauuringu teostamisega, Leppneeme ja Kelnase
sadama KMH koostamisega jne. 2019. aastal korraldati valla kohalike maastikukaitsealade
kaitsekorralduslikke
tegevusi,
keskkonnakonsultatsioonide
(eksperthinnangud,
keskkonnamõju ja strateegilise keskkonnamõju hindamised) tellimist ning muid
keskkonnavaldkonnaga seotud tegevusi.
Muud keskkonna- ja maastikukaitsega seotud kulud kokku olid 2019. aastal 39,6 tuh eurot
(2018. aastal kassapõhised kulud 127,5 tuh. eurot).
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06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Valdkonna eesmärgid 2019. aastal olid:
• korraldada ja koordineerida Viimsi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi;
• tagada tänavavalgustuse käitamine ja arendada tänavavalgustussüsteeme;
• arendada valla veemajandust;
• vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine;
• valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine;
• valla kalmistumajanduse korrastamine ja HAUDI juurutamise jätkamine;
• valla avaliku ruumi heakorra tagamine ja talgute läbiviimine;
• Haabneeme ranna heakord, sh liiva sõelumine;
• koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine ning hulkuvate loomade arvu
vähendamine;
• koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine
Tänavavalgustus
2019. aasta jooksul lisandus Viimsi valla teedele, tänavatele ja mänguväljakutele 312 uut
valgustit (2018 lisandus 285 valgustit). Alates 01.01.2020 teenindatakse 5636
valgustuspunkti ja 177 liitumis-juhtimiskilpi, lisandub lepingutest tulenevas 9 kilpi, mis asuvad
korterühistute territooriumil. Valla tänavavalgustust hooldab jätkuvalt KH Energia-Konsult AS
(leping kuni 2021. aastani). Teostati tänavavalgustuse käidu ja remonditöid – vahetati
valgusteid, vanu õhukaableid, maksti võrgu- ja elektriteenust, likvideeriti avariisid, remonditi
rajatisi jne. Aasta lõpul võeti vastu valla tänavavalgustuse arengukava 2019-2029. Valla
valgustusest on LED valgustuse osakaal 2020. aasta alguseks ligikaudu 30%.
2019. aasta suuremateks investeeringuobjektideks oli Reinu tee ehitus (rajati 88 uut ja
renoveeriti 12 tänavavalgustuspunkti), Vehema tee II etapp (rajati 12 uut ja renoveeriti 29
valgustuspunkti), Kibuvitsa tee (15 valgustuspunkti), Tiitsu tee (15 valgustuspunkti), Muuga
tee (19 valgustuspunkti).
Väiksematest töödest rajati valgustus järgmisetele objektidele: Põldheina tee, Metsakasti tee,
Ploomi tee, Männikäbi tee, Lännekalda tee, Kadri tee, Kabelikivi tee, Lageda tee, Hundinuia
tee, Äigrumäe mänguväljak, Muuga mänguväljak, Tagakäära tee, Kasteheina tee. Kokku
tehti 2019. aastal tänavavalgustusega seotud ehitustöid 18 erineval objektil, millele lisandus
Haabneeme LED objekt.
Aasta lõpus olid töös veel mitmed objektid, mille vaegtööd valmivad 2020 mais.
Mänguväljakute valgutustest rajati Tammneeme ja mõisapargi mänguväljakute, Haabneeme
ranna väljakute, Metsakasti külaplats-mänguväljaku ning Haabneeme koerte mänguväljaku
valgustus. Töös oli ka Hundi tee valgusite vahetus LED valgustuseks. Suurematest
objektidest oli aasta lõpus valgustuse rajamine pooleli Vanapere teel, Vanapere põigus,
Tehase teel, Loovälja teel, Kallasmaa teel (Koduranna ja Raudtee vahel) ning Halli teel.
Väikesematest objektidest pannakse Pääsukese teele, Merikotka teele, Raja teele, Krati
teele, Pärtle teele ja Lepiku teele lisavalgustid. Kokku teostati 2019 aastal investeeringuid
teevalgustusse (ilma LED projekti kuludeta) 420 tuh. euro eest.
2020. aastal on kavas jätkata külavanemate poolt esitatud töödega Kasteheina teel,
Tammetõru teel, Annuse teel, Rajamäe teel, Alajaama teel, Teekalda teel ja Roonurme teel
ning Pärnamäele Soosepa mänguväljakule valgustuse rajamine. Tööde maksumuseks on
arvestatud ligikaudu 100 tuh. eurot. Täiendavalt rajatakse valgustus Lilleoru teele, Mündi
teele ja Tülli teele, kus tööde maksumuseks on kavandatud 90 tuh. eurot.
LED I projekt Haabneemes loeti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 18.09.2019
elluviiduks. Projekti kogumaksumuseks oli 914 tuh. eurot. Projekti käigus paigaldati 402
Philipsi LED valgustit ja rajati 7,8 km maakaableid. Tööde käigus võeti kasutusele ka uus
valgustite juhtimissüsteem CityTouch.
Suure objektina on töös hetkel LED II projekti alade projekteerimine, mis paikneb 18 alal üle
Viimsi valla. LED II projekti kogumaksumus on ligikaudu 960 tuh. eurot. Kavandatud on 470
valgusti vahetus, mille arv eeldatavasti kasvab. Osaliselt asendatakse ka vanad mastid
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uutega, osaliselt teostatakse ainult valgustite vahetus. Uusi maste on kavas paigaldada 121,
ülejäänute puhul asendatakse üksnes valgustid ja kaablid. Väga suures mahus asendatakse
ka olemasolevaid metallmastidel valgusteid: Randvere teel tulevad LED valgustid alates
Aiandi-Randvere ringist kuni Heki teeni ning Muuli teel alates Ranna teest kuni Miiduranna
külaga piirneval lõigul.
Randvere teel lõigul Rohuneeme tee ring kuni Heki tee ring vaadatakse üle kogu valgustus
ning täiendavalt rajatakse ülekäiguradadele eraldi valgustus – eesmärk on Haabneemet
läbiva teelõigu liikluskeskkond ohutumaks muuta.
Viimsi vald on esitanud ka kolmanda taotluse tänavavalgustuse renoveerimise meetmesse
(LED III projekt), millele saadi positiivne otsus 2020. aasta märtsis. Projekt hõlmab 13
erinevat piirkonda Viimsi ja Haabneeme alevikust ning Pringi, Püünsi, Metsakasti ja
Randvere külast. Projekti kavandatud maht on 974 tuh eurot.
Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kulutati 2019. aastal kokku 1 496,9 tuh.
eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 1 081,7 tuh. eurot).
Heakord
Valla elukeskkonna heakorra eest hoolitseb viieliikmeline meeskond, kes tühjendab ca 300
prügikasti/mahuti vähemalt kolm korda nädalas, niidab ca 40 hektarit üle valla paiknevaid
haljasalasid (ligi 110 erinevat haljakut), korrastab ja hooldab rajatisi (ootekojad, pingid) ning
lahendab kõiki jooksvaid ja ettetulevaid probleeme. Suuremate alade niitmistööde jaoks
(Tammede park, ranna sanglepik jm, kokku 18 ha) telliti tööd lepingupartnerilt.
Aasta jooksul pandi avalikku ruumi juurde 16 uut seljatoega pinki, kokku on Viimsi vallas 143
avalikku pinki. Kavas on jätkata vanade pinkide asendamist seljatoega pinkidega. Lisaks
paigaldati juurde 20 avalikku prügikasti, kokku on teeäärsete avalike prügikastide arv 260.
Jätkati pakendipunktide arendamisega ning aediku ja haljastuse sai Pärnamäe tee äärne
pakendipunkt. Kokku asub üle valla 25 pakendipunkti.
Viimsi vald aitas kaasa „Teeme ära“ talgutele ning maailma koristuspäeva talgutele, sügisel
toimus lehtede äraveo kampaania. Aasta jooksul veeti valla avalikust ruumist ja
prügikastidest ära kokku 550 m3 jäätmeid ning lehekampaania raames 160 m3 puulehti.
2020. aastal jätkatakse pinkide jm inventari paigaldamisega, kavas on rajada korrastatud
pakendipunkte ja heakorrastada valda.
Heakorra ja koristustöid aitasid 2019. aastal teostada ühiskondlikult kasuliku töö raames 90
karistatud isikut.
Lemmikloomade püüdmise, hoidmise ja ravi teenust pakub nii koerte kui kasside osas
Loomade Hoiupaik MTÜ. Valdkonna põhirõhk on hulkuvate lemmikloomade püüdmise, ravi,
hoiu jm teenuste pakkumisel. Kokku kulus 2019. aastal eelnimetatud valdkonnale ca 15,5
tuh. eurot (2018. aastal 49,0 tuh. eurot). Aasta jooksul viidi hoiupaika 29 kassi (2018. aastal
121 kassi) ja 7 koera (2018. aastal 22 koera), kes veetsid hoiupaigas kokku 375 tasulist
päeva. Uue omaniku said varjupaigast 2 koera ja 14 kassi, omanikele tagastati 4 koera ja 1
kass. Võrreldes 2018. aastaga on kasside ja koerte püüdmise, hoiustamise ning ravi kulud
vähenenud, sest ei tuvastatud suuri kolooniaid. Lisaks jätkus iga-aastane külades ja alevikes
toimuv lemmikloomade vaktsineerimise kampaania.
Muu heakorra kuludest tasuti valla väliinventari (bussiootepeatused jms) haldamiskulusid
ning erinevate kommunaalmajanduslike tööde korraldamist avalikus ruumis. Kokku on Viimsi
vallas 109 hooldatavat bussiootepeatust, neist ligikaudu pooled on paviljonid. Paviljonide
hoolet teostas Veega Grupp OÜ. Murekohaks on jätkuvalt klaasist bussiootepaviljonide
lõhkumised, mis sagenevad just koolivaheaegadel, kuid üldiselt on trend langemas.
Kokku moodustasid heakorra kulud 2019. aastal 261,1 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 269,4 tuh. eurot).
Ranna korrashoid
Haabneeme rand on tänu muuli ja taristu renoveerimisele, rannas asuvale restoranile ning
suvisele rannakohvikule muutunud järjest populaarsemaks. Kuni 2020. aastani osutab
rannavalveteenust Articard OÜ. Ranna hooldusteenuste osas sõeluti liiva ja koristati adru,
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lisaks hooldati tualette, koristati prahti ja tormikahjusid, hooldati kabiine ja võeti suplusvee
proove. Aasta lõpul teostati valgustuse rajamine, et ka õhtusel ajal oleks võimalik
mänguväljakut ja spordirajatisi kasutada.
Kokku kulus ranna korrashoiule 49,9 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 183,4 tuh.
eurot).
Kaunis Kodu
Traditsiooniks on saanud iga-aastase konkursi „Viimsi Kaunis Kodu“
Hindamiskomisjon oli 4 liikmeline – esimees ja 3 liiget.
2019. aastal anti Kauni Kodu konkursi raames välja auhinnad 4 kategoorias:
• kire ja pühendumisega rajatud kaunis liigirohke aed;
• looduslähedane kaunis kodu;
• armastuse ja hoolivusega rajatud aed ning hoitud kodu;
• kaunis, kunstipäraselt kujundatud ja hoolitsetud aed.

läbiviimine.

Võitjatele anti autasud üle 20. detsembril 2019 Viimsi Raamatukogus.
2019. aastal toimus konkursi „Viimsi Jõulvalgus 2018“ lõpuüritus, mille korraldas konkursi
„Viimsi Kauni Kodu 2018“ viieliikmeline komisjon. Komisjon tegi ettepaneku premeerida
konkursi „Viimsi Jõuluvalgus 2018“ raames 4 peret ja Kelvingi küla. Autasud anti üle 7.
veebruaril 2019 toimunud autasustamise üritusel Terviseklubis Harmoonikum.
Kokku kulus konkursside korraldamiseks 2019. aastal 5,9 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 5,0 tuh. eurot).
Valla elamu- ja kommunaalmajandus
Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes kajastatakse erinevaid kommunaalmajandusega
seotud kulusid ning valla munitsipaalpindade haldamiskulusid - koopiate valmistamise,
kullerteenuse, välikäimlate (bussi lõpp-peatustes ja Leppneeme sadamas), tehnoülevaatuse
ja ekskavaatori teenuse kulusid. Samuti kanti sellelt tegevusalalt kommunaalameti
ametisõiduki L200 kulusid.
Olulise osa hõlmasid valla munitsipaalpindade korrashoiu- ja erinevate korterite
ülalpidamiskulud. Vallale kuuluvad munitsipaalpinnad järgnevates hoonetes: Pargi tee 4 (3
tk), Lubja tee 21, Paekaare tee 12, Prangli kauplusehoone, Kimsi tee 11, Mikkovi maja
Prangli saarel.
Tegevusalalt kaetakse ka kaevelubade ja teesulgemise lubade infosüsteemi OPIS majutuse
ja haldamise kulusid. 2019. aastal väljastati 109 kaeveluba (2018. aastal 108 kaeveluba),
millest 19 loa puhul esitati taotlus tööde pikendamiseks. Pikendamistaotlus esitati enamasti
haljastustööde venimise ja ebasobilike ilmastikuolude tõttu. Lisaks esitati avariikaevetööde
taotlusi 52 korral. Kogu kaevetööde lubade menetlus toimub e-menetlusena läbi infosüsteemi
OPIS (viimsi.opis.ee). Dokumentide kontroll ja loa andmine, tööde paikvaatlus, järelevalve,
tööde kontroll ja loa lõpetamise järgne vaatlus tõid ühtekokku üle 600 kaevetööalase
toimingu.
Ulatuslikumad kaevetööd olid seotud soojustrasside renoveerimistöödega ja optilise kaabli
ehitustöödega. OPIS süsteemist toimub ka reklaamilubade taotlemine ja lubade andmine,
kontroll ja seire. Välireklaamide eksponeerimise eest esitati 2019. aasta jooksul 298
maksudeklaratsiooni (2018. aastal 329) ja väljastati 128 reklaamiluba. Reklaamimaksu
laekus kokku 62,7 tuh. eurot (2018. aastal 70,8 tuh. eurot). Reklaamimaksumäär Viimsi
vallas on 0,46 eurot ühe ruutmeetri kohta kalendripäevas (interaktiivse reklaami korral 2kordne määr). Valdavalt oli 2019. aastal reklaamiloa saanud reklaami sisuks kinnisvara
müük/üür (38%) ja konkreetse toote/teenuse tarbimisele suunatud reklaam (35%).
Reklaamilubadest 11% moodustasid meelelahutusele/sündmustele suunatud reklaamid, 9%
olid sotsiaalse sisuga reklaamid (riigiasutused või MTÜ-d, valdavalt maksuvabad) ja 7%
lubadest muu reklaam.
Alates 2019. aastast esitatakse taotlusi välireklaami paigaldamiseks e-menetlusena läbi
OPIS-keskkonna https://viimsi.opis.ee/. Aasta möödus keskkonda juurutades. Süsteemi
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arendatakse järk-järgult, kavas on lisada funktsioon deklaratsioonide esitamiseks ja maksu
tasumiseks.
Kokku moodustasid elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kulud 2019. aastal 224,0 tuh.
eurot, sh investeeringud 200,0 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 243,4 tuh. eurot,
sh investeeringud 207,3 tuh. eurot).
Kalmistud
Viimsi valla hooldada on 5 kalmistut - Randvere, Rohuneeme, Prangli, Naissaare ning aurik
Eestirand hukkunute kalmistu. Kokku on vallas ligikaudu 1100 hauaplatsi 1500 maetuga.
Matmispaikadena on kasutuses Randvere, Rohuneeme ja Prangli kalmistud. Randvere ja
Rohuneeme kalmistutel teostasid hooldustöid kalmistuvahid. 2019. aastal jätkati lepingute
sõlmimist hauaplatsi kasutamiseks aadressil www.kalmistud.ee, mis toimub 100% eteenusena.
Rohuneeme kalmistul valmis uue kvartali projekt, millega nähakse ette 178 uut hauaplatsi.
Randvere kalmistul tehti mitmesuguseid heakorratöid ja hooldati vanu hooldamata haudasid.
Kalmistute tegevusalalt kanti Rohuneeme kabeli kulusid, kalmistuvahtide töötasusid ning
HAUDI infosüsteemi kulusid.
Kokku kulus 2019. aastal kalmistute haldamisele 15,0 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 10,0 tuh. eurot).
Haljastus
2019. aastal oli haljastustööde põhirõhk lilleseadetel ja avaliku ruumi haljastamisel ning
kaunistamisel. Amplite koguarv oli 322. Juurde soetati 5 betoonvaasi. Lillepeenarde ja
amplite ning taimede 3 aastase kastmisteenuse hanke võitis Taimar Teenused OÜ.
2019. astal istutati ligikaudu 7 000 suvelille, 650 püsilille, 1000 põõsast ja 60 puud. Uued
istutusalad loodi Pargi ja Reisi parklas ning Lubja ringristmik sai haljastuslahenduse. Tegeleti
ohtlike puude mahavõtmise ja lõikamisega - vallaruumist likvideeriti ligi 140 ohtlikku puud.
2020. aastal rajatakse uus püsililldega haljastuslahendus Randvere-Aiandi ringristmikule.
Pargi ja Reisi parkla istutusalad saavad täiendust ligikaudu 200 püsiku ja põõsa näol, Viimsi
mõisa pargi alumisse ossa on plaanis rajada tulbipeenar 4000-5000 lillesibulaga. 2020.
aastal on kavas suurendada amplite arvu 337-ni.
2019. aastal kulus Viimsi vallas haljastustöödele 72,6 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 80,0 tuh. eurot).
Mänguväljakud
Viimsi vallas on 2020. aasta alguse seisuga 22 valla avalikku mänguväljakut: Viimsis 2,
Haabneemes 4, Pärnamäel 1, Metsakastis 2, Püünsis 1, Rohuneemes 1, Leppneemes 1,
Tammneemes 2, Randveres 1, Kelvingis 3, Muugal 1, Äigrumäel 1, Pringis 1 ja Laiakülas 1
mänguväljak.
Viimsi Mõisapargi 2018. aastal valminud mänguväljakul valmis II etapp – laiendustööd koos
uute pinkidega. Mänguväljakule on kavas ehitada ka lisavalgustus, et õhtusel ajal oleks
võimalik kõiki elemente turvaliselt kasutada.
Muuga mänguväljaku II etapp valmis samuti 2019. aastal, lisaks rajati väljakule valgustus.
Äigrumäe mänguväljakule ehitati ronimislinnak ja paigaldati valgustus. Metsakasti külaplatsi
mänguväljakule ehitati turvaalused ning astmetega liivakast, 2020. aasta I pooles saab
mänguväljak valgustuse. Kelvingi küla mänguväljakul valmis valgustus.
Lisaks teostas mänguväljaku hooldaja erinevaid hooldus- ja parendustöid erinevatel
mänguväljakutel - erinevate katkiste elementide hooldus ja asendamine, turvaaluste ja
liivakastide täitmine liivaga, vandaalide poolt lõhutu väljavahetamine, soditud atraktsioonide
puhastus.
Viimsi Riigigümnaasiumi kõrvale Tammede pargi alal valmis koerte jalutusplats, mida on
plaanis veelgi laiendada 2020. aastal. 2020. aastal keskendutakse mänguväljakute
parendusele, valgustamisele ja hooldamisele ning laienduste kavandamisele.
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Mänguväljakute korrastamiseks kulus 2019. aastal 76,4 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 150,1 tuh. eurot).

07 TERVISHOID
2019. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• Haabneemes asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine;
• Perearstiteenuse kättesaadavuse parendamine.
Kiirabipunkt
Viimsi vald on aastaid toetanud kiirabibrigaadi tööruumide üürikulude tasumist eesmärgiga
tagada kiirabi operatiivne jõudmine vallaelanikeni. 2011. aasta oktoobris sõlmiti
kolmepoolneleping AS Fertilitas, Tallinna Kiirabi ja Viimsi Vallavalitsuse vahel, mille kohaselt
asuvad kiirabibrigaadi tööruumid endiselt AS Fertilitase ruumides. Vald tasub rendikulu selles
osas, mis jääb puudu Terviseameti poolt kinnitatud majandamiskulude maksumusest.
Kiirabibrigaadi tööruumid asuvad aadressil Kaluri tee 5a, Haabneeme alevikus ning kiirabi
teenindab Viimsi valla ja Pirita linnaosa elanikke.
Kiirabipunkti tegevuse toetamiseks tehti väljamakseid 2019. aastal kokku 2,2 eurot (2018.
aastal kassapõhised kulud 1,8 tuh. eurot).
Perearstide toetus
Viimsi piirkonda teenindab 7 perearsti praksist, kus töötavad 12 perearsti. 2019. aastal ei
avanud Terviseamet Viimsis uusi perearstinimistuid, sellest tulenevalt ei maksnud Viimsi vald
ka eelarvesse kavandatud uue perearsti ühekordset toetust 2,0 tuh. eurot. Ühe perearsti
nimistu keskmine suurus Viimsi vallas on ligikaudu 1800 inimest.

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON
2019. aastal olid valdkonna prioriteetsed tegevused:
• tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse
toetamine;
• luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasid;
• arendada rahvatervise valdkonda;
• toetada kohaliku rahvaraamatukogu tegevust;
• toetada paikkondliku muuseumi tegevust kui paikkonna omakultuuri ja ajaloolise
mälu järjepidevuse hoidjat ja populariseerijat;
• toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamisi;
• toetada huvikeskuse tegevust;
• toetada valla usuasutusi;
• toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;
• toetada külaseltside tegevust.
Investeeringud ja strateegilised tegevused 2019. aastal
Alates 2019. aastast on Viimsi valla spordirajatiste igapäevane korrashoid ja haldamine
Viimsi Vallavalitsuse ja Viimsi Haldus OÜ vahelise lepingu alusel Viimsi Haldus OÜ
ülesandeks. Lepingu eesmärk on koondada Viimsi vallas asuvate erinevate spordirajatiste
võrk ja selle igapäevane korrashoid ühe vastutava struktuuri vastutusalasse ja koostöös
saavutada Viimsi Vallavalitsusega optimaalne ressursside kasutamine ja spordirajatiste
võrgu arendamine kogu vallas tervikuna. 2019. aastal oli lepingu alusel hallatavaid erinevaid
spordirajatisi kokku 43.
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Augustis 2019 avati Prangli spordiväljak – kunstmuru kattega mitmefunktsionaalne
pallimänguväljak, mille rajamiskulusid toetas 80% ulatuses PRIA Leader projekti
toetusmeede.
Jätkati 2018. aastal alustatud initsiatiivi ning Kelvingi, Metsakasti, Äigrumäe ja Miiduranna
külaväljakutele ning Haabneeme kooli õuele paigaldati uued välitenniselauad.
Alates juulist 2019, pärast kolmeaastast vaheaega, saab Naissaarel taas sõita rongiga
ajaloolisel kitsarööpmelisel raudteel - Viimsi Rannarahva Muuseum on taastanud 3,5 km
raudteed ning renoveerinud ka rongi. Naissaarel tsaariarmee poolt rajatud väliraudtee
renoveerimistöödega alustati 2018. aasta augustis. Viimsi Rannarahva Muuseumil on
edaspidi plaanis remontida veel kuni 15 km raudteelõike. 2019. aastal oli raudtee
rekonstrueerimise investeeringute maht 50 tuh. eurot ning raudtee veeremi
rekonstrueerimine 20 tuh. eurot. Rannarahva Muuseum on korda teinud veduri TU 6A, mis
sai Ukrainast tuttuue originaalmootori.
Oluliseks sündmuseks oli 2019. aastal Viimsi Raamatukogu ja Viimsi Noortekeskuse ruumide
avamine 5. detsembril uutes ruumides aadressil Randvere tee 9, Haabneeme. Viimsi
raamatukogu on oma kontseptsioonilt moodne ja kaasaegne rahvaraamatukogu, sisaldades
lisaks 1100 m2 laenutusalale veel eraldi noorteala, 3 seminariruumi, videostuudiot,
muusikastuudiot, “Silence” lugemisbokse, filmide vaatamise võimalust, eraldi 100-kohalist
saali kontsertide, konverentside ja teatrietenduste korraldamiseks. Raamatukogu pinnal on
endale uue kodu leidnud ka kaasaegne Viimsi Noortekeskus.
Viimsi vald korraldas 2019. aastal ümber kultuuri- ja ka noorsootööd korraldavate asutuste
töö. MTÜ Viimsi Huvikeskus lõpetas tegevuse alates 1.septembrist 2019 ning sellega seoses
asutati valla uute allasutustena Viimsi Noortekeskus ning Prangli Rahvamaja. Viimsi
Noortekeskus tegutseb alates 2019 detsembrist uue Viimsi Raamatukogu ruumidega samas
asukohas. Viimsi valla rahvakultuurikollektiivide tegevuse toetamiseks kehtestas Viimsi
Vallavolikogu 8. oktoobril 2019 määruse nr 19 „Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna
arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord“. Selle korra alusel
toetatakse Viimsi vallas tegutsevate rahvakultuurikollektiivide tegevust.
Viimsi Huvikeskuse ruumides (Nelgi tee 1, Viimsi) jätkatakse kultuuritegevust Viimsi
Vallavalitsuse ja hoone haldaja Viimsi Haldus OÜ vahel sõlmitud lepingu alusel. Toimuvad
teatrietendused, kontserdid ning igapäevaselt tegutsevad rahvakultuurikollektiivid ning teised
huviringid.
Seoses Viimsi valla 100. sünnipäeva tähistamisega 2019. aastal ning osalemisega 150.
juubelit tähistaval Eesti XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“ panustas Viimsi vald üle
50 tuh. euro Viimsi valla noorte ja täiskasvanute rahvatantsukollektiivide 6 rahvatantsurühma
autentsete rahvariidekostüümide soetamise kulude katmiseks.
Kultuuriüritused ja piirkondlikud spordiüritused
2019. aasta kõige kaalukamad kultuurisündmused toimusid seoses Viimsi valla 100.
aastapäeva tähistamisega ning valla osalemisega XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“.
29. märtsil tähistati Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri 90.
juubelisünniaastapäeva traditsioonilise mälestuskontserdiga EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus. Esinesid Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, dirigent oli Tõnu
Kaljuste. Mälestuskontserdil kuulutati välja Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri
stipendium 3,2 tuh. eurot, mille pälvis Doris Kristina Raave, Tartu Ülikooli romanistika eriala
bakalaureuse õppe üliõpilane uurimustöö tegemiseks teemal "Esimese ja teise keele taju
mõju kolmanda keele omandamisel". Peale mälestuskontserti avati Rannarahva Muuseumis
eesti teeneka fotograafi Peeter Langovitsi fotode näitus „Kohtumised Lennart Meriga“.
11.mail 2019, Viimsi valla 100. sünniaastapäeval korraldas Rannarahva Muuseum
ajalookonverentsi „Viimsi vald 100“. Konverentsil avati Viimsi valla külade teemaline
ajaloonäitus, Viimsi ajaloo teemaline animatsioon ja alustati kohaliku ajaloo teemalised
haridusprogrammid.
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8.juunil 2019 tähistas Viimsi vald juubeliaastapäeva laulu- ja tantsupäeva „Viimsi 100 Pidu“
programmiga Viimsi mõisa pargis. Põhjakonna trepil süüdati laulu- ja tantsupeo „Minu arm“
tule teekonnalt toodud tõrvikust peotuli. „Viimsi 100 Pidu“ laulu- ja tantsupäeva rongkäigus ja
kontserdil osales Viimsi valla ning külaliskollektiivide 1200 lauljat, tantsijat ja pillimängijat,
kokku 46 kollektiivi ning rohkearvuline publik.
Viimsi vallal oli 2019 .aastal au võõrustada 150. juubelit tähistava XXVII laulu- ja XX
tantsupeo „Minu arm“ tuletoomist selle lõpuosas, vahetult enne suure peo algust, 2. ja 3.juulil
2019 Prangli saarel ja Naissaarel. Laulu- ja tantsupeol „Minu arm“ osales 700 Viimsi valla
lauljat, tantsijat ja pillimängijat.
Viimsi vald tähistas 1. detsembril 2019 Haabneeme keskuses traditsioonilist esimest adventi
uuenduslikult. Kunstnik Teet Suure loominguna sündinud keskkonna- ja taaskasutuse
teemast lähtuv jõulukuusk rajati plastikmahutitest ja kanistritest. Sündmusega tähistati
Viimsis keskkonna-aasta algust ja eesmärgiks oli juhtida tähelepanu keskonnasäästlikkusele.
Sündmust kajastas Reuters, Iirimaa ja Venemaa telekanalid, Austria ajaleht Kronen Zeitug
ning loomulikult eesti meedia. Avamisel astus üles 150 liikmeline ühendkoor ja laulusolistid.
20.detsembril 2019 toimus Viimsi Raamatukogu uute ruumide pidulik avamisüritus ning
Viimsi valla taasasutamise 29. aastapäeva tähistamine koos tunnustusüritusega „Viimsi
tunnustab 2019“. Tunnustati erinevate elualade aasta parimaid saavutusi. Raamatukogu
avamisüritusel avati Austria kunstnike grupinäitus “Kirjapildid”. Näitus avati Austria
Suursaatkonna Tallinna esinduse ja Viimsi Raamatukogu koostöös. Õhtu kultuuriprogrammis
esitleti noore Viimsi vallast pärit moedisaineri Cärol Ott’i moeshowd “Kõik on Trois”, mis on
inspireeritud Prangli saare rahvariietest ja traditsioonidest. Cärol Ott oli ühtlasi ka üks
tunnustuse saajatest.
Viimsi valla poolt toetatud või korraldatud kultuuriüritustest toimusid 2019. aastal Kindral
Johan Laidoneri 135 juubelisünniaastapäeva tähistavad Viimsi Kooliteatri etendused „Ma
vaatan maailma igaviku aknast“ Eesti Sõjamuuseumis (kokku 6 etendust), Nargen Festivali
sündmused Naissaarel, Viimsi Kohvikute päev, Rannarahva Festival, Prangli Reisid OÜ
korraldatud suveteatri etendused "Eestirand. Lootuse kursil" (kokku 8 etendust) Prangli
sadama võrgukuuris, Rannarahva Muuseumis ja restoranis Ruhe Neemes, Muinastulede öö
tähistamine Viimsi Vabaõhumuuseumis, Viimsi Turvalisusepäev ja Huvitegevuse laat, 10.
Viimsi JazzPopFest, Viimsi Happy Jazz Festival jt.
Viimsi valla poolt toetatud või korraldatud rahvaspordiürituste seas toimusid rahvusvaheline
korvpalliturniir Viimsi Spring Cup, Püünsi kooli pereorienteerumise päev, Prangli Jooks ja
Teeme ära koristustalgud, 33. Viimsi Jooks, heategevuslik Teatejooks, kergejõustiku võistlus
Heitjate Gala ja 3. Viimsi trepijooks, 9. Viimsi Rattaretk, 20. Kindral Johan Laidoneri
Olümpiateatejooks, Lasteaedade kolmikvõistlus jt.
Sarjaüritustest jätkus 2019. aastal Andres Kaarmanni juhitud Viimsi mälumäng Haabneeme
Koolis, osales 36 võistkonda. Populaarne ja oodatud mälumängu sari jätkub ka 2020. aastal.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimus aasta vältel mitu eesti tunnustatud kunstniku
näitust ja palju erinevaid kontserte.
Sporditegevuse toetamine
Viimsi vald toetas 2019. aastal jätkuvalt noorte sporditegevust - toetati 1721 lapse ja noore
sporditreeningrühmades osalemist 79 erinevas spordiklubis. Lisaks toetati Viimsi valla
esindusvõistkondi – korvpalli, käsipalli ja jalgpallimeeskondi, kes võistlevad tulemsulikult
Viimsi valla nime all üleriigilises vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavates
võistlussarjades.
2019. aastal toetas Viimsi vald kultuuriürituste läbiviimist 172,9 tuh. euroga ja piirkondlike
spordiürituste korraldamist 65,7 tuh. euroga (2018. aastal vastavalt 87,0 ja 28,0 tuh. euroga).
Sporditegevuse toetusi maksti 440,2 tuh. eurot ja spordiväljakute ülalpidamiseks kulus
1 084,0 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud vastavalt 435,6 tuh. eurot ja 429,8 tuh.
eurot).
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Külaseltsid
Viimsi vald peab väga tähtsaks kogukonna kaasamist ning püstitatud eesmärk mehitada kõik
külad külavanematega hakkab realiseeruma – hetkel omavad enamus küladest kõneisikut
külavanema näol. 2019. aastal toimusid mitmed külavanemate valimised Kelvingi ja
Äigrumäe külas, kus osalesid ka vallavalitsuse valimiskomisjoni liikmed korraldava
osapoolena.
2019. aastal anti tegevustoetust (2,1 tuh. eurot aastas) 13 aktiivsele külaseltsile: Naissaare,
Leppneeme, Tammneeme, Kelvingi, Püünsi, Laiaküla, Äigrumäe, Rohuneeme, Metsakasti,
Muuga, Lubja, Pärnamäe ja Miiduranna külaseltsile. Lisaks toetakse külaseltse projektide
omaosaluste tagamiseks. 2019. aastal said valla kaasrahastamise Naissaare Külaseltsi
projekt „Teabetahvlite projekt 2019“ 1,0 tuh. eurot ja Leppneeme Külaselts sai toetust Avatud
sadamate päeva, Muinastulede öö ja jõulude läbiviimiseks 1,3 tuh. eurot.
2015. aastast käib koos külavanemate ümarlaud, kus koos vallavalitsuse liikmetega
arutatakse külateemasid. Külavanemate ümarlaual osalevad kõik külavanemad ja kui külas
puudub külavanem, siis esindab küla nn küla esindaja, kes annab infot külas tõstatatud
probleemidest. 2019. aastal toimus kolm koosolekut, kus külavanemad andsid muu hulgas
sisendi tänavavalgustuse vajadusest, toimus erinevate kõlade vajaduspõhiste projektide
arutelu, käsitleti hädaolukorra ja suurõnnetuste temaatikat jms.
Valla eelarvest toetati 2019. aastal 13 külakogukonda kokku summas 32,3 tuh. eurot (2018.
aastal kassapõhised kulud 27,9 tuh. eurot).
Viimsi Raamatukogu
Vallas osutavad raamatukoguteenust Haabneemes asuv Viimsi Raamatukogu kui
keskraamatukogu ja selle kolm harukogu - Prangli, Randvere ja Püünsi. Detsembris 2019
alustas Viimsi keskraamatukogu tööd uutes, kaasaegsetes ja varamates ruumides.
2019. aasta olulisemad sündmused:
• vallaraamatukogu uute ruumide projekteerimine, ehitamine ja avamine detsembris.
Ruumid projekteerisid Bob OÜ, DokoInterior ja Agabus arhitektid ja ehitas Astlanda
Ehitus OÜ. Kogu protsess (projekteerimine, ehitus, riigihanked, sisustamine, kolimine)
toimus ülikiires tempos (veebruarist kuni avamiseni 5. detsembril). Uues asukohas
(Randvere tee 9) on raamatukogu kasutuses 1. korrusel 1770 m² ja 2. korrusel laste- ja
noorte teeninduses 589 m², kokku 2 359 m² (eelnevas asukohas 566 m²);
• Püünsi harukogu (töötab nii rahva- kui kooliraamatukoguna) ametlik avamine 25.
jaanuaril 2019 Püünsi kooli juurdeehituses;
• vaatamata sellele, et vallaraamatukogu oli novembrist kuni 5. detsembrini 2019
kolimiseks suletud kasvasid lugejateeninduse näitarvud: lugejate arvu kasv +703,
külastuste arvu kasv +561 ja laenutuste arvu kasv +5421;
• jätkus laste suvelugemise üritus, 8. suvelugemisel osales 188 last;
• vallaraamatukogu üleminek seniselt vöötkoodipõhiselt teavikute tuvastuslahenduselt
RFID-põhisele tuvastuslahendusele; raamatukogu fondi markeerimine RFID
märkidega, klienditeeninduse- ja turvalahenduse töökohtade paigaldamine uutesse
ruumidesse, mis rakendatakse 2020. aastal;
• seoses asukoha muutusega ja uutesse ruumidesse kolimisega kasvas raamatukogu
positsioon kogukonnas ning laienesid koostöö võimalused kohalike haridus- ja
kultuuriasutustega. Korraldati ühisüritusi Viimsi Gümnaasiumi etlejate ja Muusikakooli
õpilastega ning uute ruumide avarad võimalusted lubavad jätkuvat kasvu.
• Uuted ruumid võimaldasid pikendada vallaraamatukogu lahtiolekuaegu – raamatukogu
on avatud nüüd kõigil nädalapäevadel E-R 10.00 – 20.00 ja L, P 10.00-16.00. Püünsi
külaelanike soovil pikendati ühel päeval nädalas (neljapäev) ka Püünsi
haruraamatukogu lahtiolekuaega kella 19-ni.
Raamatukogu arendustegevused infotehnoloogia valdkonnas:
Viimsi raamatukogu uutes ruumides projekteeriti ja ehitati üles uus, kogu raamatukogu kattev
võrgusüsteem - eraldatud on tööarvutite ja lugejaarvutite võrk. Kõik 11 tööarvutit vahetati
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välja Lenovo All-In-One arvutite vastu, lugejaarvutid töötavad valla ühtses pilveteenuse
süsteemis.
Uutes ruumides on ülikiire Wifi lahendus kuni 500Mbit/s. Kasutusele võeti tarkvara Office
365, mis võimaldab rakendada rühma- ja tegevustubade (muusikastuudio, video- ja
helisalvestusstuudio) registreerimissüsteemi jpm.
Teenindussaalidesse paigaldati Overall Eesti AS 2 printerit (üks värvi- ja teine mustvalge
printer) ning alates 2020. aastast on lugejatel võimalik kasutada Print In City teenuseid.
2019. aasta kevadel algas vallaraamatukogu üleminek seniselt vöötkoodipõhiselt teavikute
tuvastuslahenduselt RFID-põhisele tuvastuslahendusele, teavikuid hakati markeerima RFID
märkidega ja paigaldati klienditeeninduse- ja turvalahenduse töökohad. Turva- ja
klienditeenindus rakendatakse 2020. aastal.
Prangli harukogus vahetati uute vastu välja 3 arvutit.
Kogud komplekteerimine ja töötlemine:
2019. aastal oli ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 3,33 eurot, mis on 0,05 eurot rohkem
kui 2018. aastal. Valla komplekteerimisraha kasvas võrreldes 2018. aastaga 6% ja
riigieelarveline toetus 9%.
Võrreldes 2018. aastaga oli valla kõikide kogude juurdekasv + 1341 eksemplari.
Lugejateenindus ja raamatukoguteenused:
2019. aastal kasvas vallaraamatukogu lugejate arv vaatamata enam kui kuu ajalise
sulgemise järel 450 uue lugeja võrra, Püünsis 248 võrra ja Randveres 18 võrra, Prangli
luigejate arv jäi samaks.
Raamatukogudes oli tervikuna külastuste väike kasv (+1561); külastuste arv vähenes veidi
vallaraamatukogus, kuna raamatukogu oli kolimise tõttu novembris suletud. Suurem
vähenemine oli Randvere harukogus töötaja pikemaajalise haigestumise tõttu. Ka Prangli
harukogus oli võrreldes 2018. aastaga vähem külastusi. Vaid uus Püünsi harukogu töötas
kogu aasta ja tagas külastuste arvu kasvu vallas tervikuna.
Laenutuste arv vallaraamatukogudes kasvas kokku +7818; vallaraamatukogus vaatamata
kuuajalisele kinni olekule +1 572, Randvere harukogus vähenes eelpool nimetatud põhjusel
768 ja Pranglil 469 võrra.
2019. aastal kasvasid laste- ja noorteteeninduse näitarvud tervikuna - lugejaid enam 272,
külastusi 33 516 ja laenutusi 8 719. Suurem tagasiminek laenutustes ja külastustes oli
töötaja haigestumise tõttu Randvere harukogus, kuid uus Püünsi raamatukogu hakkas
tublisti tööle. Ka laste- ja noorteteeninduses ei olnud vallaraamatukogu sulgemise ajal
näitarvude tagasiminekut, väljaarvatud väike külastuste arvu langus.
2019. aastal jätkus vallaraamatukogude koostöö valla kooliraamatukogudega; toimusid
ühisarutelud, koos korraldati laste suvelugemine, õpilaste ettelugemisevõistlus (Püünsi
harukogus) ning kirjandusvõistlus.
Vallaraamatukogu korraldatud üritustel osalesid Haabneeme lasteaedade ja koolide lapsed.
2019. aastal korraldati järjekorne, 8. laste suvelugemine, milles osales läbiaegade suurim arv
lapsi – 188.
Vallaraamatukogu uued avarate võimalustega ruumid said alates avamisest detsembrist
2019 Haabneeme lastele uueks magnetiks lugemise juurde toomisel - lastele on üle 500 m²
ruumi mitmesuguseks tegevuseks.
2019. aastal korraldasid Viimsi valla raamatukogud lastele ja noortele kokku 40 erinevat
üritust, neist näitusi oli 12 ja suulisi üritusi 28. Viimsi raamatukogu meelejäävamad üritused
olid; töötuba Kertu Sillastega, Teoteatri etendus "Kriips ja jutt", Miku-Manni Lasteteatri
etendus "Kõige parem“, kohtumine kirjanik Mika Keräneniga, 8. laste suvelugemise ava- ja
lõpuüritus. Kokku osales üritustel 361 last Haabneeme koolidest ja lasteaedadest.
Kuna Randvere harukogu on tihedalt seotud Randvere kooliga, siis olid ka Randvere ürituste
sihtgrupiks õpilased kuni 6. klassini. Toimusid mitmed raamatute soovitamise ja ettelugemise
tunnid, mille eesmärgiks oli tutvustada lastele kirjandust. Külas käisid Jaanus Vaiksoo ja
Kadri Hinrikus. Suurt elevust pakkus raamatukogutund lugemiskoertega.
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Prangli harukogus korraldati Emakeelepäeva üritus koolis – kirjandusviktoriin, Mulli- ja
Teadus-show, rühmakoolitus „Kuidas otsida avariiulilt raamatuid?“ ja mälumäng „Tunne
Eesti kirjandust?“
Vallaraamatukogu korraldas jätkuvalt vastavalt lugejate soovidele nii vestlusõhtuid kui ka
kohtumisi kirjanikega. Vallaraamatukogu uutes ruumides on ürituste korraldamiseks võimalik
kasutada 100-kohalist saali täiskasvanutele ja treppide ala laenutusruumis ning 2. korrusel
50-kohalist saali lastele. Kokku korraldas vallaraamatukogu 21 erinevat üritust, millest
meeldejäävamad olid vestlusõhtu kirjastus ''Varrak'' peatoimetaja Krista Kaeraga, vestlusõhtu
Jaan Martinsoniga, vestlusõhtu ajaloolase Andres Adamsoniga, kohtumisõhtud Hanno
Ojaloga, Marju Kõivupuuga, Alar Tamminguga, Andrus Kivirähkiga, kirjanik Valdur Mikitaga,
Lennart Meri 90 – mälestusõhtu koos Mart Meri ja Jüri Treiga, Ülo Vooglaiu, Tunne Kelami ja
Hannes Võrno raamatute esitlused jpt.
Kokku moodustasid Viimsi Raamatukogude kulud 2019. aastal 1 386,3 tuh. eurot, sh
investeeringud põhivarasse 569,2 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud kokku 352,6
tuh. eurot).
Prangli rahvamaja
Viimsi vald korraldas 2019. aastal ümber kultuuri- ja ka noorsootööd korraldavate asutuste
töö ning sellega seoses asutati valla uue allasutusena Prangli Rahvamaja, mis alustas
sellisel kujul tööd novembris 2019.
Novembris toimusid koosolekud Prangli koolis õpetajate, õpilaste ja vanemate osalusel ning
saareelenike koosolek, kus arutati laste- ja noorte ringide töö ja ühisürituste korraldamist
rahvamajas ning kuulati elanike soove ja ettepanekuid rahvamaja töö korraldamiseks ja
elanikele huvipakkuvate ürituste korraldamiseks. Vabatahtlike osalusel toimus rahvamaja
koristustöö. Elanike soovil soetati rahvamajja uue piljardilaud.
Rahvamaja sündmused november- detsember 2019:
• 16. novembril Pr. Senta Lembineni 85. juubeli tähistamine Prangli Rahvamajas;
• 21. detsembril saare Jõulupidu;
• 31. detsembril Uue aasta vastuvõtmise üritus.
Novembri lõpust detsembri lõpuni toimus Prangli Rahvamajas remont, mille käigus sai
kahest vanast lavatagusest garderoobist üks suurem kasutamiskõlbulik garderoob. Külaliste
toas toimus sanitaareremont ja lisaks mitmed väiksemad hädavajalikud parandustööd.
Novembris kirjutati projekt Viims vallale 3 laste- ja noorte laagri korraldamiseks 2020. aastal
ning see sai positiivse vastuse.
Rannarahva Muuseum SA annetas rahvamajale 100 tooli ja 60 toolikatet ning Viimsi
Noortekeskus 8 tõukeratast.
Detsembri lõpuks taaskäivitusid rahvamajas 4 ringi: loovusring, käsitööring, laste spordiring
ja naiste võimlemisring.
Kokku moodustasid Prangli Rahvamaja kulu 2019. aastal 30,2 tuh. eurot, sh investeeringud
7,8 tuh. eurot.
SA Rannarahva Muuseum
Sihtasutus Rannarahva Muuseum on muuseumide võrgustik, mille eesmärgiks on koguda,
uurida ja säilitada rannarahva ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid
ning korraldada nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel
eesmärkidel. Sihtasutuse hallata on Rannarahva Muuseum, Viimsi Vabaõhumuuseum,
Rannarahva Muuseumi militaarekspositsioon Naissaarel. Lisaks omab muuseum Naissaarel
asuvat kitsarööpmelist raudteed (hoonestusõigus Viimsi vallalt).
Kogud:
Muuseumi aluseks on kogud. 2019. aastal sisestati muuseumide infosüsteemi MUIS kogu
kogude nimestik esmasel tasandil. Lisaks selle on alustatud sisestatud ühikute teise astme
kirjeldamist. Peale olemasolevate kogude korrastamist võeti vastu 65 uut eset. Näitustele
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eraldati 50 museaali. Digiteeriti 743 ühikut, hoiustati 1412 museaali, mis paigutati
asjakohastesse riiulitesse.
Ekspositsioon:
Vabaõhumuuseumis suurendati paatide ekspositsiooni. Valmis 30-ndate aastate stiilis
mootoriga kalapaadi repro, millega täienes vabaõhumuuseumi paatide teemaline
ekspositsioon kolme paadini.
Naissaare muuseumis on oluliselt täiendatud Nõukogude temaatilist ekspositsiooni.
Näitused:
Rannarahva muuseumis korraldati Viimsi valla 100. aastapäevale pühendatud näitus.
Näituse raames valmis ka animatsioon Viimsi vanemast ajaloost, mis oli väga populaarne
just õpilaste seas. Näitus oli eelkõige mõeldus kohalikele koolidele ja õpilastele ning omas
suurt külastatavust.
Juunis esitleti muuseumi näitust „Piirideta meri“ kahes Soome muuseumis. Nimetatud näitus
on osutunud põhjanaabrite juures väga edukaks.
Teadustegevus:
2019. aastal koguti palju materjali videoülesvõtetena Kirovi kolhoosi endistelt töötajatelt.
Kogutud materjali põhjal alustati dokumentaalfilmi lõikude toimetamist ja monteerimist.
Jätkus koostöö Eesti Põllumajandusülikooli teadlastega nende projekti raames, mis käsitleb
kolhooside ning sovhooside mõju Eesti maastikele.
Samuti on jooksvalt korrastatud olemasolevat kogutud teavet ja hangitud uut.
Hariduskeskus:
Haridusprogrammide arvukuse ja külastatavuse osas saavutati oluline tõus. 2019. aastal viidi
läbi 295 haridusprogrammi, mida külastas 5399 last. See on muuseumi tegevuse kõige
kiiremini tõusnud näitaja.
Populaarseim oli 2019. aastal kohalikele koolilastele tehtud programm „Viimsi 100“. Jätkuvalt
edukas oli ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud programm „Olen mere
sõber“. Korraldati mitmeid rahvakalendri tähtpäevadega seotud programme. Hariduskeskuse
toel ja kaasabil toimusid muuseumis lastele suunatud teatrietendused ja muud sündmused.
Olulisemad eesmärgid 2019. aastal:
2019. aastal oli Rannarahva Muuseumi oluliseks eesmärgiks Viimsi valla 100. aastapäeva
põhendatud Viimsi ajalugu tutvustava näituse avamine ning selle maksimaalselt lai
eksponeerimine eelkõige Viimsi koolilastele. Eesmärgiks oli saada muuseumi külastama
aasta jooksul enamus kohalikke kooliõpilasi tutvustamaks nii kohalikku Viimsi ajalugu
laiemalt kui ka muuseumi olemasolu ja sisu.
Vabaõhumuuseumis eesmärgiks oli arendada edasi paatide ekspositsiooni uute alustega ja
arendada programme nende tutvustamiseks. Abi selleks taotletakse ka PRIA
Kalanduspiirkonna toetusprogrammist. Samuti planeeritakse põllumajanduse osa ,
Üritused, sündmused:
Muuseumi üritusi külastas 2019. aastal hinnanguliselt 21 200 inimest. Nendest umbes
pooled olid muuseumi korraldatud sündmuste külalised ja teised renditud sündmustel
osalejad.
Rannarahva Muuseumi suuremad sündmused olid traditsiooniliselt jaanituli, Rannarahva
Festival ja Viimsi Kohvikute Päev, Muinastulede öö.
Juulis osaleti laulupeo tule toomises Naissaarel, kus veeti rongiga ühte osa tule teekonnast.
Lisandusid peamiselt taluturuga seotud sündmused - kevadlaat, ubinapäev, lihaveise päev.
Arendustegevus:
Rannarahva
muuseumis
parandati
oluliselt
tulekindlust,
asendades
eelkõige
evakuatsioonitrepikodades asuvaid uksi tulekindlate vastu. Muuseumi esimesel korrusel
ehitati välja inva-WC.
Viimsi valla suurim kultuurimälestis on Naissaare raudtee, mille säilimise ainus võimalus on
selle kasutamine ja pidev arendamine. Samas pakub see objekt olulist lisa Naissaare
atraktiivsuse tõstmisel. 2019. aastal toimus Naissaare kitsarööpmelise raudtee järjekordse
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lõigu renoveerimine eesmärgiga võimaldada veeremi sõit Naissaare sadamast Lõunakülani.
Lisaks raudtee remondile remonditi ära vedur TU5A ja vagun ning seoses sellega sai alates
augustist taas hakata pakkuma külastajatele rongisõitu.
Eesmärgid 2020. aastaks:
2020. aastal möödub 70 aastat Kirovi nim. Näidiskalurikolhoosi asutamisest, mida
Rannarahva Muuseum tähistab ulatusliku näituse ja programmiga, jätkatakse aktiivselt
sellealaseid uurimusi ja materjalide koostamist.
2019. aastal toetas Viimsi Vallavalitsus muuseumi tegevust kokku 356,9 tuh. euroga, sh
sihtotstarbelised eraldised investeeringuteks 95,9 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised
kulud 341,6 tuh. eurot, sh investeeringutoetus 94,6 tuh. eurot).
Avalikkusega suhtlemine
2019. aastal olid Viimsi valla peamisteks infokanaliteks veebileht www.viimsivald.ee, kohalik
vallaleht „Viimsi Teataja“ ja ametlik sotsiaalmeedia konto www.facebook.com/ViimsiVald.
Olulise infokanalina lisandus maikuus Viimsi Teataja digiversioon www.ViimsiTeataja.ee
portaali näol, mida on avamise hetkest 22. mail 2019 kuni aasta lõpuni külastanud 27 514
arvutikasutajat, kes tegid kokku 41 771 sessiooni ja lehitsesid ja lugesid portaali 67 174
korral.
Viimsi Teataja
2019. aastal anti välja vallalehte „Viimsi Teataja“ 23 põhinumbrit ja üks suvine lisanumber
kohvikutepäeva raames. Vallaleht läbis 2019. aastal olulise uuenduskuuri. Alates 10. maist
2019 ilmus Viimsi Teataja uues kujunduses ja värskendatud sisustruktuuris. „Viimsi Teataja“
eesmärk on olla parim vallaleht Eestis, pakkudes kohalikele elanikele ja üldsusele
informatsiooni vallas toimuvatest sündmustest, olulisest infost, volikogu otsustest,
vallavalitsuse otsustest, toetustest, lehes avalikustatakse ka detailplaneeringuid, kohalike
elanike ja ettevõtete kuulutusi, vahendada kogukonna ja partnerorganisatsioonide teavet
jne. 2019. aastal pöörasime rohkem tähelepanu toimetuslikele protsessidele, kaasautorite
kaasamisele ja üldhuvilugude avaldamisele, et näidata Viimsi valla elanike ja ettevõtete
sisulisi tegemisi ja inimeste kaasatust kogukonnas.
Väljaanne ilmub kaks korda kuus reedesel päeval ning on 16-, 20- või 24-leheküljeline.
„Viimsi Teataja“ tiraaž on 10 250 eksemplarini. Ajaleht jõuab vallaelanike postkastidesse,
suurematesse kaubanduskeskustesse, Rannarahva muuseumi, Eesti Sõjamuuseumi, valla
territooriumil asuvatesse kohvikutesse ning paljudesse teistesse kohtadesse. „Viimsi
Teataja“ on vallaelanikele tasuta. Viimsi Teataja kõiki artikleid saab lugeda ka digitaalselt nii
lehitsetavas versioonis keskkonnas Issuu.com/viimsiteata kui ka digilugusid viimsiteataja.ee
portaalis ja Viimsi teataja Facebooki lehel, kus ilmuvad ka kõik Viimsi Teataja sisulood ja
teated (515 jälgijat). 2019. aastal tähistas Viimsi Teataja 30. ilmumisaastat.
Väljaande kujundamise, trüki ja kojukande eest vastutab Meedium OÜ, kellega sõlmiti leping
01.11.2018. 2019. aastal toetati ajalehe „Viimsi Teataja“ ilmumist 122,5 tuh. euroga (2018.
aastal 93,1 tuh euroga).
Viimsi Teataja digilehte on lugenud issuu.com/viimsiteataja keskkonnas mai-dets 2019
perioodil 8369 inimest. Viimsi Teataja on digitaalselt väga hästi kättesaadav. 2020. aasta
väljakutseks on luua võimalus inimestel mugavalt paberlehest loobuda ja tarbida Viimsi
teataja sisu digitaalselt neile sobivas keskkonnas ja viisil, mis aitab ühtlasi lisanduvate
postkastide valguses mitte suurendada lehe pabertiraaži, vaid seda ümber jaotada vajadusja huvipõhiselt.
Viimsi vald sotsiaalmeedias Facebook
Viimsi valla ametlik sotsiaalmeedialeht on www.facebook.com/ViimsiVald.
Sotsiaalmeedia konto jälgijaskond kasvas 2019. aastaga 1187 jälgija võrra ning on jõudnud
6133 huviliseni. Avalike suhete osakonna eesmärk on tagada 2020. aastal jälgijaskonna
naturaalne kasv, et parandada sotsiaalmeedias kohaliku põhiteabekanali staatust. 2019.
aastal on oluliselt suurenenud kasuliku sisu edastamine.
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Viimsi valla ametliku sotsiaalmeedia konto eesmärk on teavitada viimsilasi olulisest infost,
sündmustest, toetuste taotlemise tähtaegadest, liikluspiirangutest, ühistranspordi
muudatustes, tublidest ja ettevõtlikest Viimsi inimestes ning läbi selle kujundada Viimsi valla
ja kogu Viimsi mainet. Viimsi Teataja sisu kajastab viimsilaste ja Viimsi ettevõtete eluolu
tihedalt ja see info jõuab ka täiendavalt valla infokanalitesse jooksvalt.
Religioon
2019. aastal toetas Viimsi vald EELK Randvere Peetri koguduse, EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse, EELK Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse ja Viimsi Vabakoguduse tegevuskulusid
kokku summas 8,0 tuh. eurot. Iga kogudus sai 2019. aastal tegevustoetust summas 2,0 tuh.
eurot (2018. aastal 1,8 tuh. eurot).
Täiendavalt toetati Prangli Laurentsiuse kabeli restaureerimistöid (eritingimuste ja põhipojekti
koostamine) 9,1 tuh. euroga. 2020. aastal on kavas jätkata siseruumide restaureerimisega.
Kokku olid religiooniasutustega seotud kulud 2019. aastal 17,2 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 18,5 tuh. eurot).

09 HARIDUS
Vastavalt Viimsi valla arengukavas ja valla eelarves püstitatud eesmärkidele jätkus 2019.
aastal haridusasutuste võrgustiku loomine, arendamine ja koostöö eralasteaedadega.
Haridusvaldkonda puudutavad tegevused 2019. aastal olid kooskõlas Viimsi valla arengu- ja
tegevuskavaga ning haridusasutuste arengukavadega.
Valdkonna eesmärgid 2019. aastal:
• Jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist;
• Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tagada riigigümnaasiumi tegevus Viimsi
vallas;
• Tagada MLA Viimsi Lasteaiad majade ja Püünsi Kooli lasteaia majanduslik
teenindamine ja finantseerimine;
• Tagada Viimsi valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks
ettenähtud tingimustel ja korras;
• Võimaldada Viimsi valla eelkooliealistel lastel kasutada eralasteaiateenust toetades
eralasteaias käimist läbi pearaha süsteemi;
• Tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas Viimsi
üldhariduskoolides;
• Tõsta haridusasutuste töötajate palkasid ja tagada õpetaja miinimumpalgaks Viimsi
valla üldhariduskoolides töötasu alammääraks 1300 eurot;
• Siduda koolijuhtide palk Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu
alammääraga, mida korrigeeritakse töötasu koefitsiendiga;
• Tagada hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) lastele hariduse saamine
õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;
• Tagada Viimsi valla lastele võimalused koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks
õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;
• Pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontrolli,
anda lastele koolikohustuse täitmiseks ainelist ja muud abi;
• Tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses teiste kohalike
omavalitsuste õpilaste õppimisega Viimsi munitsipaalharidusasutustes;
• Tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses Viimsi laste õppimisega
teiste kohalike omavalitsuste munitsipaalharidusasutustes;
• Tagada 1.- 9. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides;
• Jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla
munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või
enam last (vähemalt 1 laps munitsipaallasteaias);
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Toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide
toetamist;
Toetada huvihariduse (sh teadushuvihariduse) andmist Viimsi valla huvikoolides ja
huviringides;
Toetada Noortevolikogu tegevust;
Jätkata osalemist rahvusvahelistes noorsoo- ja haridusprojektides;
Pakkuda Viimsi valla õpilastele stipendiumit õpinguteks vahetusõpilasena välismaal;
Arendada haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO;
Korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd.

ALUSHARIDUS
2019. aasta lõpu seisuga pakkus Viimsi vallas alusharidust munitsipaallasteaed Viimsi
Lasteaiad (MLA Viimsi Lasteaiad) 8. majas, Püünsi Kooli lasteaed ning lisaks 5 Viimsi
eralasteaeda 8. majas. MLA-s Viimsi Lasteaiad sai alusharidust 767 last ja Püünsis 33 last.
Lisaks Viimsi valla haridusasutustele käisid Viimsi valla lapsed 19 Tallinna linna eralasteaias.
2019. aasta lõpu seisuga käis teistest omavalitsusüksustest valla lasteaedades 14 last, kõik
Tallinnast (2018. aastal Tallinnast 12 last).
Teiste omavalitsusüksuste munitsipaallasteaedades käis 67 Viimsi last, kellest 48 käis
Tallinna munitsipaal-lasteaedades ja 10 Maardu linna lasteaedades ning 9 teiste kohalike
omavalitsuste lasteaedades (2018. aastal 76 last, kellest 55 käis Tallinnas, 13 Maardus, 8
teistes omavalitsustes).
Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes
Lasteaiad
Laste arv
Teised KOV-id
19
Tallinn
48
Kokku
67
2019. aastal tasuti teistes kohalikes omavalitsuse lasteaedades käivate Viimsi valla laste
eest kokku 248,6 tuh. eurot (2018. aastal 308,0 tuh. eurot).
Lasteaiakohtade vajadus
Viimsi vallas oli 2019. aastal lasteaiaealisi lapsi 1811 (2018. aastal 1715), kellest 1534
(2018. aastal 1495) lapsele võimaldati alusharidust Viimsi munitsipaallasteaedades,
eralasteaedades- ja hoidudes ning teiste kohalike omavalitsuste lasteaedades. Seega oli
2019. aastal katmata lasteaiakohtade vajadus 277 lapsele, kuid kõik need lapsed ei ole
lasteaiakohtade järjekorras koha ootel.
Kokku oli 2019. aasta lõpu seisuga Viimsi vallas lasteaiakoha järjekorras 659 last, nende
hulgas ka need lapsed, kelle elukoht ei ole Viimsi vald. Viimastele ei ole Viimsi vallavalitsus
kohustatud alushariduse teenust osutama. Samuti on nimekirjas lapsi, kes ei ole veel
lasteaiaealised ning lapsi, kelle vanematele on lasteaiakohti pakutud, kuid kes ei ole
soovinud hetkel siiski oma last lasteaeda saata ning laps on edasi järjekorras, kuigi otseselt
kohta ei vaja. Seega oli järjekorras küll lapsi 659, kuid vald pole neist 204- le võimaldanud
alushariduse omandamise võimalust.
Lasteaiakohtade nappus on osaliselt tingitud asjaolust, et laste vanuseline koosseis valla
munitsipaallasteaias liigub kiirelt noorenemise suunas, mis tähendab, et järgnevate aastate
jooksul vabaneb kooli minevate laste arvelt lasteaiakohti vähem. Haridusosakond koostöös
õigusosakonnaga tegeles 2019. aastal lasteaiakohtade hanke ettevalmistamisega, et osta
täiendavaid lasteaiakohti eralasteaia teenust pakkuvate ettevõtjate käest. Hanke kuulitatakse
välja eeldatavalt 2020. aasta märtsis.
50% lasteaiatasu soodustus
Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruses nr 8 sätestatule on võimalik taotleda
lasteaiatasu soodustust peredel, kus ühest perest käib lasteaias 2 või enam last. Soodustuse
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määramisel arvestatakse ka nende lastega, kes kasutavad Viimsi vallaga lepingu sõlminud
eralasteaia teenust. Soodustus määratakse MLA Viimsi Lasteaias ja Püünsi Kooli lasteaias
käivatele lastele. Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. 2019. aastal
esitati soodustuse saamiseks 44 taotlust (2018. aastal 33). 2018. aastal sai lasteaiatasu
soodustust kokku 84 last (2018. aastal 70).
MLA Viimsi Lasteaiad
MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium. MLA Viimsi
Lasteaiad koosneb 8 allüksusest (8 majast), kus 2019. aastal töötas kokku 38 rühma 767
lapsega (2018. aastal 38 rühma 791 lapsega).
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2019. aastal komplekteeritud 12 lasteaiarühma lastele
vanuses 3-6 aastat, 10 liitrühma lastele vanuses 2-7 aastat, 15 sobitusrühma ja 1
tasandusrühm. Sobitusrühmad olid 2019. aastal avatud Randvere, Karulaugu, Astri,
Laanelinnu, Päikeseratta ja Uus-Pärtle majades. Erirühm (kõnehälvetega ja spetsiifiliste
arenguhäiretega lastele) oli avatud Uus-Pärtle majas, kus kohapeal võimaldati koostöös
Viimsi Rehabilitatsioonikeskusega professionaalset abi erinevate spetsialistidega (logopeed,
tegevusterapeut). Lisaks on Uus-Pärtle majas avatud spetsiaalsed teraapiate kabinetid
kunstiteraapia, muusikateraapia ja füsioteraapia tegevusteks.
MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium. MLA Viimsi
Lasteaiad koosneb 8 allüksusest (8 majast), kus 2019. aastal töötas kokku 38 rühma 761
lapsega.
MLA Viimsi Lasteaiad 2019. aasta õppe- ja kasvatustöö teema oli „Üks väike rõõm las olla
igas päevas“, mis võimaldas õppe- ja kasvatustöösse lõimida projektiõppe metoodikat ja
lapsest lähtuvat tegevuskultuuri. Eesmärgiks seati lasteaia põhiväärtuste ja moto
kajastamine õppe- ja kasvatustegevustes. Õppeaasta lõpuks 2019 kevadel valmisid majade
meeskondade koostöös temaatilised raamatud tegevustest, üritustest, töödest, projektidest.
Samuti oli eesmärgiks lapse arengu hindamise korraldamine ning õuesõppe tegevused.
Jätkuvalt oli MLA Viimsi Lasteaiad õppekavast lähtuvalt läbivateks teemadeks
väärtuskasvatus, terviseedendus, õuesõpe ning sotsiaalsete oskuste programmi eesmärgid
ja põhimõtted. Väärtuspõhise tegevusena osaleti arvamusfestivalil 2019, kus viidi läbi MLA
Viimsi Lasteaiad algatatud arutelu “Tuleviku lasteaed –mõtteviisist algab muutus”.
2019 kevadel läks MLA Viimsi Lasteaedadest kooli kokku 158 last. Koolikohustuse täitmine
lükati edasi 13 lapsel. Logopeedilist abi vajas 2019. aastal 90 last. Tugimeeskonna poole
nõustamiseks pöördus 106 last, neist suunati spetsialistide juurde edasi 18 juhtumit.
Mänguteraapias või individuaalsel nõustamisel osales 47 last.
Lapse arengu hindamise kaardistamiseks viidi 2019. aasta sügisel läbi kõigile uutele MLA
Viimsi Lasteaiad lastele arengumäng „Mina oskan juba“. Traditsiooniliselt toimus sügisel
koolimäng, mille ülesannete aluseks on riiklikust õppekavast tulenevad 6-7 aastaste laste
eeldatavad oskused ja pädevused; mängu kaudu oli võimalik saada parem ülevaade lapse
vaimsest ja sotsiaalsest valmisolekust kooliks ning jagada õpetajatele soovitusi, millele võiks
tähelepanu pöörata. Koolimängu koostas ning viis läbi MLA Viimsi Lasteaiad tugimeeskond.
Koolimängu eesmärgiks oli välja selgitada laste koolivalmidus läbi mängulise tegevuse.
Mängu tulemused edastati lastevanematele arenguvestlustel novemberis 2019.
MLA Viimsi Lasteaedades töötas 2019/2020 õppeaastal kokku 147 töötajat, lisaks 7
asendustöötajat. MLA Viimsi Lasteaiad pedagoogi töötasu sõltub pedagoogi
ametijärgust/tasemest, haridusest
ja töökorraldusest rühmas. 2019. aastal tõusid
pedagoogide töötasude määrad ligikaudu 10% - töötasude alammäärad olid koolieelse
lasteasutuse kõrgharidusega pedagoogil 1195 eurot, magistrikraadiga pedagoogil 1265 eurot
ja pedagoog-metoodikul 1335 eurot. Pedagoogilistele töötajatele võimaldati 56 päeva
puhkust (42+14 täiendavat tasustatud puhkepäeva).
2019 jaanuarist ühtlustati assistentide ja õpetaja abide ametikohad ühtseks süsteemiks,
uueks ametinimetuseks on abiõpetaja (töötasu kolmeastmeline/puhkus 35 kalendripäeva).
Koostati uue abiõpetaja ametikoha ameti- ja töötasustamise alused, mis arvestavad
töökogemusega, haridusega ja rühma spetsiifikaga ( 1 või 2 õpetajaga süsteem).
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Koolitused, õppepäevad, sisekoolitused 2019. aastal:
• Esmaabi koolitused;
• Tuletõrje koolitused ja õppused;
• „Kiusamisest vabaks lasteaed” programmiga liitumise koolituspäevad;
• „Vaikuse minutid“ koolituspäev Päikeserattas;
• Väljasõit Haapsalu lasteaedadesse, innovatsioonikeskuse külastus;
• Seksuaalkasvatus lasteaias;
• Suuhingamine – sisekoolitus (Egne Õitspuu);
• Keskkonnaõppe programm KIK - Viru raba, vete- ja maa-emaõppeprogrammid;
• Sisekoolitus „Keeruliste lastega toimetulek „ (Kristi Kirbits);
• Loovus Orfi pedagoogika ja kandlekoolitus (Helina Ardel);
• Projektipartnerite vastuvõtt;
• Saksa praktikandid;
• Viimsi valla koolidega koolivalmiduskaardi aruteluring;
• Koolivalmiduskaardi koostamine ja tunnetustegevus lasteaias – sisekoolitus
(tugimeeskond);
• Valgevene eripedagoogide külaskäik Randvere majja;
• Erasmus+ õpirännete seminar;
• Eesti keele kui teise keele õpetamine lasteaias (Mall Pesti).
Traditsiooniliselt tunnustati lasteaia tublisid töötajaid, meeskondi ja ettevõtmisi kategooriates
„MLA Viimsi Lasteaiad aasta õpetaja“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta tegija“, „MLA Viimsi
Lasteaiad aasta meeskond“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta tegu“.
MLA Viimsi Lasteaiad tegevusnäitajad 2019. aastal:
• laste kohalkäidavus – september kuni mai 68%, suvekuudel juunis 35 %, juulis 3 %,
augustis 43 %.
• erivajadusega laste arvestamine ja tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal laste
koguarvust - 100% ,sh tugisüsteemi tõhususe analüüs;
• pedagoogide aktiivsus - rahvusvahelistes, vabariiklikes, maakondlikes ja piirkondlikes
projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust kuni 25%;
• meedias kajastatus – 10 artiklit.
Projektipõhine tegevus 2019. aastal:
• „Lapsest lähtuva õpikeskkonna mitmekesistamine läbi täienduskoolituse Euroopas“
SA Archimedes Erasmus+ projekt. Pedagoogilise personali erialaste teadmiste
täiendamine
erinevate
pedagoogiliste
lähenemisviiside
ja
metoodikate
rakendamisest, nende kombineerimisest lapsest lähtuva õpikeskkonna kujundamisel
lasteaias (08.2018 – 07.2019)
• „Matkapäevad Viru rabas ja Sagadi looduskooli metsategelaste külaskäigud MLA
Viimsi Lasteaedadesse“ SA KIK projekt. Projekti raames viisid Sagadi Looduskooli
töötajad kokku 18 vanema vanuseastme lasterühmale läbi õppeprogrammi „Meie
lasteaia õppepäev Viru rabas“ ja 18-le noorema vanuseastme rühmale viisid Sagadi
Looduskooli töötajad läbi õppeprogrammid „Metsaema külaskäik“ või „Vete-ema
külaskäik“ (09.2018 – 06.2019).
• „Veetarga retked MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikutele“ SA KIK projekt. Osalemine
MTÜ Ökokratt õppeprogrammis "Veetarga retk Kostivere karstialal, Jägala joal ja
Linnamäe HEJ-s". Projekti raames said ca 200 koolieelikut osaleda nimetatud
programmis (09.2019 – 12.2019).
• „ProgeTiiger programm, tehnoloogiliste seadmete soetamine“ SA HITSA projekt.
Soetatud seadmed: 6 Blue-Bot 2.0 6 robotit+laadimisalus, 3 LEGO Education WeDo
2.0 põhikomplekti (2019 – 2020).
• „Discovering the past, inspiring the future“ SA Arcimedes Nordplus junior projekt. MLA
Viimsi Lasteaiad töötajate osalemine projekti „Discovering the past, inspiring the
future“ ettevalmistaval lähetusel Lätis (10.2019 – 11.2020).
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"Koostööle orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja juhtmeeskonna tugevdamine
MLA Viimsi Lasteaedades." Eesmärk koostöö edendamine õpetajate ja õppimist
toetavate töötajate vahel, juhtmeeskonna tugevdamine 04.2019 – 12.2019).
„Traece-training, networking and mobility in early childhood education and care“ SA
Archimedes Erasmus+ projekt. Innovaatsioonikoostöö ja heade tavade vahetamine
(2018 – 2020).

2019. aastal toimunud parendustööde eesmärgiks oli tagada MLA Viimsi Lasteaiad kaheksa
lasteaiamaja hoonete ja ruumide korrashoid, lepingutega võetud teenuste täitmine ning
lasteaia arengukava ja õppekava põhimõtete/tegevuste elluviimine.
Olulisemad parendused 2019. aastal:
• Randvere maja õpetajate kasutuses olevate arvutite uuendamine.
• Randvere maja kahe rühma sanitaarremont.
• Päikeseratta maja küttesüsteemi parendustööd: katlamaja automaatika paigaldus,
siseruumide kütteautomaatika paigaldus, küttesüsteemi läbipesu ja tasakaalustus,
rühmaruumidesse termostaatide paigaldusküttesüsteemi automatiseerimine.
• Pargi, Päikeseratta ja Randvere majade õuealade ja ronilate parendus- ja
uuendustööd (alus: Tommy mänguväljakute poolt läbiviidud turvalisuse kontroll juuni
2018).
• Karulaugu (muusikasein), Pargi, Päikeseratta, Astri Randvere ja Uus-Pärtle majade
õuealade parendustööd.
• Garantiiremonditööd Uus-Pärtle majas.
• Tuletõrjesüsteemide ülevaatused ja parendamine kõikides majades.
• Projektõpe Laanelinnu majas (kanala).
Laanelinnu, Päikeseratta ja Uus-Pärtle majade õuealale loodi õppepeenrad ning õuesõppe
keskused. Kõikides majades toimusid põrandate hooldustööd. Täiendati igapäevaseid
õppevahendeid, täiustati digiõppe võimalusi (Bee Bot programmeeritavad põrandarobotid,
Legu WeDo komplektid, Edisson jne). Uuendati lasteaia õpikeskkondi, soetati õppeaasta
teemat toetavaid õppemänge ja -vahendeid.
MLA Viimsi Lasteaedade tegevust toetati 2019. aastal kokku 3 875,0 tuh. euroga (2018.
aastal kassapõhised kulud 3 588,3 tuh. euroga, sh investeeringud 172,0 tuh. eurot).
Püünsi Lasteaed
Püünsi lasteaed on Püünsi Kooli osa, mis pakub 3 - 7 aastastele lastele alusharidust.
Lasteaia süvaõppesuunaks keskkonnakasvatus. Lasteaed on Tervist Edendavate
Lasteaedade võrgustiku liige. Lasteaias kasutatakse õppekasvatustegevustes õuesõpet ja
avastustee metoodikat, mis võimaldavad tutvuda ümbritseva keskkonnaga aktiivõppe
meetoditel ning projektiõpet (tervet õppeaastat läbib üks projekt). Õppe- kasvatustöö toimub
integreeritult, mängu kaudu.
Lasteaias tegutseb 2 liitrühma, milles osales 2019 / 2020 õppeaasta sügisel 33 last. 5-7
aastaste laste rühm on sobitusrühm, rühmas on 2 erivajadusega last. 2019. aasta kevadel
läks lasteaiast kooli 10 last, neist 10 asusid õppima Püünsi Koolis.
Kõigi lastega viidi 2019. aasta kevadel läbi arengujälgimise mängud, koostati koondtabelid
ning analüüsiti tulemused. Koolivalmiduse kaardid koostati 10 lapsele. 1. klassi õpetajad
tagasisidestasid Püünsi lasteaia laste edasijõudmise koolis, tulemusi analüüsiti ning lisati
õppeaasta kokkuvõtte õppe-ja kasvatustöö osasse.
Koostöös vanematega organiseeriti näitus „Maailma putukad“, milles lähtuti lasteaia
õppeaasta projekti teemast „Putukate lood“. Lisaks etendati vanematele märtsis
putukateemalised etendused. Lasteaia siseselt organiseeriti lastele erinevad putukate
teemalised tegevuskeskused - putukate meisterdamise keskus ja putukate uurimise keskus.
Koolitused olid valitud töötajate arenguvestluse tulemusi ning süvaõppe suunda silmas
pidades ning neis osaleti 2019. aastal 302 tunni ulatuses. Pooled koolitused olid tasuta.
Pedagoogilise nõukogu töö raames töötati välja lasteaia loodusõpperada.

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

42

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019

2019. aastal toimusid lapsevanematele 2 rühmakoosolekut mõlemal rühmal ja üldkoosolek.
Lapsevanemaid on kaasatud õppeaasta teemasse. Toimusid ühised üritused
lapsevanematega - isadepäev, jõulupidu, etendused vanematele, Raamatu ja roosi päev,
lõpupidu jms. Koostöös kooliga võtsid lasteaia lapsed ja personal osa kooli üritustest. Tehti
koostööd kooli tugikeskusega. Lasteaia ja kooli osal on ühised ringijuhendajad ja treenerid.
Alates 2016 sügisest on lasteaia vanema rühma tunniplaanis rahvatants. kooliminejate
rühma tunniplaanis on tenniseõpetus.
2019. aasta ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti koostööd Rannarahva Muuseumiga,
Viimsi RMK ja Aegviidu RMK-ga - käidi matkadel ja õppekäikudel ja osaleti konkursil.
Koostöö toimus ka Loodusmuuseumiga - projekti „Putukalood“ raames külastati
Loodusmuuseumi õppeprogramme 3 korral. 19/20 õppeaasta projekti „Merelood“ raames
tehakse koostööd Meremuuseumiga - lasteaed on praeguseks külastanud Meremuuseumi
õppeprogramme 2 korral. Samuti käidi õppekäikudel kooli lähedal metsas ja mere ääres,
külastati korduvalt „Misse ja Kombu õpperada“.
Eelmisel aastal osaleti edukalt Viimsi laululaps konkursil. Viimsi valla koolide animafilmide
konkursil saavutatu eelmisel kevadel tehtud animafilmiga "Rõõm teeb terveks!" I koht.
Lasteaia huvitegevus on seotud kooli huvitegevusega. Lasteaia ja kooli osal on ühised
ringijuhendajad ja treenerid. Alates 2016 sügisest on lasteaia vanema rühma tunniplaanis
rahvatants. kooliminejate rühma tunniplaanis on tenniseõpetus. Iluvõimlemise trenn „Piruett”
toimub tüdrukutele 2 korda nädalas. Korra nädalas toimuvad kunsti- ja meisterdamise ring ja
joogatrenn.
Lasteaias toimub järjepidav väärtusalane töö. Väärtused läbivad e-kooli ning rühmade aasta
tegevuskavasid. Väärtusi tutvustatakse rühmade maskottide abiga. Väärtuskasvatuse
raames toimuvad iga kuu alguses muinasjutu hommikud ja pärimusmängude hommikud.
2018 / 2019 õppeaastal toimus laste väärtuselane tunnustamine õpetajate loodud süsteemi
alusel – väärtuste putukad (projekti teemaline).
Kokku toetati Püünsi Kooli lasteaia tegevust (personalikulud) 2019. aastal 157,8 tuh. euroga
(2018. aastal kassapõhised kulud 123,7 tuh. eurot).
Eralasteaiad
2019. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 5 eralasteaias 399 last (2018. aastal 364 last).
Tallinna 19 eralasteaias käimist kompenseeris vald 2019. aasta lõpu seisuga 166 lapsele
(2018. aastal 17 eralasteaias 168 lapsele). Kokku tõusis eralasteaias käivate laste arv 2019.
aastal võrreldes 2018. aastaga 33 lapse võrra. Kokku kasutas 2019. aastal eralasteaia
teenust 565 last (2018. aastal 532 last).
Kokku olid eralasteaedadega seotud kulud 2019. aastal 2 059,8 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 1 946,1 tuh. eurot).
PÕHI- JA KESKHARIDUS
Viimsis tegutses 2019. aastal 5 munitsipaalkooli: Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere
Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.
2019/2020 õppeaasta alguses õppis Viimsi valla koolides kokku 2512 õpilast (2018/2019
õppeaasta alguses 2465) – õpilaste koguarv on kasvanud õppeaasta jooksul 47 õpilase
võrra ulatudes peagi samale tasemele, mis oli kaks aastat tagasi koos gümnaasiumiosaga.
Viimsi koolide õpilaste arv:
2016/2017
õppeaasta
2422
(sh gümnaasium)

2017/2018
õppeaasta
2574
(sh gümnaasium)

2018/2019
õppeaasta
2465
(ainult põhikool)

2019/2020
õppeaasta
2512
(ainult põhikool)

Viimsi koolides töötas 2019/2020 õppeaasta alguses 298 õpetajat (2018/2019 õppeaasta
alguses 286 õpetajat).
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Teistest omavalitsusüksustest käis 2019/2020 õppeaasta alguses Viimsi üldhariduskoolides
128 last, sh 94 last Tallinnast (2018/2019 124, sh 94 last Tallinnast).
Teistes omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides õpib käesoleval õppeaastal 665 Viimsi last,
sh 620 last Tallinnas (2018/2019 679, sh Tallinnas 606 last). Erakoolides õpib 230 ning
riigikoolides 312 õpilast (2018/2019 õa 202 erakoolides, riigikoolides 282).
Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes, era- ja riigikoolides:
Üldhariduskoolid (pk + gümn)*
Munitsipaalkoolid
Erakoolid
Riigikoolid

665 (sh Tallinnas 620)
230 (sh Tallinnas 224)
312 (sh 295 Viimsi Gümnaasiumis)

2018/2019 õppeaasta oli Viimsi riigigümnaasiumile edukas käivitusaasta - õpilased on oma
uue kooliga rahul ja kinnitavad, et loodud võimalus toidab loomingulisust ja õppetegevus on
väga hästi korraldatud. Vaatamata asjaolule, et Viimsi Kool reorganiseeriti seoses
riigigümnaasiumi avamisega gümnaasiumist põhikooliks õpib seal ligi 1200 õpilast ja kool on
endiselt Eesti üks suurimaid põhikoole. Vald ei pea hariduses tähtsaks mitte kvantiteeti, vaid
kvaliteeti ja see on eesmärk, mille poole püüeldakse. Vallavalitsus teeb haridusasutustega
tihedat koostööd, et nii täiendavate vahendite kui ka motivatsiooniga paremale arengule
kaasa aidata.
Esimesse klassi minejate rekordit 2019/2020 õppeaastal ei sündinud. Viimsi viies koolis
avati kokku 13 esimest klassi (sh 1 väikeklass). Ka vaheklassidesse lisandub aasta-aastalt
järjest enam õpilasi ning seetõttu tuleb avada paralleelklasse ka teistes kooliastmetes.
Septembris 2019 läks Viimsi valla munitsipaalkoolidesse kokku 2514 õpilast. Viimsi
gümnaasiumisse asus õppima 391 õpilast.
Hariduse murekohaks on koolide mahutavus. Kõige teravam on ruumiprobleem Haabneeme
koolis. Oluliseks aspektiks on suurem koostöö. Hariduse valdkonnas hõlmab see ka
haridusasutuste paremat kaasamist kogukonnaelus osalemisse. Kogukonnatunde tekitamisel
ootab vald ka lapsevanemate suuremat panustamist, et nii klassi kui ka kooli tasandil tekoks
enam huvitavaid ühistegevusi. Eesmärgiks on avada valla koolide ruume rohkem ka
kogukonna ühistegevuste tarbeks.
Uue tegevusena plaanitakse lähimate aastate jooksul käivitada Viimsi hariduskonsortsium,
mis hakkaks koordineerima valla koolide taristu, ressursside ja spetsialistide omavahelist
tõhusamat rakendamist. Eelkõige on selle initsiatiivi eesmärk tõsta haridusteenuse kvaliteeti
ning otstarbekamalt ära kasutada olemasolevaid ressursse. Siinjuures on väga oluline uue
haridus- ja kultuurikeskuse „Artium“ käivitamine 2021. aastal, sest huviharidusel on
formaalhariduse kõrval ülioluline roll noore inimese võimete ja ande avaldumisel ning
teaduse-, kunsti- ning muusika õpisuundadega loodav huvikool annab Viimsi õpilastele
täiendava loomingulist arenguruumi.
Need muutused hariduseelus nõuavad olulisel määral kommunikeerimist, ühist panustamist
ja kaasamist. Selles tuleb hetkel tunnistada puudujääki, aga vald on selle tähendust paremini
mõistnud ja 2019/2020 õppeaastat võib pidada selles osas muutuste alguseks. Kõik
muutused, parendused ja investeeringud hariduse valdkonnas kannavad ühte eesmärki - see
on targem ja mitmekülgselt arenenud noor, kes saab elus edukalt hakkama ning on oma elu
seadmisel õnnelik. See omakorda loob eelduse „meie Viimsi“ tundeks. Koolil, tema
personalil ja kõigel sellel, mis koolis toimub on suur roll kogukonnatunde tekitamises, eriti
tähtsat positsiooni omab siin õpetaja. Seetõttu nõuab väga olulist tähelepanu ka õpetajate
leidmine koolidesse. Aasta aastalt muutub see järjest keerulisemaks terves Eesti riigis ja
oluliseks on muutunud õpetajate motiveerimine. Vallavalitsus on välja töötamas
stipendiumiprogrammi, mis annaks õpetajale võimaluse mõnenädalaseks enesetäienduseks
või töövarjuks olemiseks välismaal. Oluline on ka konkurentsivõimelise palga teema. Suur
mure on vabariigi tasandil samuti tugipersonaliga - logopeedide, psühholoogide ja
abiõpetajate leidmine on väga keeruline ka Viimsis ja sellega tegeletakse aktiivselt.
Jätkuvalt oli 2019. aastal keeruline haridusasutuste toitlustamise teema. Vald kuulutas välja
hanke, kuid lõppkokkuvõttes hange vaidlustati ja olime sunnitud jätkama endiselt ajutise
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lepingupartneriga toitlustusteenuse osutamisel. See tõstis olulisel määral just lasteaia
toidupäeva maksumust, mistõttu pidi suurenema lapsevanema panus.
Traditsiooniliselt toimus enne kooliaasta algust Viimsi hariduse arenduspäev, mille
eestvedajaks oli 2019. aastal Haabneeme Kool. Üritus keskendus koostööle ja kogukonna
tähtsusele koolielus ja oli Haabneeme kooli poolt väga hästi korraldatud.
Õpetajate päeval andis vallavanem Viimsi parimatele õpetajatele taaskord vallavalitsuse
tänukirjad ja õpetajatele korraldati meeldejääv galaõhtu.
Püüni Koolis valmis 800 m2 juurdeehitus ja seal sai uued ruumid ka Püünsi noortekeskus.
Viimsi noortekeskus sai 2019. aasta lõpus uued ruumid, mis asuvad koos uute raamatukogu
ruumidega Viimsi Marketi majas. Taaskord oli väga populaarne õpilasmaleva suvi.
Haridusalane tunnustamine
Viimsi vallas on heaks tavaks tunnustada kõrge õppeedukusega põhikooli, huvialakooli ning
gümnaasiumi lõpetanud noori. 2019. aastal lõpetas gümnaasiumi medaliga 13 abiturienti –
neist 6 kuldmedali ja 7 hõbemedaliga, lisaks 1 noor kutseõppeasutuse kiitusega
(võrdsustatud kuldmedaliga). Viimsi vallavalitsuse korraldusega premeeriti kuldmedaliste
1000 ning hõbemedaliste 750 euro suuruse preemiaga.
Kiituskirja (lõputunnistusel ainult väga head hinded) pälvis 10 Viimsi valla põhikooli lõpetajat.
Neid tublisid noori premeeriti 300 euroga. Lisaks anti välja preemia edukalt olümpiaadidel või
vabariiklikel võistlustel ja konkurssidel esinenud õpilastele ning nende juhendajatele kokku
summas 1,7 tuh. eurot. Kolmele õpilasele anti välja Viimsi valla autasu „Viimsi vaalapoeg“
koos tänukirjaga märkimisväärse panuse eest haridus- ja kultuurivaldkonda.
Viimsi Kool
Viimsi Kool on põhikool, kus 2019. aasta alguses õppis kokku 1189 õpilast ja 2019
septembris 1178 õpilast. Klassikomplekte oli aasta alguses 62, millest 13 olid väikeklassid ja
üks-ühele klassid ning 2019 septembris 61, millest 12 väikeklassid ja üks-ühele klassid.
Võrreldes aasta algusega vähenes õpilaste arv 11 õpilase võrra. I klassi õpilased õpivad
2019/2020. õppeaastal 5 paralleelklassis. Klasside täituvus on 13-26 õpilast.
2019. aastal lõpetas põhikooli 185 õpilast. Põhikooli lõputunnistus kiituskirjaga anti välja 7
õpilasele ja 64 põhikooli lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“.
2019. aasta alguses töötas koolis kokku 136 töötajat. Aasta lõpu seisuga oli 131 töötajat, sh
11 mittepedagoogilist töötajat, 120 õpetajat ning 12 õpetajat olid lapsehoolduspuhkusel.
Toimus juhtimsstruktuuri muutus - uues juhtimisstruktuuris asendati kolme kooliastmepõhine
juhtimine, mida juhtisid kolm õppejuhti, seitsme koostöökojaga. Kõik pedagoogid jagunesid 7
koostöökoja vahel ning iga koja etteotsa valiti õpetaja - eestvedaja. Kooli juhtkonda kuuluvad
direktor, direktori asetäitja õppealal, õppekorraldusjuht, teadmiskeskuse juht, arendusjuht,
kommunikatsiooni- ja noortejuht, haridustehnoloog ja huvijuht. Koostöökodade eestvedajad
ja juhtkond moodustavad nõukoja, mis võtab vastu koolielu puudutavaid otsuseid.
2019 kevadel kinnitati viieks aastaks uus Viimsi Kooli arengukava.
Augustis 2019 osalesid Viimsi Kooli töötajad koos teiste valla haridustöötajatega Haabneeme
Koolis haridustöötajate arenduspäeval. Kool jätkab KiVa ning T.O.R.E programmis
osalemist.
Olulisemad investeeringud:
• 2019 sügiseks renoveeriti spordikeskuse riietus- ja pesuruumid ning värskendati
seinad.
• Oktoobrikuust rakendus koolis uus läbipääsusüsteem ja koolimaja muutus
turvalisemaks. Välja vahetati kõik koolimaja väliperimeetril olevad kaamerad uute ja
moodsamate vastu.
• Alustati kriiditahvlite väljavahetamisega valgete markertahvlite vastu.
• 2019 sügisvaheajal paigaldati uued jalgrattahoidikud, mis tõi juurde 90 parkimiskohta.
• 2019 algas kooli uue kodulehe arendamine.
Koorilaul, rahvatants:
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Viimsi Kool peab oluliseks koorilaulu tähtsust meie kultuuris ja seetõttu saavad kõik 1. klassi
õpilased kooritunde. 2019. aastal jätkasid tööd kõik kooli koorid: 1. klasside 1-häälne
mudilaskoor, mudilaskoor ja lastekoor. Tegutsesid õpilaste rahvatantsurühmad ning
vilistlaste- ja õpetajate rahvatantsuring. Osa võeti Viimsi valla 100. aastapäeva pidustustest
Viimsis. Viimsi Kooli Vilistlaskoor osales suvel Ungaris, Budapestis toimunud rahvusvahelisel
koorifestivalil. Viimsi JazzPopFest festivalil saavutas koor B-kategoorias I koha. Esineti ka
Püha Jaakobi kirikus ja kooli üritustel. Kooli Mudlilaskoor andis ühiskontserdi Püha Jaakobi
kirikus koos segakooriga “Viimsi”.
Üritused:
2019. aastal jätkusid koolis traditsioonilised üritused. Toimusid 1. septembri avaaktused,
Viimsi valla turvalisuse päev koos Infolaadaga. Tähistati õpetajate-, muusika- ja sõbrapäeva.
Edukalt jätkusid tantsuvahetunnid. Peeti koolisisest etluskonkurssi ja tähistati kooli
sünnipäeva. Toimusid 1.-2. kl. advendihommikud, jõulupeod ja jõulukontsert Viimsi Püha
Jaakobi kirikus. Viimsi Heategevusballil anti üle Viimsi kooli laste jõululaadal kogutud tulu.
Toimusid Eesti Vabariigi aastapäeva aktused, lauluvõistlus “Sinilind”, kevadkontsert, 9. kl.
lõpukell ja lõpuaktused. Väga menukad olid Eesti Kontserdi korraldatud koolikontserdid.
Koos Viimsi Gümnaasiumiga korraldati Viimsi Koolis ühisüritus “Vaba Lava”, mida on kavas
jätkata ka järgmisel aastal. Teatritrupid „Wilhelmiine“ ja „Eksperiment“ korraldasid oma
teatriõhtud. Väga populaarne olid jätkuvalt võimlemisvõistlus „Miss Graatsia“. Aasta tegija
2019 laureaatidele toimus vastuvõtt Viimsi mõisas.
Koostöö:
Jätkus tihe koostöö erinevate valla asutustega. Toimusid külalislektorite tunnid nii koolis kui
ka asutustes kohapeal. Õpetajate päev ja Tervisekuu tõid majja hulga külalisi, kes jagasid
oma teadmisi ja oskusi. Kooli huviringide õpilased said esineda mitmetel valla üritustel ja
traditsiooniliselt anda oma panuse Rannapere päevakeskuse üritustele.
Viimsi Kooliteater:
Eesti Sõjamuuseumis ( Viimsi mõisas) etendati Viimsi Kooliteatri etendust “Ma vaatan
maailma Igaviku Aknast”, mis oli pühendatud Viimsi valla 100. aastapäevale. Etendus on
legendaarne selle poolest, et seda on lavastatud iga 5 aasta tagant, Maria ja Johan Laidoneri
juubeli sünnipäevade tähistamiseks. Peaosades astusid lavale ka Viimsi Kooliteatri
vilistlased. Veebruaris 2019 anti 8 etendust ning kokku külastas etendust ligikaudu 1000
vaatajat. Projekti rahastas hr. Siim Kallas. Lavastus tõi tunnustuse kategoorias Viimsi Aasta
Kultuuritegu 2019.
Tervisekuu:
Viimsi Koolis toimus 2019/2020 õppeaastal juba kolmandat korda õpilastele ja õpetajatele
suunatud tervisekuu. Tervisekuu toetub Viimsi Kooli õppekava ühele läbivale teemale,
milleks on tervis ja ohutus. Tervisekuu tegevused toetavad Viimsi Kooli põhiväärtusi.
Tervisekuud koordineerib Viimsi Kooli Tervisenõukogu, kelle peamine eesmärk on hoida
silma peal kooli füüsilist ja vaimset tervist puudutaval keskkonnal ja pakkuda nii õpilastele kui
õpetajatele terviseteemalisi ettevõtmistesi ja loenguid. Tervisekuul osalesid kõik
klassiastmed. Toimusid erinevad loengud ja koolitused - vaimse tervise ja toitumishäirete
teemal, esmaabi koolitused, Endomondo võistlus, hambaarsti loengud, maanteeameti
riskikäitumise loeng. Toimusid pop-up võistlused igale klasiastmele. Kooli õpilastele ja ka
personalile tutvustati tervislikke eluviise ja tervislikku elustiili. Viimsi Kooli Tervisekuu 2019
sai Harjumaa Omavalitsuste liidult Harjumaa Tervisetegu 2019 nominatsiooni.

Koolitetrite fesitval „Väike Lava“:
Toimus kooliteatrite festivali „Väike Lava“ algklassidele, osavõtjad 1.-6. klassid üle Eestimaa,
kokku ligikaudu 200 osalejat. Projekti läbiviimiseks saadi lisaks vallale toetust Rahvakultuuri
Sihtkapitalilt, Harjumaa Ekspertgrupilt, Eesti Harrastusteatrite Liidust ja osalejate
omapanusest. 2020. aastal plaanitakse korraldada Viimsi Koolis juba 13. festival.
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Õpilasesindus:
2019. aastal jätkas tööd õpilasesindus ning korraldas algklasside taara kogumise võistluse
"Plastist vabaks"; kinoõhtu; sõbrapäeva nädala üritused; stiilinädala; "Plastist vabaks" võitjate
klassiõhtud. Õpilasesindus on olnud ogu aasta aktiivselt kaasatud Viimsi valla noorsootöö
ümarlaual, erinevatel noortele suunatud infopäevadel ja seminaridel. Algatati projekt
“Koostöised õpilasesindused”, mis sai Eesti Noorteühenduste Liidult toetuse 1,7 tuh. eurot.
2019 septembris kinnitati uus õpilasesinduse koosseis ja juhatus. Plaanide
käimalükkamiseks korraldati ööbimisega koosolek. Osaleti kooli sünnipäeva pidustuste
organiseerimises, õpetajate päeva korraldamises. Organiseeriti Halloweeni pidu I
kooliastmele. Algasid projekti “Koostöised õpilasesindused” tegevused koostöös Viljandi
Jakobsoni Kooliga. Toimus kaks kohtumist. Õpilasesindused ja noortevolikogud tutvustasid
oma tegevust, osalejad õppisid läbi viima osaluskohvikut ja said ideid oma tegevuse
parandamiseks. Kohtumiste vahepeal korraldas Õpilasesindus ka oma koolis
„Osaluskohviku“, mille eesmärk oli tuua kokku õpilased, õpetajad ja otsustajad ning arutada
Viimsi kooli murekohtade üle. Projekti kokkuvõtteks koostasid osalejad video ja ilmus artikkel
Viimsi Teatajas. Õpilasesindus algatas Ideeviida konkursi raames projekti “Tervisenädal Less Hess Week”, kus algselt ühele nädalale mõeldud tegevused jagunesid lõpuks kuu aja
peale. Toimusid aktiivsed vahetunnid, jalgpallivahetund, kaks kokandusvõistlust,
joonistusvõistlus, külalisloeng kooliaia planeerimisest ja soetati kaks nutiaeda. Toimus
koostöökohtumine Viimsi Gümnaasiumi Õpilasesindusega ja koostööd tehti praktikandiga
Saksamaalt. Detsembris toimusid jõuludega seotud tegevused - jõulukaartide teineteisele
saatmine, Heategevuslaadal küpsetiste müümine ja Jõulupidu 8.-9.klassidele. Osaleti
õppenõukogus, hoolekogu ja vanematekogu töös. Kevade tegevusteks saadi toetust Viimsi
Vallalt. Aasta lõpus toimus kokkuvõttev Õpilasesinduse kohtumine.
Kooli raamatukogu:
Põhifondi osteti 293 teavikut, annetusi oli 134. Perioodikat käis 19 nimetust, sh. annetused.
Raamatukogu kasutajaid oli kokku 1282 ning külastusi 12 406.
Lugemiskultuuri vastu huvi tekitamiseks ja hoidmiseks korraldati raamatunäituseid, iga kuu
erineval teemal - Edgar Valter 90, Põhjamaade kirjandus, Raamatud koertest jne. Toimus
kaks fotonäitust - Tiina Alveri linnufotod ja Meeli Küttimi „Urban dogs - Tallinna koerad“.
Raamatukogu viis läbi raamatukogutunde - kõikidele 1.klassidele tutvustav tund,
lasteraamatupäeva tähistamine, teatmeteoste tutvustamise tund jne. Mitmed üritused on pika
traditsiooniga - veebruaris toimus Pimekohting raamatuga, aprillis tähistati Raamatu ja roosi
päeva, oktoobris toimus ettelugemispäev, novembris Põhjamaade raamatukogunädal,
detsembris personalile jõulutervitus. Läbi terve õppeaasta toimus LasseMaia bingo –
lugemisvõistlus, millest võtsid osa kõik 2. klassid. Kevadel toimus pidulik lõpuüritus, kus
tänati tublimaid lugejaid.
Külas käisid kirjanikud Andrus Kivirähk ja Ene Sepp. Koostöös teiste Viimsi valla koolidega
osaleti Kirjandusmäng 2019 korraldamisel ja läbi viimisel. Hea koostöö on Viimsi
raamatukoguga ning tänu neile on kooli õpilastel olnud võimalik kohtuda Mika Keräneni ja
Sulev Olliga.
Viimsi Kooliraamatukogu tegemisi kajastatakse ajaveebis ja Instagramis @viimsikooliramsik
Viimsi Kooli laste näitetrupi Wilhelmiine tegevused 2019.aastal:
1.-2. klassi sügisel alustanud trupp tõi lavale 3 lavastust, millest etendustega “Vikerkaar” ja
“Mütsikaupmees” astuti üles üleriigilisel algklasside teatrifestivalil Väike Lava. Saadi 2
eripreemiat. “Mütsikaupmees” pälvis rõõmupaugu eripreemia ja “Vikerkaar” ilmastikunähtuste
kunstikeelde valamise eripreemia.
3. klassi trupp astus jaanuaris üles etendusega “Must ja valge” Jõgeval luulefestivalil
“Tuulelapsed”. Sama etendusega esineti ka Harjumaa algklasside kooliteatrite festivalil
Arukülas, kust toodi koju Grand Prix ja lisaks eripreemia voolava luuleesituse eest. “Must ja
valge” viis trupi ka üleriigilisele algklasside kooliteatrite festivalile Tõrva. Sealt toodi 2
näitlejapreemiat. Selle etendusega astuti kaks korda üles ka oma kooli laval. 3.klassi trupp
tõi kevadhooajal lavale ka muusikalise lavastuse “Kümme põrsakest ja hea hunt”. Kevadisel
lõpupeol astuti üles mõlema etendusega.
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4. klassi trupp astus jaanuaris üles etendusega “Kuningalinna lood” Jõgeval luulefestivalil
“Tuulelapsed”. Pälviti 2 näitlejapreemiat. Sama etendusega esineti ka Harjumaa algklasside
kooliteatrite festivalil Arukülas, kus saadi parima meeskõrvalosatäitja preemia. Lisaks
tunnustati truppi meeskonnatöö eripreemiaga. Kevadisel lõpupeol astuti lisaks “Kuningalinna
lugudele” üles ka esietendusega “Vapper keefir”.
Sügishooajal ühinesid 4. ja 5. klassi trupp üheks trupiks. Üleriigilisel kooliteatrite festivalil
Väike Lava esineti etendusega “Kümme põrsakest ja hea hunt” (2 näitlejapreemiat) ning
esietendusega “Kavalus”, mis pälvis kõige tõetruuma koolitunni eripreemia. “Kümme
põrsakest ja hea hunt” etendus jõulude ajal ka eelkooli jõulupeol.
Näitetrupp EKSPERIMENT tegevused 2019. aastal:
Näitetrupp EKSPERIMENT on Viimsi Koolis tegutsenud 12 aastat ja igal aastal lisandub selle
trupi erinevatesse rühmadesse uusi liikmeid. 2019. sügisel alustas EKSPERIMENT juba 4
trupiga - 1. klasside rühm, 2.-5. kl, 6.-9. kl ja gümnaasiumitrupp, mis septembris jaotus kahe
rühma vahel: algklassid ja gümnaasium. Kokku osales 2019. aastal näiteringitöös ligi 40
õpilast.
EKSPERIMENT on näitering, kus lisaks tavapärastele iganädalastele proovidele
korraldatakse õpilastele laagreid, valmistutakse nii maakondlikeks, Eesti-sisesteks kui ka
välisfestivalideks. Juhendaja kutsel külastavad truppi erinevad oma ala professionaalid viies
läbi erinevaid arendavaid töötubasid. Osaletakse üle-eestilisel kooliteatrite suvelaagris
Rannal Peipsi ääres.
EKSPERIMENDI-siseselt on aastatega välja kujunenud erinevad traditsioonid, millest
olulisemaks ja tuntumaks on igakevadine teatriõhtu. Kuna näitetrupp osaleb igal aastal
luuleteatrite festivalil, on trupist välja kasvanud terve hulk õpilasi, kes on edukalt esinenud
maakondlikel ja vabariiklikel etluskonkurssidel.
Näitetrupi olulisemad saavutused 2019. aastal:
• Vabariiklik festival „Tuulelapsed“ (põhikool), laureaat lavastusega „Udus“.
• Harjumaa kooliteatrite festival, algklasside eripreemia lavastusega „Ootus”; põhikooli
laureaat lavastusega „Udus vol 2“ ja 1 näitlejapreemia; gümnaasiumitrupp
lavastusega “Kajakad” grand prix, 4 näitlejapreemiat. Lavastaja Külli Täht pälvis
kolmes vanuserühmas parima juhendaja tiitli.
• Kooliteatrite riigifestival Paides (vabariiklik), gümnaasiumi laureaat „Kajakad“.
• Osalemine rahvusvahelisel teatrifestivalil Saksamaal Cottbusis “InterTWINed 2019”
• Osalemine Islandil Reykjavikis Nordic Dance Platformil detsembris.
Õpilasteadus, tedmiskeskus Collegium Eruditionis:
Viimsi Koolis pööratakse tavapärase õppetöö kõrval tähelepanu õpilasteaduse arendamisele.
Õpilasel on võimalik vastavalt oma huvidele osaleda erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel,
aine- ja õpilasvõistlustel, kursustel, teaduspäevadel, projektides ja teadmistepõhistes
ringitegevustes.
Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis korraldas 2019. aasta jooksul mitmeid
konkursse, õpilasvõistlusi ja töötubasid. Jaanuaris toimus konkurss „Ehita ahelreaktsioonil
töötav Goldbergi masin“. Veebruaris lõppes programmeerimisvõistlus „Viimsi progeja 2019 –
kood on põnev ja kasulik“, mille lähteülesandeks oli muuta programmeerimise abil õppimine
või õpetamine põnevamaks. Veebruaris korraldas teadmiskeskus Viimsi valla 3. klasside
õpilastele avatud matemaatikavõistluse „Nuputaja“, millest võtsid osa Viimsi, Haabneeme,
Püünsi ja Randvere Kooli õpilased. Veebruarikuu koolivaheajal viidi läbi teaduslabori töötuba
1. klassi õpilastele ja nende vanematele. Maikuus lõppes Viimsi animafilmide konkurss, kus
osales palju põnevaid ja erinäolisi filme erinevates animatehnikates ja erinevatelt
vanusegruppidelt. Lisaks lõppes maikuus teadmiskeskuse poolt korraldatud Roboliiga. 1.
septembril 2019 kuulutas Teadmistekeskus välja koolisisese õpilasleiutajate konkursi, kuhu
oodati töid, mis lahendaksid kellegi igapäevaelu probleeme või aitaksid elu paremaks muuta.
Lisaks oli kõigil Viimsi Kooli õpilastel võimalus osa saada Teadlaste Öö Festivalist, mille
raames töötas iga klass välja kestliku arengu eesmärkides tuleneva tegevuskava. Novembris
toimus Viimsi Kooli aatriumis teadmiskeskuse Collegium Eruditionis poolt korraldatud

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

48

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019

Roboliiga turniiri I etapp - Lego Sumo. Selgusid meeskonnad, kes esindasid kooli
novembrikuu lõpus toimuval Euroopa suurimal robootikavõistlusel Robotex 2019.
Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvikooli 34 õppekaval arendas oma andeid üle 700
Viimsi valla õpilase. Viimsi koolis tegutsesid järgmise huviringid: teadusring „Taibu“ 2.-4.
klassile; nutilabor „Eksperimentaalne loodusteadus“ 5.-6. klassile; multimeedia 3.-6. klassile;
programmeerimine algajatele; programmeerimisring „Püüton“ 4.-8. klassile; matemaatikaring
„Nupula“ 1.-2. klassile; robootikaring 3.-7. klassile; matemaatikakursus „Eukleides“ 7.-9.
klassile; matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ 3.-4. klassile, õmblusring 1.-4. klassile;
mehaanika ja elektroonika kursu 7.-10. klassile; Rebase Ruudi loodusring 1. klassile;
arhitektuuriring „Ruum ja vorm“; animatsioonikursus „Teen ise multifilmi“ 3.-6. klassile; hiina
keel ja kultuur 6.-11. klassile; kunsti- ja meisterdamise ring 1.-4. klassile; muusikatuba 2.-4.
klassile; rockiring 5.-9. klassile; eesti rahvatants 2.-6. klassile; näitering Wilhelmiine 1.-2.
klassile; näitetrupp EKSPERIMENT 1.-12. klassile; Küberkaitse 6.-9. kl õpilastele; ettevõtlus
5.-7. kl; kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos” 3.-6. kl; kosmosetehnika 7.-9. kl.
Viimsi Kooli õpilased esinesid edukalt erinevatel õpilasvõistlustel, kus saavutati 51 I kohta,
55 II kohta ja 37 III kohta. Eedukad oldi Harjumaa programmeerimispäeval, vokaalansamblite
festivalil, koolidevahelisel meistrivõistlustel teateujumises ja suusatamises, koolinoorte
sisekergejõustiku meistrivõistlustel, emakeeleolümpiaadil, pranglimise piirkonnavoorus,
matemaatiliste mängude vabariiklikus finaalis, nutispordi Põhja-Eesti finaalis, Harjumaa
omaloomingukonkursil, vabariiklikul esseekonkursil „Murrame piire“, Harjumaa laululapsel,
Kalju Lepiku luulevõistlusel, matemaatikavõistlusel „Känguru“, 4.-6.kl. matemaatika
olümpiaadil, bioloogiaolümpiaadil, etluskonkursil, õpilasleiutajate riiklikul konkursil,
füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus, saksa keele tõlkevõistlusel, mälumängumeistrivõistluste
piirkonnavoorus jne. Lisaks toetas Viimsi Kooli andekate õpilaste õpinguid teaduskoolide
kursustel. Viimsi Kooli teadmiskeskus viis läbi mälumängumeistrivõistlused, millest võttis osa
enam kui 124 võistkonda 4.-9. klassini.
Projektipõhine tegevus 2019. aastal:
● SA Archimedes Erasmus+ õpirände töövarjutamise projekt "Koostöine õppimine" Viimsi
Koolis.Projekti käigus lähetati 30 Viimsi Kooli õpetajat, sotsiaalpedagoogi, juhtkonna liiget
töövarjutamise koolituslähetusele üldhariduskoolidesse Hispaanias, Taanis, Saksamaal,
Soomes, Sloveenias ning Islandil.
● SA Keskkonna Investeeringute Keskuse projekt 2018/2019 "Viimsi Kooli õpilased õpivad
tundma ökoloogilist võrgustikku".
● Salliv Kool toetusega projekt “Toetame üksteist”, 2019 sügis-talv, eesmärgiga tõsta
sallivust. Toimus loeng autismi teemal, kiusamisest, Sass Henno loeng “Asjad, millest
täiskasvanud rääkida ei julge”, külastus Heleni, Herbert Masingu ja Hilariuse kooli,
meeltepuuete teemalised töötoad, pimedate jalgpall, sõprusklasside arendamine. Projekti
kokkuvõtteks valmis video ja artikkel.
IT-alane tegevus:
• Juurutati uus veebipõhine kalender koolis toimuvate sündmuste registreerimiseks,
mis on kasutatav ka mobiilse seadmega.
• Tugiõppe klassi hangiti interaktiivne puutepaneel NEWLINE TT-6519RS.
• Matemaatikaklassidesse hangiti 4 interaktiivset tahvlit PROMETHEAN AB10T88D.
Nüüd on kõigis matemaatikaklassides interaktiivsed tahvlid.
• Vahetati broneerimissüsteem uuema ja võimaluste rohkema süsteemi vastu. Uuel
süsteemil on ka korralik mobiilseadme tugi.
• 60-sse õppeklassi hangiti ja paigaldati statsionaarsed seinakõlarid. Sellega tekkis
õpetajale lauale rohkem ruumi ja helikvaliteet paranes oluliselt. Varem oli lauakõlari
lähedal istuvate õpilaste jaoks heli liiga valju, tagumised jällegi ei kuulnud (eriti
keeleharjutusi).
• Aasta lõpus valmis kooli uus koduleht. Vana oli aegunud platvormil, mida enam ei
arendatud, puudus mobiilivaade. Uus on Wordpressi platvormiil ja ka mobiilsetest
seadmetes kasutatav.
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Kokku olid Viimsi Keskkooliga/Viimsi Kooliga seotud kulud 2019. aastal 4 155,6 tuh. eurot, sh
investeeringud 24,1 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 4 253,7 tuh. eurot, sh
investeeringud 221,3 tuh. eurot).
Haabneeme Kool
Haabneeme Kool on põhikool, kus 2019. aasta alguses 620 õpilast 28 klassikomplektis. 1.
klasse oli 3. Septembris 2019 alustas koolis 2 1.klassi, lisaks avati uus 4.klass (12 õpilasega)
ning kokku asus koolis õppima 666 õpilast 31. klassikomplektis, sh 3 väikeklassi. Õpilaste
arv suurenes 01.09.2019 seisuga 63 õpilase võrra.
Alates septembrist 2017 on Haabneeme Koolis avatud üks spordiklass – liikumist ja terveid
eluviise propageeriv klass, mis on moodustatud lapsevanemate avalduste põhjal. 2018.
aasta septembris avati järjekordne spordiklass. Ka 2019. aasta septembris avati uus , juba
kolmas spordiklass.
Eelkoolis käis 2019. aasta alguses 61 last 4 rühmas ja 2019. aasta oktoobrist 78 õpilast 6.
rühmas.
Kooli juhtimine toimub jagatud juhtimise põhimõttel, erinevad huvi- ja kasvatustööd
koordineerivad ülesanded ja vastutus on jagatud õpetajate vahel. 2018. aasta sügisest
töötavad koolis aineühendused, mis on õpetajate vabatahtliku valiku alusel moodustunud
rühmad. Aineühendus on mõeldus õpetajate koostöö laiendamiseks, omavahelise info
liikumise kiirendamiseks ja laiapõhjalisema juhtimissüsteemi rakendamiseks. Aineühenduste
juhid moodustavad laiendatud juhtkonna, kes osaleb aktiivselt kooli juhtimises ja kooli jaoks
oluliste otsuste vastuvõtmises.
Koolis töötavad tugispetsialistid, kelle poole on kooli õpilastel, vanematel ja õpetajatel
võimalik tugiteenuste kasutamiseks pöörduda. Koolis on sotsiaalpedagoog, psühholoog, 3
eripedagoogi, 5 abiõpetajat, logopeed ja 1 õpiraskustega klassi õpetaja/sotsiaalpedagoog.
Igapäevaselt töötab koolis ka medõde. Tugiteenuste osutamist koordineerib hariduslike
erivajaduste koordinaator. Aasta jooksul osutati eripedagoogilist ja logopeedilist abi 148-le
HEV-õpilasele. Erinevates ainetes koostati aasta jooksul individuaalseid õppekavasid 73-le
õpilasele ja andekuspõhine individuaalne õppekava on koostatud 1-le õpilasele. Novembris
2019 avati koolis järeltööde klass, et õpetajad saaksid konsultatsioonis rohkem abivajajatele
aega pühendada.
2019. aasta kevadel tunnustati kiituskirjaga väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumise
eest 117 õpilast, 1. klassi õpilastest lõpetas kooli tänukirjaga 27 õpilast. Tänukirjaga hea ja
väga hea õppedukuse ja hea ning eeskujuliku käitumise eest tunnustati 174 õpilast.
2019. aasta jooksul toimus 11 õppenõukogu koosolekut, lisaks töötajate üldkoosolekud,
laiendatud juhtkonna ja aineühenduste koosolekud. 2019/2020 õppeaasta igakuiste
erinevate õpilaste ja õpetajate sündmusete ühine moto oli „Silm Särama“. Koolis töötab 5
mentorit, kes pakuvad igakülgset abi noortele ja Haabneeme Koolis alustavatele õpetajatele.
Haabneeme Kool on teist korda järjest parim Alustavat õpetajat toetava kool.
Haabneeme Koolis on väga aktiivne hoolekogu ja vanematekogu, kuhu kuuluvad kõigi
klasside lapsevanemate esindajad. Vanematekogu kohtus aasta jooksul 5 korral ja
hoolekogul samuti 5 korral. Põhilised teemad olid seotud koolikorralduslike küsimustega,
arutluse all oli kooli suur ruumiprobleem, arengukava, liikluskorraldus Haabneeme Kooli
lähistel, toitlustamine. Õpetajad, õpilaste esindajad ja vanemad tegelesid läbi vanematekogu
ja hoolekogu aktiivselt õppekava arendamise ja uue arengukavaga.
Augustis 2019 korraldas kogu Haabneeme Kooli meeskond oma koolimajas Viimsi valla
haridustöötajate arenduspäeva, millest võttis osa pea 260 haridustöötajat. Läbi viidi 17 45minutilist töötuba, mis kõik olid väga populaarsed ja keskendusid kaasava hariduse, koostöö
ja kogukonna teemadele.
Huvitegevus:
Alates septembrist 2018 ei tööta Haabneeme Koolis enam ruumipuuduse tõttu
pikapäevarühmad. Õpilaste tundideväline tegevus on koondatud huviringidesse. Koostöös
Viimsi Mõttespordiga jätkasid Haabneeme Koolis septembrist 2019 kabe-, male- ja
mõttemängude ring, fotoring. Oma õpetajate juhendamisel töötavad käsitööring, suhtlusring,
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robootika huviring, üldfüüsilise trenni ring, digitaalmeedia huviring, elektroonilise muusika
huviring, bändiring, toidu ja kultuuri huviring, rahvatantsuring, 1. klasside koor, mudilaskoor
ning lastekoor. 2019. aasta suvel osaleti kõikide kooridega Tallinna Lauluväljakul XXVII
laulupeol „Minu arm“, osales peaaegu 200 lauljat.
Olulisemad investeeringud 2019. aastal:
• Suvel renoveeriti Haabneeme Kooli spordihoone välisfassaad.
• Uue värvi said kõik koolimaja koridoride ja garderoobi seinad.
• Vahetati välja Haabneeme Kooli aula vananenud valgustehnika - uus LED
valgustusel põhinev kaasaegne lahendus on vajadusel ümberpaigutatav ja liigutatav
ning annab koolile rohkelt uusi ja mitmekesisemaid võimalusi ürituse visuaalseks
teostamiseks.
• Soetati ka IT vahendeid: klassiruumides vahetati välja 20 projektorit, lauatelefonid
asendati mobiiltelefonidega. Kehalise kasvatuse õpetajate käsutuses on
tahvelarvutid, lisaks võeti õpetajatele kasutamiseks 15 sülearvutit. Lisandus õpilaste
arvutite laadimiskapp ja klassiruumidesse 4 dokumendikaamerat.
Õpilasteadus, tedmiskeskus Collegium Eruditionis:
Viimsi Keskkooli teadmiskeskuse Collegium Eruditionis ringid jätkasid ka 2019. aastal tööd
Haabneeme Koolis - matemaatikaring „Nupula“, loodusring „Rebase Ruudi“ 1.klasside
õpilastele, kunstiring ja programmeerimisring „Püüton“ ning robootikaring „Tüdrukud IKTsse“. 2019. aasta sügisperioodil toimus Haabneeme Koolis ka huviring Unicorn Squad.
Lisaks osalevad Haabneeme Kooli õpilased Viimsi Koolis töötavates teadmiskeskuse
ringides.
Aasta jooksul osaleti erinevatel koolisisestel, maakondlikel ja ka vabariiklikel õpilasvõistlustel.
Väga hästi läks Haabneeme Kooli õpilastel ka Vabariiklikul matemaatikavõistlusel "Känguru",
kus häid tulemusi saavutati kõikides vanusegruppides.
2018/2019 õppeaastal osalesid õpilased koolis ja maakonnas kokku 37 erineval
õpilasüritusel.
Üritused:
Märtsis toimus juba kolmas õpilaste digiõppepäev. Õpetajad käisid õpirändelkoegmusi
saamas kaheksas erinevas Eestimaa koolis. Maikuus tunnustati parimaid õpilasi ja nende
vanemaid pidulikul direktori vastuvõtul. Juunis toimus õpetajate koolitus-väljasõit Vormsile,
kus teemaks olid meeskonnatöö erinevad võimalused ja aineühenduste koostöö. Novembris
toimus traditsiooniline isadepäeva pereõhtu. Detsembris toimus traditsiooniks saanud
heategevusmüük, millega korjati raha Viimsi Invaühingule ning MTÜ-le Haabneeme Kooli
Fond - invaühingule anti üle 934.50 eurot ning MTÜ-le 1992.56 eurot. Traditsiooniliselt
toimusid kevad- ja jõulukontsertid Tallinna Metodisti kirikus.
Harjumaa 2019. aasta koolidevaheliste meistrivõistluste kompleksarvestuses sai
Haabneeme Kool põhikoolide arvestuses I koha ja rändkarika. Võiduni jõudsime aasta
jooksul osaletud võistluste punktide kogusumma tulemusel. Mõõtu võeti teatesuusatamises,
murdmaateatejooksudes, jalgpallis, korvpallis, rahvastepallis, kergejõustikus ja ujumises.
Haabneeme Kooli liikumisõpetaja Bert Tippi valiti Harjumaa aasta spordisõbralikumaks
õpetajaks.
Klassijuhatajad viisid kõikide õpilastega läbi arenguvestlused ning korraldasid õpilastele
arendavaid üritusi, matku ja ekskursioone. Maikuus toimus esimene projektipäev, kus 4.-8.
klasside õpilased käisid erinevates paikades õpikogemust saamas. Juunis 2019 toimusid
õuesõppe nädal juba traditsiooniks kujunenud projektipõhine talgupäev, kus Haabneeme
Kooli õpilased ja nende vanemad korrastasid kooli ümbrust.
Koolis tegutseb aktiivne õpilasesindus, kes korraldas stiilinädala, sõbrapäeva disko,
õpetajate päeva ja pereõhtu.
Koolis on välja kujunenud traditsioonid stiilinädala, vastlapäeva tähistamise, kevadkontserdi,
spordipäeva, klassidevaheliste spordivõistluste, kunstinäituste, ainepäevade, sügiskontserdi,
jõululaada ja jõulukontserdi näol. Kõikidel kooli üritustel on nii õpilased, õpetajad kui ka
lapsevanemad aktiivsed osalised. Kogu kooli erinevaid tegevusi kajastatakse kooli kodulehel
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ja Facebooki lehel. Koolil on kroonika, mis täpsemalt kajastab õppeaasta jooksul läbiviidud
üritusi ja meie õpilaste erinevaid saavutusi.
Septembrist novembrini toimus taas õpilastele suunatud projekt, seekord Matsalus, kus
Haabneeme Kooli 1.-4. klassi õpilastele viidi läbi õuesõppetunnid. Projekti rahastas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks oli esimese kooliastme õpilaste
füüsiline kohalolek neile harjumatus ja eriilmelises looduslikus keskkonnas.
Haabneeme Kool on liitunud Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmiga. Programmi raames
viiakse läbi kõikides klassides KiVa tunde ning KiVa tiim tegeleb koolipõhiste
kiusamisjuhtumite lahendamisega. Lisaks osales kaks Haabneeme Kooli õpetajat ja kolm
õpilast T.O.R.E programmi koolitusel. Mõeldi läbi võimalused, kuidas KiVa ja T.O.R.E
programmid siduda. Haabneeme Kool on liitunud Erasmus+ ja Nordplus programmidega.
Koolis andsid Tagasi Kooli algatuse raames tunde 14 külalisõpetajat ja rohkelt
lapsevanemaid, viidi läbi erinevaid loenguid ja seminare õpilastele, osaleti Eesti
Loomakaitseseltsi teavituskampaaniates.
Kooli raamatukogu:
Haabneeme Kooli raamatukogus oli jaanuaris 2019 põhifondis 3898 eksemplari ja
õppekirjanduse fondis 6500 eksemplari. Registreeritud lugejaid oli koos õpetajatega 641.
Raamatukogus toimuvad lugemistunnid ja osaliselt ka kirjandus- ja keeletunnid toimuvad
raamatukogus. Kõige aktiivsemad laenutajad on 1.-3. klassi õpilased. Keeleliselt on
ilukirjandust eesti, vene, saksa, inglise ja soome keeles.
Haabneeme Koolis on traditsioon kinkida koolile Raamatu ja Roosi päeval ning kooli
sünnipäeval raamatuid. Samuti leiame oma kogusse väga palju raamatuid
Hoiuraamatukogust, mis pakub koolidele võimalust tasuta oma kogusid täiendada - 2019.
aastal lisandus seeläbi 369 eksemplari. Lisaks laste- ja noortekirjandusele täieneb pidevalt
lugemisvara ka kooli õpetajate poolt, kes toovad raamatuid üksteisele lugemiseks.
Kokku olid Haabneeme Kooli kulud 2019. aastal 2 230,2 tuh. eurot, sh investeeringud 35,0
tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 1 698,7 tuh. eurot).
Randvere Kool
Randvere Kool on põhikool, kus õppeaasta alguse seisuga 01.09.2019 õppis 382 õpilast,
neist 39 eriklasside õpilast. Koolis oli 28 klassikomplekti, neist 13 eriklassid (sh 3 ühe
õpilasega klassid). Tavaklassides keskmine klassi täituvus on 95%.
2019/20 õppeaasta peamised eesmärgid:
● Enesemääratlus - õpilased määratlevad ennast Randvere kogukonna, Viimsi valla,
Eesti, Euroopa ja kogu inimkonna liikmetena ning tahavad ja suudavad ennast
väljendada oma emakeeles, eesti keeles ja võõrkeeltes.
● Kogukonna toetus - kogukond on kaasatud õpilaste algatusi toetama ja nendest osa
saama.
● Tõhus kommunikatsioon - koolis austatakse kokku lepitud kommunikatsioonipõhimõtteid, neid järgivad kooli töötajad, õpilased ja vanemad; info liigub tõrgeteta,
on avatud ja usaldusväärne ning suunatud probleemide lahendamisele; tõhus
kommunikatsioon suurendab töötajate produktiivsust ja kõigi osapoolte rahulolu.
Seisuga 31.12.2019 pakub kool üldist tuge 60 õpilasele, tõhustatud tuge 12 õpilasele ja
erituge 35 õpilasele - kokku 107 õpilasele. Individuaalset õppekava rakendati 9 riiklikul
õppekaval ja 3 lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppes õppivale õpilasele ning 12
lihtsustatud õppekava toimetulekuõppel õppivale õpilasele, osalist individuaalset õpet
põhiainetes pakuti 5 tavaklassi õpilasele. Tugiisik oli 6 õpilasel, abiõpetaja tuge said kõik
eriklasside õpilased ja 4% tavaklasside õpilastest. Kool pakub ujumisõpetust 2.-3.
klassidele, tunnid toimuvad Viimsi Kooli ujulas. 2019. aastal kasutas kool õpilaste ujulast
kooli transportimisel bussiteenust 170 korral.
Koolis tegutseb 4 pikapäevarühma, kaks tavaklasside ja kaks eriklasside õpilastele. Seisuga
31.12.2019 oli 1. klasside pikapäevarühma nimekirjas 29 õpilast ning 2.-5. klasside
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pikapäevarühmas 31 õpilast ning HEV õpilaste pikapäevarühmades 18 õpilast (kokku 78
õpilast).
Kooli töötajast moodustavad 26% tavaklasside klassiõpetajad, 18% eriklasside
klassiõpetajad, 16% abiõpetajad ja tugiisikud, kes täidavad ka pikapäevarühma õpetajate
rolli 17 % aineõpetajad ja 13% tugimeeskond (juhid, tugispetsialistid ja abistav personal).
Logopeedilist õpiabi kool alates 2016. aasta sügisest ei paku, kuna lapsehoolduspuhkusele
suundunud logopeedi asemele ei ole leitud asendustöötajat.
Kool on liitunud Rohelise Kooli programmiga, KiVa kiusuennetusprogrammiga ning jätkab
sotsiaalset hakkamasaamist toetava programmiga VEPA. Randvere Kool on tervist
edendavate koolide ja alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku liige.
Randvere Kooli õpetajad osalesid 2019. aasta augustis Haabneeme Koolis toimunud Viimsi
valla koolide arenduspäeval. Innove rahastas õpetajate arengule ja motivatsioonile suunatud
meeskonnakoolitust. Individuaalsetel tööalasel täiendkoolitusel osaleti kokku 106 päeval.
Õpetajad jagasid koolitusel ja seminaridel kogetut metoodika ja IT-õpitoas, neid peeti kokku
21 korda. Toimus 4 personaliüritust, sh talvepäevad.
IT-alane tegevus:
Kool kasutab elektroonilist õppeinfosüsteemi Stuudium. Seisuga 31.12.2019 on koolis
õpilaste käsutuses 48 tahvelarvutit ja 48 sülearvutit. Töötajate käsutuses on 42 sülearvutit.
Videoprojektoreid on koolis 35. Kogu IT riistvara on renditud.
IT vahendeid kasutati õppetöös keskmiselt üle 100 tunni kuus. Õpetajad kasutasid
järgnevaid digitööriistu: Padlet, TodaysMeet, Quizziz, LearningApps, eestikeel.eu, BeFunky,
Nearpod, Vocaroo, Soundcloud, Windows MovieMaker, EdPuzzle, Quizlet, Weebly,
Jeopardylabs, Baamboozle, MyStoryBook, Puzzlemaker.discoveryeducation, ToonDoo,
Google Drive, 10 Monkey´s, Geoboard. Kahoot, Lightbot Hour, Math Fight, Socrative,
Quiznetic, Stop Motion, Actionbound, Quiver, QR code reader, Popplet.
Robootikavahenditest olid kasutusel Makey Makey’d ja Ozoboti robotid. Kool viis läbi 3
digiõppepäeva, igal trimestril ühe korra.
Huvitegevus, õpilasteadus:
Tänu riigi toetusele tõusis oluliselt huviringide arv. Koolis tegutses 31.12.2019 seisuga 18
huviringi, kus osales kokku 308 õpilast. Teist aastat tegutseb vilistlaste rahvatantsurühm.
Mudilaskoor ning 2.-3. klasside rahvatantsurühm ning vilistlaste rühm osalesid suvisel
juubelilaulu- ja tantsupeol. Koolis tegutseb Viimsi Kunstikooli filiaal. Tegutsemist jätkavad
Teadmiskeskus Collegium Eruditonis ringid ja iseseisvad tasulised huviringid. Tegutsevad
noorkotkad ja kodutütred ning samuti kõik varasemalt tegutsenud spordiringid.
Üritused, osalemine võistlustel:
2019. aasta olulisemad sündmused olid playboxide päev, Eesti Vabariigi 101. aastapäevale
pühendatud aktus, talispordipäevad Vimkal, kooli 6. tegevusaasta tähistamine, kevadine
talgupäev, kevadine spordipäev, õpilaskonverents, kevadkontsert, kevadball, külalisõpetajate
päev, liikumisnädal, õpetajate päev, lahtiste uste nädal, perepäev, heategevuslik jõululaat.
Kooli õpilased osalesid 5 üleriigilisel, 14 maakondlikul, 7 ülevallalisel ning 11 koolisisesel
õpilasvõistlusel.
Projektipõhine tegevus:
Kool osales 2019. aastal mitmetes projektides. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
loodusharidusprogrammide raames said kõik õpilased käia ühel õppekäigul. Maanteeamet
toetas jalgrattakoolituse läbiviimist 66-le 3.-4. klasside õpilastele. Lõppes osalemine Sa
Archimedes Erasmus+ rahvusvahelises projektis STALWARTS, mille eesmärgiks oli
õpetajate ja õppijate toetamine kunstidega ning suhtetervis Euroopa koolides. Projektis
osales 6 õpetajat ja abiõpetajat. Erasmus+ õpetajate õpirände projektis osales 6 õpetajat ja 2
tugispetsialisti. Projekti raames võõrustaskool 23 korral külalisi Eesti koolidest,ülikoolidest,
omavalitsustest ja välismaalt. Peamiselt tunti huvi kaasava kooli mudeli vastu.
Kooli raamatukogu:
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Kooli raamatukogus toimus 27 õppekava toetavat üritust. Õpikute fondis oli 31.12.2019
seisuga 725 nimetust ja 5133 eksemplari teavikuid.
Kokku olid Randvere Kooli kulud 2019. aastal 2 821,3 tuh. eurot, sh investeeringud 76,9 tuh.
eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 2 367,0 tuh. eurot).
Püünsi Kool
Püünsi Kool on põhikool, 2019. aasta septembris õppis Püünsi Koolis 281 õpilast.
Klassikomplekte oli 19, nendest 1 õpiraskustega klass ja 3 väikeklassi. Väikeklassidest üks
on liitklass 3 õpilasega. Klassikomplekti keskmiseks täituvuseks oli 18 õpilast (tavaklass).
Koolis õppis 2019/2020 õppeaasta alguses 60 haridusliku erivajadusega (HEV) õpilast.
2019. aastal korraldati õpetajatele esmaabikoolitus, tuleohutuskoolitus, samuti osalesid
Püünsi kooli töötajad augustis Viimsi valla haridustöötajate 7. arenduspäeval Haabneeme
koolis. Püünsi Kooli töötajad osalesid 22 erineval koolitusel, konverentsil ja seminaril, lisaks
piirkondlikes ainekomisjonides.
2019. aasta kevadel lõpetas kooliaasta 264 õpilast, neist kiituskirjaga 89 õpilast. Põhikooli
lõpetas 20 õpilast, neist 3 õpilast kiituskirjaga. Kooli tänukirju anti välja 19. Kõik lõpetanud
asusid edasi õppima.
Alates 2018. aasta sügisest on võimalik Püünsi Koolis õppida C-keelt. C-keeleks ehk
kolmandaks võõrkeeleks on hispaania keel. Õpingutega alustatakse 7. klassist. Õpilastele on
C-keele õppe tasuta ja vabatahtlik.
Koolis tegutseb 4 pikapäevarühma, kolm tavaklasside ja üks HEV õpilaste pikapäevarühm.
Eelkoolis (Püünsi Kooli väikeste sõprade ring) käib 2019/2020. aastal 18 õpilast.
Püünsi Kooli 35 õpilast võtsid osa Viimsi valla ja Harjumaa erinevast olümpiaadist ja
õpilasvõistlustest, neist 14 korral saadi tulemuseks koht esikümnes (emakeel, kirjandus,
matemaatika, bioloogia, inimeseõpetus, õpioskuste võistlus, Nuputa).
Huvitegevus:
2019. aastal jätkasid tasuta huviringidest suhtlemisring, tantsuring, mudilaskoor ja jalgpall.
Tasulisteks ringideks olid matemaatikaring “Nupula”, teadusring “Taibu”, ülipopulaarne
“Robootika”, kunstiring, lastejooga, lauamänguring. Oma treeninguid viisid Püünsi Koolis läbi
võimlemisklubi “Piruett”, korvpalliklubi Viimsi ja Kalevi rattakool. Tegevust alustas
„Minimuusika“ laulustuudio.
Üritused:
Traditsiooniliste sündmustena toimusid 2019. aastal väärtuste nädal, stiilikuu, kogu
kooliperega vastlapäeva tähistamine - väljasõit Kõrvemaa matka -ja spordikeskusesse, Eesti
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus, playbox - vabalava, Raamatu ja roosipäev,
emakeelepäev ja keelte päevad, Euroopa päeva tähistamine, filmiöö 5. - 9. klassidele,
kevadkontsert, Püünsi pereorienteerumise päev, lemmiklooma päev, tutipidu, lõpuaktus,
kooliaasta avaaktused, õpetajate päeva tähistamine, Püünsi Kooli sünnipäev, perenädal ja
pereõhtu, Edgar Valterile pühendatud algklasside jutuõhtu, advendihommikud, talvekontsert,
jõuluhommikud ja pidulik jõululõuna ning parimate õpilaste ja nende vanemate tänuõhtu.
Tänuõhtul tänati seekord ka koolitöötajaid vastavalt töötatud aastatele. „Eesti Kontserdi“
teatripäevakontserdil esinesid õpilastele Sepo Seeman ja Madis Kari, rahvusvahelisel
muusikapäeval andsid kontserdi Kaire Vilgats ja Jakko Maltis.
Koos erahaiglaga Fertilitas korraldas kool lastevanematele vestlusringi „Kuidas rääkida oma
lapsega seksuaalsusest“. Püünsi Kooli külastas projekt „Geeks on the wheels“.
1.- 4. klassid külastasid ühiselt Ugala Teatri jõuluetendust. Traditsiooniliselt toimusid tervele
kooliperele nii sügisene kui kevadine spordipäev. Vanavanemate päeval sai koolis näha
fotonäitust „Pildil memme ja taadiga“. Sügisel said kõik huvilised vaadata traditsioonilist
sügisnäitust õpilasete valmistatud looduslikest materjalidest seinapiltidest. Koolis toimus 5.
kooli kalendripildi konkurss. Võitnud pilt kaunistab 2020. aasta Püünsi Kooli seinakalendrit.
Püünsi tantsu- ja laululapsed esindasid oma kooli Viimsi vallas erinevatel kontsertidel ja
sündmustel sh Viimsi vald 100 tantsu-ja laulupeol.
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Kooli 3. klasside tantsurühm ja mudilaskoor esindasid Püünsi Kooli XXVII juubelilaulu-ja
tantsupeol „Minu arm“.
2019 oli Viimsi valla 100 sünnipäeva aasta. Püünsi koolipere tegi Viimsi vallale ka
omapoolse kingituse - õpilased ja õpetajad valmistasid ette 7 kontserti, millega rõõmustati
Viimsi valla erinevaid asutusi.
Olulisemad investeeringud:
2018. aasta novembris valmis Püünsi Kooli juurdeehitus, mis võeti kasutusele 2019. aasta
jaanuaris. Juurdeehituse näol sai Püünsi Kool olulise laienduse - lisandus ligi 800 m2 pinda,
nii klassiruume kui ka ruume raamatukogu ja noortekeskuse jaoks. Raamatukogu on Viimsi
Raamatukogu harukogu ning noortekeskus kuulub Viimsi Noortekeskuse alla. Lisaks said
õpilased juurde vabaaja veetmise ruumi. Juurdeehitus lahendas kooli ruumipuuduse ning
muutus kogukonnakeskuseks. Kõikidesse uutesse ruumidesse seotati uued rulood,
klassiruumidesse pimendavad. Uutes klassides on kaasaegne tehnika - korralikud
lauaarvutid, projektorid, kõlarid ja ekraanid. Pikapäevarühma ruumi soetati mööbel, vaibad,
õppevahendid ja mänguasjad. Kevadel paigaldati juurdeehitusele seitse välikaamerat.
Jaanuaris 2019 teostati plaanilised remonttööd. Tänu juurdeehitusele sai koolimaja vana osa
esimese korruse olemasolevad ruumid reorganiseerida, remontida ja kohandada
kabinettideks - lisandusid sotsiaalpedagoogi ruum, psühholoogi ruum, koosolekute ruum,
väikeklass, õpiabiruum, neis tehti hädavajalikud remonttööd ning soetati uus mööbel ning
tehnika. Oma ruumi sai ka muusikaklass.
Jaanuaris 2019 leidis aset ka mitteplaaniline remont, kuna teisel korrusel õpetajate toas
lekkis toru ning hävisid täielikult esimese korruse inglise keele klass ning õpetajate toa
põrand. Inglise keele klassis teostati kapitalremont, soetati uus mööbel ja tehnika. Õpetajate
toa puhkeruumis vahetati välja põrand, värviti üle seinad ning soetati uus köögimööbel.
Traditsiooniliselt teostati suvel plaanilised remonttööd. Seekord oli fookuses lasteaed.
Lastaed remonditi täielikult - laed, seinad, põrandad. Soetati vajalik inventar - uued rulood,
kapid, vaibad, pingid, 36 laste madratsit, õpetajatele uus külmkapp ja mikrolainahi.
Laienes ka kooli infotehnoloogilne park- vahetati välja kaks projektorit ja neli klassiruumi
lauaarvutit, soetati mugav ja mobiilne sülearvutitekäru kahekümnele arvutile, kooli aula sai
korraliku ja suure ekraani koos projektori ja kõlaritega. Soetati tunniplaani tarkvara ning
pikendati Microsoft Office tarkvara. Keldris asuv serveriruum sai kauaoodatud
jahutusseadme.
Kokku olid Püünsi Kooli kulud 2019. aastal 1 295,5 tuh. eurot, sh investeeringud 1 tuh. eurot
(2018. aastal kassapõhised kulud 2 123,5 tuh. eurot, sh investeeringud 1 230,2 tuh. eurot).
Prangli Põhikool
2018/2019 õppeaasta sügisel alustas väikesaarel asuv Prangli Põhikool õppetööd 3
klassikomplektiga, kus õppis kokku 9 õpilast - I kooliastmes 3, II kooliastmes 3 ja III
kooliastmes 3 õpilast. 2019/2020 õppeaasta sügisel alustati samuti õppetööd 3
klassikomplektiga, õpilasi oli kokku 6 - I kooliastmes 2, II kooliastmes 3 ja III kooliastmes 1
õpilane. Õppetöö toimus enamjaolt liitklassides.
Huviharidus:
2018/2019 õppeaastal lõpetasid klassi 8 õpilast, neist 7 heade ja väga heade tulemustega. III
kooliastme õpilased valisid kooli õppekavast valikaineks teist aastat järjest teised kultuurid. IIV klassi õpilased osalesid terve õppeaasta jooksul Viimsi koolis ujumise algõpetuse
tundides koos Haabneeme Kooli õpilastega.
Koolis töötasid jätkuvalt kodundus-, muusika- ja kunstiring. Aati filmi- ja fotoring, mis sai
rahastuse huvihariduse ja -tegevuse täiendava toetuse projektist. Lisaks oli õpilastel
võimalus võtta osa Prangli rahvamaja huviringide tööst.
Üritused, osalemine võistlustel, olümpiaadidel:
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Prangli Põhikooli õpilased osalesid edukalt Nutispordi võistlustel, saavutati pääs piirkondlikku
finaali ja sealt edasi vabariiklikele Eesti meistrivõistlustele, kus saavutati võistkondlikult II
koht. „Pranglimise“ piirkondlikel võistlusel saavutati 734 osaleja seas II koht.
2019. aastal võttis kool vastu erinevaid külalisi ning tutvustas neile nii eesti kui inglise keeles
oma kooli ja Prangli saart. Maikuus toimus kohtumine lastekirjanikuga Šotimaalt.
Terviseameti Põhja regionaalosakonna töötajad korraldasid koolis tervise õpipäeva.
Emakeele aasta tähistamiseks toimus koolis koostöös Prangli raamatukoguga
emakeelenädal, mille lõpetuseks esines IX klassi õpilane uurimustöö raames koostatud
ettekandega "Kuidas´vanasti Prangli koolis käidi".
Lisaks traditsiooniliste ürituste läbiviimisele, korraldati õpilastele ka 2019. aastal korduvalt
väljasõite. Kevadel käidi Pärnus õppepäeval Loodusmajas ja „Endla“ teatris. Sügisel külastati
näituseid Tallinnas Maarjamäe lossis, Teatri-ja muusikamuuseumis ning Filmimuuseumis.
Vanemate klasside õpilastele korraldati praktiline õppetöö võimalus Tallinna Ülikooli Balti
filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis.
2019/2020 õppeaasta alguses tähistas kogu koolipere Prangli kooli 150. juubelit koos
vilistlaste ja endiste õpetajatega. Õpetajate kaasabil sisustasid õpilased koolis muuseumitoa.
Filmitoas näidati õpilaste omaloomingulist filmi „Prangli kooli lood“. Ürituse lõpetuseks
sisustati külalistele pidulik peoõhtu rahvamajas.
2019. aasta novembrikuus alustati ettevalmistustega, et korraldada kooli eestvedamisel
traditsioonilised Eesti saarte koolide pärimuskultuuripäevad, mis toimuvad 2020. aastal
Pranglil.
Koolitused, koostöö ja õpikeskkond
Prangli Põhikooli õpetajad täiendasid end 2019. aastal jätkuvalt erinevatel erialastel
koolitustel ja konverentsidel. 2019. aasta veebruaris osales koolijuht haridusjuhtide
aastakonverentsil. Augustikuus osaleti Viimsi valla üldhariduskoolide arenduspäeval
Haabneeme Koolis ja detsembris toimus õpetajatele traditsiooniline sisekoolitus-seminar.
Koos teiste väikesaarte koolide esindajatega võeti osa õppepäevadest Tallinnas ja Vormsil,
kus arutati ka edaspidiseid koostöövõimalusi.
Hoolekogu koosolekud toimusid kolmel korral. Sügisel korraldati hoolekogu eestvedamisel
talgud, et korrastada kooli viljapuuaeda.
Olulisemad investeeringud:
Koolile soetati juurde õppevahendeid, sealhulgas 3 arvutit, mis on eelkõige mõeldud
õpilastele, et tagada võimalus vajadusel osaleda õppetöös läbi internetikeskkonna.
Koolimaja vana ja lagunenud trepi asemele ehitati lahtine terrass, millele on plaanis aastal
2020 katus peale ehitada, et taastada muinsuskaitse all oleva hoone ajalooline ilme.
Kokku olid Prangli Kooli kulud 2019. aastal 138,8 tuh. eurot, sh investeeringud 5,6 tuh. eurot
(2018. aastal kassapõhised kulud 114,8 tuh. eurot).

Viimsi Muusikakool
Viimsi Muusikakoolis õppis seisuga 1. septembril 2019 kokku 154 õpilast, neist pilliõppes 146
õpilast ja eelkoolis 8 õpilast. Neile lisandus käesoleval õppeaastal ka üks täiskasvanu. Koolis
töötab 23 õpetajat ja kaks kontsertmeistrit.
Õpilastel oli võimalik õppida 14 erinevat instrumenti: klaver, akordion, klassikaline kitarr, flööt,
plokkflööt, trompet, tromboon, eufoonium, viiul, tšello, saksofon, kontrabass, basskitarr,
kromaatiline kannel. Iga pilli õppimiseks on kinnitatud kolm erineva mahuga õppekava:
vaba-, huvi- ja põhiõppe õppekava.
Et olemasolevates ruumides rohkem õpilasi saaks muusikalist haridust omandada, võetakse
kõik uued õpilased vastu nn. huviõppe õppekavale. Tublimatele ja andekamatele püütakse
anda võimaluse edaspidi üle minna mahukamale, põhiõppe õppekavale. 2019. aasta
sügisest viidi põhiõppe õppekavale üle 18 õpilast.
Ruumikitsikuse tõttu toimuvad tunnid ka laupäeviti. Randvere Koolis lõpetati klaveritundide
andmine, kuna enamus õpilasi oli juba lõpetanud Randvere koolis kuuenda klassi ja
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suundunud edasiõppima teistesse koolidesse. 2018. aasta sügisel alustati uue õppevormina
saksofoni rühmaõpet Haabneeme koolis. Rühmas õppis 6 õpilast. Kaks neist alustas sügisel
õpinguid muusikakooli esimeses klassis.
Alates jaanuarist 2019 võeti katseliselt kasutusele internetikeskkond Stuudium.
Täisõppeaastaga alustati samas keskkonnas 2019/2020 õppeaastal 2019. aasta sügisel.
Stuudiumisse sisestamtakse jooksvalt tundidest osavõtt, kirjeldatakse tunni sisu ja koduseid
ülesandeid.
Viimsi Muusikakoolis tegutsevad keelpilli- ja puhkpilliorkester, mida vajadusel ja võimalusel
saab liita sümfoniettorkestriks. Tantsu- ja laulupeol osalesid puhkpilliorkester ja
kandleansambel. Lisaks tegutsevad koolis jazzansambel, saksofonikvartett, kitarri-, kandleja akordioniansamblid, noorte ja edasijõudnute puhkpilliansambel ning noorte ja
edasijõudnute keelpilliansambel.
Koolitöö lahutamatuks osaks on osavõtt regionaalsetest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest
konkurssidest. Loode-Eesti regionaalsetel konkurssidel saavutasid Viimsi Muusikakooli
õpilased 8 esikohta (neist ühele lisandus eripreemia), 10 teist kohta, 8 kolmandat kohta ja 2
diplomit. Konkursi vabariiklikes voorudes saavutati 1 esikoht, 2 teist ja 2 kolmandat kohta
ning 4 diplomit. Rahvusvahelistel konkurssidel saavutati 1 esimene koht, 1 kolmas koht ja 1
diplom. Kokku võttis konkurssidest osa 28 õpilast.
Lisaks õpetajate klassikontsertidele muusikakoolis esineti traditsiooniliselt ka Püha Jaakobi
kirikus, Rannapere Pansionaadis ning Merivälja Pansionaadis, kunstikooli lõpuaktusel,
mitmetel valla vastuvõtuüritustel Harmoonikumis, Viimsi Raamatukogus, Viimsi Kooli
gümnaasiumi ballil, festivalil „ViimsiJazzPopFest“, Haabneeme kaubakeskuse jõuluüritustel,
Pille Lille Muusikafondi korraldatud festivali „Hingemuusika“ raames Tallinnas Rootsi-Mihkli
kirikus, valla lasteaedades, Viimsi kooli ballil jne. Suur kevadkontsert toimus Mustpeade
majas Tallinnas.
Õpetajatele käisid nõu andmas ja õpilaste tunde kuulmas Tallinna Muusikakeskkooli
pedagoogid Tiiu Peäske ja Mart Laas.
Muusikakooli kulud olid 2019. aastal 464,0 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 421,8
tuh. eurot).
Viimsi Kunstikool
Kunstikoolis õppis 2019 aastal 146 õpilast. Koolis töötab 8 õpetajat. Randvere Koolis töötas
2 kunstikooli eelkursuse gruppi.
Õpilastööde näitused tolimusid Viimsi Kunstikoolis, Viimsi Vallamajas, Viimsi Huvikeskuses,
Randvere Koolis, Viimsi Raamatukogus ja Viimsi Muusikakoolis.
Kunstikool võttis osa rahvusvahelisest ex-librise kujundamise konkursist. Tööde näitus
toimus Slovakkias ja Viimsi Kunstikooli õpilaneauhinnati II kohaga. Samuti võeti osa Ilon
Wiklandi nimelisest noore kunstniku preemia konkursist, kus märgiti ära 2 Viimsi Kunstikooli
õpilaste tööd.
Veebruaris toimus arvutipäev „Õpime koos“, mille viis läbi kunstikooli õpetaja Ivar Reimann.
Kunstikool osales 2019. aastal Eest Psühholoogia Konverentsil “Töönauding läbi vaimse
tasakaalu“ ja Eesti Tervisekonverentsil „Et töö et tapaks tegijat“. Osaleti vallavalitsuse
korraldatud koolitusreisil Viljandisse. Võeti osa koolitusest „Erivajadusega lapse toetamine
huvitöös“. Kunstikooli töötajatele viidi läbi esmaabi koolitus. Kooli õpetajatele korraldati õppeja kultuurireis Värskasse, kus külastati Siimusti keraamikakoda, Räpina paberivabrikut,
Mooste mõisa, Piusa keraamika ateljeed, Piusa koopaid, Vastseliina piiskoplinnust ning
jalutati Palamusel ja Kassivere mägedes.
Kunstikool osales Huvihariduse konverentsil Kuressaares ja kunstihariduse konverentsil
Eesti Kunstiakadeemias. Kunstikool oli osaline Harjumaa hariduse infopäeval.
2019. aastal toimus koostööprojekt Narva Kunstikooliga teemal „Pildid Virumaast“, misjärel
korraldati näitused Narva kunstikoolis ja Viimsi Päevakeskuses.
Kunstikooli õpilased võtsid koos juhendajaga osa kunstikoolide projektidest - maikuus
toimunud NODI projektist Aegviidus ja samuti maikuus toimunud Viljandis Noorte kaasaegse
kunsti festivalist „Kunstikompott“. 2019. aasta aprillis algas koostöös Miiduranna külaga
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projekt „Heategevusliku kõrvitsa kasvatamine“ ning oktoobris viidi kõrvitsad loomaaeda, kus
kunstikooli õpilased need kõrvitsaid ära kaunistasid.
Mais 2019 toimus viienda kursuse lõputööde kaitsmine ning pidulik lõpuõhtu, kus Viimsi
Muusikakooli õpilased esinesid kontserdiga.
Juunis toimus vaatluspraktika Tallinnas, võeti osa vanalinnapäevade erinevatest
töötubadest. Osaleti maalipäeval Kadrioru muuseumis.
15. juunil toimus kunstikooli lahtiste uste päev ja hernehirmutiste valmistamine.
2019. aasta õppepraktika viidi läbi Viimsis, Tallinnas ja Olustveres, kus võeti osa klaasi- ja
keraamika töötoast. Külastati Olustvere lossi ning tekstiili, kangastelgede, leiva küpsetamise
ja mesinduse töökodasid. 1
Juulis osaleti kunstiõpetajate maalipäevadel Topul.
Augustis võteti osa Viimsi Valla õpetajate arenduspäevast Haabneeme Koolis.
Sügisel osales kunstikool Viimsi Koolis turvalisusepäeval ja infolaadal. Oktoobris tähistati
viienda kursuse juhtimisel kooli õpetajate päeva ning osaleti Viimsi Valla õpetajate päeva
tähistamisel Noblessneri valukojas. Koostöös vallavalitsusega kaunistati detsembris
jõulutelke.
Kunstikooli kulud olid 2019. aastal 214,7 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 200,3
tuh. eurot).
HUVIHARIDUS JA -TEGEVUS
Noorsootöö ülesandeks on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis
võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.
Noorsootöö üheks väljundiks on 7-26- aastastele suunatud huviharidus ja huvitegevus.
Huvihariduses ja huvitegevuses osaleb 2019/2020 õppeaastal 3437 7-19-aastast noort ehk
89% Viimsi valla koolinoortest on leidnud endale meelepärase huviringi.
Viimsi valla huvitegevuse 2019. a kava aruanne
Noosroostöö seaduse § 151 ja § 152 alusel määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega
valdadele ja linnadele riigieelarveliste võimaluse korral täiendav huvihariduse ja
huvitegevuse toetus 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja
huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks. Seadusest tulenevalt
kinnitab Viimsi Vallavalitsus vastavalt huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtadele Viimsi
valla huvihariduse ja huvitegevuse kava.
2019. aasta kava aluseks oli toimetulekuraskustes ja paljulapseliste (peres kasvab 4 või
enam kuni 19-aastased last või noort) perede ning raske või sügava puudeastmega lastele
või nooretele suunatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määrus nr 19 „Huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse maksmise kord“. Korra alusel on võimalus taotleda huvikooli õppetasu
ja huvitegevuse toetust kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus,
kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas. Lisaks on võimalus taotleda
transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele. Toetussumma on kuni 75%
transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas. Toetust
eraldatakse osalustasu maksedokumentide alusel. Transporditoetust makstakse
juhtumipõhiselt. Kokku eraldati 2019. aastal toetust 72 noorele.
Kuni 2019. aasta juunikuuni jätkati Viimsi valla 2017-2018. aastate huvihariduse ja tegevuse kava alusel alustatud ringide toetamist. Toetuse alusel avas huvikool Collegium
Eruditionis 2017. aastal järgmised ringid: muusikateater, käsitööring/õmblusring ning rootsi
keel ja kultuur, kosmosering "Päikesesüsteem ja kosmos", matemaatikaring "Nutikad
matemaatikuud“,
matemaatikaring
„Nuputaja“,
robootikaring
Püünsi
koolis
ja
animatsioonikursus „Teen ise multifilmi“. Randvere Kool avas 1. klasside rahvatantsuringi ja
akrobaatikaringi. MTÜ Korvpalliklubi Viimsi avas 3 täiendavat treeningrühma. MTÜ Nordswim
avas vetelpääste õppe-treeningrühma lastele vanuses 7-12, lisaks viiakse läbi veemängude
tunde ning avavees ujumise kursuseid. Viimsi Muusikakoolis jätkus õppeaasta lõpuni 2017.
aastal loodud viiuli, kitarri, kandle ja akordioni õpe. Prangli saarel loodi täiendavalt filmiring.
Kokku loodi või mitmekesistati võimalusi 296-le noore jaoks.
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Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 määruse nr 4 „Viimsi valla 2019 - 2020. aasta huvihariduse
ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord” alusel toetati Viimsi
Noortekeskuses bändiringi, huviringi "Minu disain" ja Viimsi Noorte Fotoringi avamist, MTÜ
Nukutuba robootikaringile vahendite soetamist, MTÜ Minimuusika 7-15-aastastele suunatud
laulu- ja solistiringi avamist ning MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huviringide
animatsioonikursus „Teen Ise Multifilmi“ 3.-6. kl õpilastele, kosmoseringi „Päikesesüsteem ja
Kosmos“ 3.-6. kl õpilastele, mehaanika ja elektroonika 5.-9. kl õpilastele, muusikateater 3.-9.
kl õpilastele, matemaatikaring „Nutikad Matemaatikud 3.-5. kl õpilastele", robootikaring
Püünsi Koolis 2.-7. kl õpilastele, "Robootika Tüdrukutele " ja õmblusringi 4.-9. kl õpilastele
jätkamist. OÜ Hõbehaamer sai toetust GarageBandi loomiseks vajalike vahendite ostmiseks
ja OÜ LA Music rühmatundide läbiviimiseks vajalike vahendite ostmiseks. Kokku toetati
seeläbi 224 noort.
Oluliseks kitsaskoha lahenduseks oli huviharidust ja huvitegevust koondava infosüsteemi
loomine. Esimeseks etapiks loodi Piksel OÜ poolt haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO
huvihariduse kaardistamise ankeet. Arendus jõudis valmis 2019 detsembri lõpus ning kahe
nädalaga koguti tänu lapsevanematele infot 272 noore kohta.
Randvere Koolis võimaldati tänu riigitoetusele erivajadusega lastele erinevaid juhendatud
tegevusi. Loodud või täiendatud on järgmised huviringid: HEV pikapäeva spordiring,
matemaatika, portreekunst, filmiring, HEV laulustuudio, vene keele ja kultuuriring
(integratsioon), 1. kl. akrobaatika, 1. kl rahvatantsu ring ja 2. kl. akrobaatika. Kokku on
täiendatud võimalusi 146 noorele.
MTÜ Viimsi Invaühing korraldas erivajadustega laste ja noortele töötubasid ja viis läbi
jõuluseminari. Kokku osales 30 last ja noort.
Haridusosakond vastutas sporditegevuse toetuse eraldamise eest spordiklubidele, kus
osalevad 7-19-aastased Viimsi valla noored. Kokku toetati 74 spordiklubis käivat 1721
harrastajat.
2019. aastal toetati huvitegevust 79,4 tuh. euroga (2018. aastal kassapõhise kulud 44,5 tuh.
eurot) Vastavalt vastastikule kokkuleppele tasuti Tallinna muusika- ja kunstikoolis õppivate
Viimsi valla õpilaste eest kohatasusid 2019. aastal 103,5 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 83,1 tuh. eurot), Tallinna Linnavalitsuselt laekus Viimsi muusika- ja
kunstikoolis käivate Tallinna õpilaste eest vallale 2019. aastal 92,9 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhine tulu 75,9 tuh. eurot).
NOORSOOTÖÖ
Noorsootöö korraldamise aluseks on valla- ja noorsootöö arengukava. 2019. aastal toimus
7 noorsootöö ümarlauda, kus osalesid noortekeskuste, huvikoolide, õpilasesinduste,
noortevolikogu ja vallavalitsuse esindajad. Haridusosakonna, Noortevolikogu ja
noortekeskuste koostöös korraldati 12. augustil 2019
Noortepäev, toimus tortide
valmistamise võistlus, traditsiooniline noorte ja vallavalituse vaheline jalgpalliturniir,
tasakaaluliikurite vigursõit, noorte ühislaulmine ja supitamise võistlus. 18.-30. novembril 2019
toimus Noorsootöö nädal, mille raames toimus töövarjupäev vallavalitsuses, Noortevolikogu
esindaja korraldas vaimse tervise teemadel töötoad Viimsi koolides, Harald Lepisk vestles
noortega vaimse tervise ja õnnelikkuse teemadel ning noortele korraldati tervislike ampsude
ja snäkkide valmistamise ja videote võistlus „SNÄKSTI“.
Viimsi osales koos 6 omavalitsusega Eesti Noorsootöö Keskuse poolt rahastatud
Koostöögruppide projektis, mille raames toimusid noorsootöötajate õppevisiidid, 2
youtuuberite/sisuloojate koolitust Viimsi noortele, „Tagasi noorsootöösse“ projekti käivitamine
ning INFOHUNT projekti loomine, mis puudutab noorte infoportaali ja äppi loomist.
Haridusosakond korraldas kohaliku omavalitsuse praktika 4 Tallinna Ülikooli noorsootöö
üliõpilasele. Haridusosakonna esindaja osales Eesti Noorsootöö Keskuse poolt moodustatud
Avatud Noortekeskuste tegevust koordineeriva töögrupi töös, Euroopa Liidu programmi
Erasmus+ noorsooprojektide hindamiskomisjonis, Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses,
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Noorsootöötajate tunnustamise komisjonis ja Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse
noortevolikogude projektide hindamiskomisjonis.
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja kuulutatud noorsootöötajate tunnustuskonkursile esitati
Viimsist 2019. aastal kandidaadiks Viimsi Noortevolikogu kategoorias Aasta osaluskogu ning
Viimsi Noortevolikogu sai Haridus- ja teadusministeeriumi ja Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt „Aasta Osaluskogu 2019“ tiitli.
Noorte tunnustamise komisjon:
Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise komisjon kogunes 2019. aastal kolmel korral,
tunnustati 52 noore ja ühe noortegrupi tegevust, kokku summas 9,1 tuh. eurot (2018. aastal
kassapõhised kulud 9,8 tuh. eurot).
Noortevolikogu.
2019. aastal tegutses väga aktiivselt Viimsi Noortevolikogu uus koosseis, kuhu kuulus 15
liiget. Toimusid noortevolikogu liikmete kokkusaamised, kus arutati tegevuskava ja seati
põhieesmärgid. Viimsi Noortevolikogu sai kasutada Haabneemes omaette ruumi. Valla
toetus Noortevolikogu projektide ja tegevuse korraldamiseks oli 1,0 tuh eurot, millele lisandus
valla poolt ruumi üürikulude tasumine. 29. aprillil korraldati traditsiooniline Viimsi Innukate
Ideede Diskussiioon VIID, mille jaoks saadi lisatoetus Eesti Noorteühenduste Liidult (ENL).
Noortevolikogu korraldas Tallinna osaluskohviku, kuhu kaasati Viimsi noori ja ametnikke.
Jätkus koostöö ENL-ga, osaleti ENL koolitustel ja seminaridel. Ühiseid seminare ja koolitusi
korraldati mitmete teiste omavalitsuste noortevolikogudega. Koostöös Islandi Seltjarnarnessi
noortevolikoguga korraldati juulis Islandil rahvusvaheline noorsoovahetus „Noortelt Noortele“,
mille käigus valmis inglise keelne käsiraamat noorteürituste korraldamise kohta. Detsembris
osaleti Hispaanias Puente Genilis noorte osaluse teemalisel konverentsil.
Rahvusvaheline noorsootöö.
Viimsi valla rahvusvaheline noorsootöö oli 2019. aastal osaliselt seotud koostööpartneritega
Hispaaniast, Rumeeniast, Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Jätkus koostöö Islandi
koostööpartneriga, Seltjarnarnessi linnavalitsusega. Viimsi Noortevolikogu taotles rahastuse
Erasmus+ programmist, mis võimaldas 12 noorel ja 2 noorsootöötajal osaleda Islandil
toimunud noorsoovahetuses „Noortelt Noortele“. Koostöölepingu alusel ja Erasmus+
rahastusel jätkus koostöö Puente Genili linnaga Hispaanias. Euroopa Liidu programmi
Erasmus+ kaasfinantseerimisel osalesid Viimsi noored ja noorsootöötajad Hispaanias
Puento Genilis toimunud 2 noorsoovahetusprojektis ja 4 seminaril; Rumeenias Bustenis
toimunud seminaril; Prantsusmaal Lyonis toimunud seminaril. Viimsis noorsootööd tutvustati
Islandi, Gruusia ja Soome delegatsioonidele.
Noorsoovahetusprojektides, koolitustel ja seminaridel osalemine annab Viimsi noortele ja
noorsootöötajatele võimaluse tutvustada ennast, Viimsit ja Eestit, suhelda teiste Euroopa
Liidu noortega, vahetada arvamusi, praktiseerida keelt, tutvuda teiste riikide noorte ja
kultuuridega, saada uusi kogemusi. Rahvusvahelistes projektides osales 10 noortega
tegelevat eksperti ning üle 20 noore.
Viimsi Vallavalitsuse haridusosakond oli koostöös Viimsi Noortekeskusega ja MLA-ga Viimsi
Lasteaiad 2019. aastal praktikabaasiks 4 Saksamaa Kölni üliõpilasele.
Projektid ja stipendiumid.
2018. aastal sõlmiti koostööleping MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionisega ning
nende tegevust toetati ka 2019. astala. 40,0 tuh. euroga. Lisaks eraldati toetused 11
projektile kogusummas 9,8 tuh. eurot. Toetati järgmisi projekte: Viimsi Noortevolikogu
tegevused; Viimsi Kooli Õpilasesinduse ja Viimsi Gümnaasiumi projektid „Moeaken“ ja
„Vabalava“; Näitegrupi EKSPERIMENT osalemist Saksamaal toimunud festivalil; SA Viimsi
Keskkooli Fondi projekti „Väike lava“; noorte ettevõtluse projekti Õpilasfirmade Laat jt
kohalikke ja rahvusvahelisis projekte.
Välismaal keskkoolis õppivatele vahetusõpilastele eraldati kaheksa stipendiumi kogusummas
3,5 tuh eurot (2018. aastal 5 stipendiumi kogusummas 3,5 tuh. eurot).
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Viimsi Noortekeskus
Viimsi vallas pakkus jaanuarist augustini 2019 avatud noortekeskuse teenust MTÜ Viimsi
Huvikeskuse allüksus Viimsi Noortekeskus. Alates septembrist 2019 moodustati valla
hallatav asutus Viimsi Noortekeskus. Viimsi Noortekeskuse koosseisus on 3 noortekeskust:
Viimsi Noortekeskus, Randvere Noortekeskus ja Püünsi Noortekeskus. Püünsi Noortekeskus
alustas tööd alates 2019. aasta jaanuarist. Viimsi Noortekeskus kolis 2019. aasta detsembris
uutesse ruumidesse koos Viimsi Raamatukoguga.
2019. aastal olid noortekeskused noortele avatud kooliperioodi ajal jaanuarist juuni
keskpaigani ning septembrist detsembri lõpuni. Suveperioodil toimusid planeeritud
tegevused noortekeskuste ruumidest väljas, lisaks töötasid noorsootöötajad Viimsi
Õpilasmalevas rühmajuhtidena. 2019. aastal registreeriti noortekeskustes kokku
4635 külastust (2018. aastal 4074 külastust).
Noortekeskuses töötas 2019. aastal noortekeskuse juhataja ja 5 täiskohaga noorsootöötajat.
Viimsi noortekeskuses registreeriti 2019. aastal 2214 külastust - 10 külastust rohkem kui
2018. aastal, kuigi Viimsi Noortekeskuse ruumid olid kolimise ajal 2 nädalat suletud.
Peamised külastajad olid noored vanuses 7-11 aastat (50%) ja 12-16 aastat (30%).
Randvere noortekeskuses registreeriti 2019. aastal 667 külastust - 1203 külastust vähem kui
2018. aastal. Peamised külastajad olid noored vanuses 7-11 aastat (90%).
Püünsi noortekeskuses registreeriti 2019. aastal 1754 külastust. Peamised külastajad olid
noored vanuses 7-11 (80%)
Viimsi Noortekeskused viisid 2019. aastal läbi 287 planeeritud tegevust, millest 87 olid
projektide tegevused. Lisaks toimusid huviringide lisarahastuse raames 91 ringitegevuse
kohtumist, 36 Randvere tegevust ning 5 linnalaagrit kokku 54 osalejaga.
Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud Avatud Noortekeskuste projektikonkursil rahastust
saanud projekte oli 3: „Vaikne ja nutikas prooviruum“, „Mida kõike ma lõikan“ ja „Igaüks leiab
omale hobi“. Eesti Noorsootöö Keskuse Varaait vol. 15 projektikonkursil sai rahastust
rahastust 3 projekti: “Nutikalt õppimine”, “Mobiilne helistuudio” ja ”Tugev meeskond leiab
lahenduse”. Viimsi Vallavalitsuselt saadi toetust huviringide jätkamiseks noortekeskustes.
2019. aasta projektikonkurssidelt saadud tulud olid 19,8 tuh. eurot. Huviringide jätkamise
toetus oli 9,8 tuh. eurot.
Koostöös haridusosakonnaga korraldas noortekeskus Viimsi Õpilasmaleva 2 vahetust, kus
noorsootöötajad töötasid rühmajuhtidena. Lisaks korraldati malevasse kandideerivate noorte
töövestlused ning kevadised koolituspäevad.
Üks noorsootöötaja osales nutika noorsootöö koolitusel Sloveenias ja üks noorsootröötaja
diginoorsootöö koolitusel Makedoonias. Koostöös haridusosakonnaga ja Noortevolikoguga
korraldati noorsoovahetus Islandil.
2019. aastal pakkus noortekeskus praktika sooritamise võimalust 2 Saksamaa üliõpilasele
(4 nädalat).
Noortekeskuse kulud olid 2019. aastal kokku 256,9 tuh. eurot, sh investeeringud 7,9 tuh.
eurot.
Viimsi õpilasmalev
2019. aasta suvel jätkas traditsiooniliselt oma tegutsemist Viimsi Õpilasmalev. Õpilasmaleva
tööst võttis 2019. aastal osa 147 noort vanuses 13-22 aastat. 13-14 aastaste noorte
töötamiseks taotleti ja saadi nõusolek Maksu- ja Tolliameti kaudu Tööinspektsioonilt.
Korraldati 2 kahenädalast õpilasmaleva vahetust: 13.-27. juuni ja 5.-16. august.
Malevlased teostasid kommunaalameti juhendamisel põhiliselt heakorratöid Viimsi valla
territooriumil - vabaõhumuuseumis, rannas, parkides, koolide juures, spordi- ja
mänguväljakutel. Lisaks töötati Raamatukogus ja Viimsi lasteaedades. Koostöös
kvalifitseeritud rühmajuhtidega ja noorsootöötajatega Viimsi noortekeskustest toimusid lisaks
tööle ka vaba-aja üritused - tutvumisõhtu, karjääripäev, rühmade vahelised võistlused,
rühmatreeningud My Fitnessis, mängiti bowlingut, roniti Seikluspargis, mängiti lasermänge ja
seigeldi põgenemistoas jne. Viimsi Õpilasmalev jätkas koostööd Viimsi ettevõtetega ning
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ühtlasi laienes koostööpartnerite võrgustik. Tegemist oli innovaatilise õpilasmalevaga - 47
töökohta oli Viimsi ettevõtetes. Noortel oli võimalus töötada AS-s Viimsi Selver, AS-s
Sportland Eesti, OÜ-s Apollo kauplused , OÜ-s Koduekstra, OÜ-s SPA Tours, , OÜ-s Starset
(Taru), OÜ-s ToomDev, OÜ-s Viimsi Hambakliinik, OÜ-s Saiakohvik (Lyon), OÜ-s Freenature
ja Viimsi Hawaii Express-s.
Lisarahastus õpilasmaleva vaba-aja tegevuste läbiviimiseks saadi Eesti Noorsootöö
Keskuselt, 2019. aastal saadi selleks toetust 10,3 tuh. eurot. Töötukassalt lisandus 2019.
aastal alaealiste töötamise toetus summas 6,5 tuh eurot. Kokku kulus õpilasmaleva
tegevusele 43,1 tuh eurot (2018. aastal 40,9 tuh. eurot).

10 SOTSIAALNE KAITSE
2019. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• perede toetamine;
• puuetega ja eakate isikute toetamine vajalike (avahooldus)teenuste pakkumisega;
• erivajadustega laste vanemate toetamine;
• pensionäride päevakeskuste huvitegevuse toetamine;
• vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel;
• teiste riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste ja toetuste.
Lapsed ja lastega pered
Viimsi vallas oli 2019. aasta lõpu seisuga orienteeruvalt 5900 last vanuses 0-19 eluaastat.
Sünde registreeriti kokku 238 (2018. aastal 240). Sünnitoetuse suurus oli 2019. aastal 350
eurot. Kokku tehti 2019. aastal sünnitoetuse väljamakseid summas 85,6 tuh. eurot, sh
beebide vastuvõtuga seotud kulud (2018. aastal kokku 82,1 tuh. eurot). Kõikidele peredele
väljastati lapse sünni registreerimisel valla poolt kinkeraamat ning kutsuti uute vallakodanike
vastuvõtule. Traditsiooniliselt kingiti lapsele valla sümboolikaga hõbelusikas ja pleed ning
perekond sai nautida meeldivat kontserti.
Suurperede ehk 4 ja enamalapseliste perede arv oli 2019. aastal 34. Suurperede
toetamiseks makstakse üks kord aastas emadepäeval suurperetoetust. 2019. aastal oli
toetuse suurus 128 eurot ja väljamakseid tehti summas 4,3 tuh. eurot. Samuti peeti
perekondi meeles ka jõulude ajal. 2019. aastal korraldati Viimsi valla traditsioonilist
suurperede päeva Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Perede toimetuleku tagamiseks maksti lasteaia- või koolitoidu toetust kokku summas 1,2 tuh.
eurot ning kohatasu toetust 1,2 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud vastavalt 3,3 ja
3,4 tuh. eurot).
1. klassi mineva lapse toetust tõusis 2019. aastal 120 euroni (2018. aasta toetuse suurus 64
eurot) ja seda maksti 205 perele kokku summas 24,6 tuh. eurot (2018. aastal 219 perele
kokku 14,0 tuh. eurot).
Abivajavatele peredele (ühekordsed toetused peredele) maksti toimetuleku tagamiseks
toetust eluaseme-, ravimi-, huviringide osalustasu-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste
katteks ning osutati pereteenuseid summas 114,2 tuh. eurot (2018. aastal 106,6 tuh. eurot).
2019. aasta kuludes kajastuvad ka riikliku matusetoetuse eraldiste alustel väljamakstud
matusetoetused ning SPIN programmi tegevustoetus MTÜ-le SPIN summas 40,0 tuh. eurot
Puuetega isikud
Puudega isikuid oli 2019. aasta seisuga orienteeruvalt 800, neist lapsi 167 (keskmise
puudega 44, raske puudega 106 ja sügava puudega 17 last). Puuetega inimesi toetati läbi
erinevate sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste.
Hooldajatoetusi väljamakseid tehti 2019. aastal summas 156,6 tuh. eurot, sh erijuhtudel
makstav sotsiaalmaks 28,2 tuh. eurot (2018. aastal kokku koos erijuhtudel makstava
sotsiaalmaksuga 73,3 tuh. eurot).
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Puuetega laste ja noorukite kooli- ja päevakeskuse transporti väljapoole Viimsi valda
võimaldati 19 lapsele ja 7 noorele. Kokku kulutati transporditeenusele 44,0 tuh. eurot (2018.
aastal kokku 47,5 tuh. eurot). Nimetatud summa sisaldab transporditeenust Randvere Kooli
puudega õpilastele (HEV transport), puuetega lastele ja noortele Tallinnasse Käo
Keskusesse,Tugikeskusesse Juks, Tallinna Tondi Põhikooli ja Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskusesse.
Tugiisiku teenust võimaldati 26 puudega lapsele summas 219,3 tuh. eurot (tööjõukulud koos
maksudega) (2018. aastal kassapõhised tööjõukulud koos maksudega 145,7 tuh. eurot).
Puuetega lastele erinevate teenuste osutamiseks saadi lisaks valla eelarvelistele vahenditele
riigieelarvelist toetust summas 54,2 tuh. eurot ning Euroopa Sotsiaalfondi kaudu 57,0 tuh.
eurot.
Päevakeskuse teenust maksti 3 raske ja 4 sügava puudega noorukile summas 52,3 tuh.
eurot (2018. aastal 28,3 tuh. eurot 4 noorukile). Tallinnas Käo Päevakeskuses oli
aastaringselt teenusel 3 noorukit ja Tugikeskuses Juks 3 noorukit ja Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuses 1 nooruk. Ühe sügava puudega nooruki ööpäevaringse
erihoolekandeteenuse toetust maksti summas 5,6 tuh. eurot (2018. aastal 5,6 tuh. eurot 1
nooruki eest).
Puuetega laste ja nende perede tervise edenduseks jätkas vald Viimsi Spa ning Viimsi Kooli
ujula külastamise finantseerimist. Puuetega lastele ja nende saatjatele võimaldati 1 korral
nädalas kasutada nii ujula kui ka Viimsi Spa teenuseid (ujumise kord lapse eest 6,60 eurot ja
ujumise kord saatja eest 6,60 eurot). Teenuse eest on tasutud aasta jooksul 3,1 tuh. eurot,
teenust kasutati keskmiselt 125 korral kuus orienteeruvalt 65 lapse poolt.
Eakad
2019. aasta lõpu seisuga oli Viimsi vallas 2924 vanaduspensionäri (2018. aastal 2542).
Üldhooldekodu hooldustasude toetust maksti 2019. aastal kokku 111,4 tuh.eurot (2018.
aastal 93,3 tuh. eurot). Viimsi valla elanikele osutatakse üldhooldusteenust nii Viimsis asuvas
AS-s Rannapere Pansionaat kui väljaspool Viimsi valda.
Viimsi vallavalitsus korraldab koduhooldusteenust koostöös AS-ga Rannapere Pansionaat.
Koduhooldusteenuseid osutati sotsiaaltöö spetsialisti suunamisel teenusele kuni 12-le üksi
elavale abivajavale inimesele. Koduteenustele kulus 2019. aastal 24,2 tuh. eurot (2018.
aastal 21,8 tuh. eurot).
2019. aastal jätkasid tööd Haabneeme alevikus ja Randvere külas asuvad eakate
päevakeskused (MTÜ Viimsi Päevakeskus), kelle peamisteks tegevusteks oli huviringide,
ürituste ja väljasõitude korraldamine sihtgrupile. Viimsi Päevakeskuses tegutses 2019. aastal
kokku paarkümmend erinevat huviringi, mille tööst võttis osa aasta jooksul üle 400 eaka.
MTÜ Viimsi Päevakeskuse nii tegevus kui majanduskuludeks eraldati 159,2 tuh. eurot (2018.
aastal 118,5 tuh. eurot).
2019. aastal toimus juba traditsiooniks saanud pensionäride jõulupidu, kus osales üle 350
pensionäri. Peo toimumispaigaks oli traditsiooniliselt Viimsi Kool.
Eakate juubeli- ja tähtpäevatoetust maksti kokku summas 11,3 tuh. eurot. Matusetoetuse
suurus oli 2019. aastal 250 eurot. Vahendid matusetoetuse maksmiseks eraldatakse
riigieelarvelistest vahenditest kohaliku omavalitsuse eelarvesse – 2019. aastal oli toetuste
eelarve koos eelneva aasta jäägiga 42,9 tuh. eurot. Viimsi vallas registreeriti 2019. aastal 98
surma. Matusetoetust maksti summas 24,5 tuh. eurot, riikliku eraldise kasutamata jääk viidi
üle 2020. aastasse.
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust toetati 15,0 tuh. euroga aastas (2018. aastal
15,0 tuh. eurot).
Viimsi valla pensionäridele võimaldatakse soodushinnaga ujula kasutamist SPA-s Viimsi
Tervis, teenuse hulka kuulub ka vesivõimlemine. Eakas ise tasub teenuse eest 5,30 eurot ja
vald 1,50 eurot. Teenuse toetuseks maksti kokku 4,0 tuh. eurot. Teenuse kasutajaid on
keskmiselt 200 isikut kuus, samas mahus eelnevate aastatega.
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Ühekordsete toetustena maksti vähekindlustatud eakate toimetuleku tagamiseks toetust
eluaseme-, ravimi-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks summas 11,3 tuh. eurot.
Ühekordset kõigile valla pensionäridele makstavat 80 euro suurust toetust maksti 2296
pensionärile kokku summas 184,4 tuh. eurot (2018. aastal 60 eurot suurust toetust kokku
156,8 tuh. eurot). Ühekordne pensionäride toetuse sihtgrupiks on vanaduspensionärid.
Töötud
Viimsi valla töötute arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena ning eraldi toetusi töötutele
ei makstud ning teenuseid ei määratud. Riiklikku toimetulekutoetust maksti 2019. aastal
kokku 44,4 tuh. eurot (2018. aastal kassapõhised kulud 61,0 tuh. eurot).
Euroopa Liidu abi
Euroopa Liidu toiduabi jaotati 2019. aastal analoogselt eelnevate aastatega. Toiduabi saajate
sihtgrupiks olid riikliku toimetulekutoetuse saajad. Abi eraldati 2 korral aastas. 2019. aastal
on toiduabi jagatud 50 korral (nii EL toiduabi kui ka Toidupanga toiduabi). Jooksvalt läbi
aasta on igal jagamiskorral saanud toetust 12 perekonda, kokku jagati 600 toiduabipakki.
Prangli esmaabi punkt
2019. aastal osutas Prangli saarel esmaabi teenust koostöölepingu alusel AS Rannapere
Pansionaat. Esmaabi kättesaadavuse tagamiseks saarel tehti sihtotstarbelisi kulutusi
tervishoiupunkti ülalpidamiskuludeks kokku 20,0 tuh. eurot. (2018. aastal kassapõhised kulud
kokku 21,4 tuh. eurot, sh investeeringud 3,0 tuh. eurot).
Koolitervishoiu toetamine
Viimsi vald jätkas koolitervishoiuteenuse osutamiseks koostööd AS-ga Fertilitas. AS Fertilitas
on Haigekassa lepinguline partner koolitervishoiuteenuse osutajana. Koostöölepingu alusel
toetas Viimsi vald 12,0 tuh. euroga tugiteenuse osutamist Randvere Koolis (2018. aastal oli
toetuse suuruseks 9,0 tuh eurot).
2019. aastal toetatud koostööprojektid:
• Jätkus koostöö Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri ning Põhja
Ringkonnaprokuratuuriga alaealiste ennetustööks programmis „Puhas tulevik“.
• Aktiivsus ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate tugirühma tegevus jätkus ka 2019.
aastal, abivajajad käisid koos terve aasta vältel. Viimsi vallavalitsus võimaldas kasutada
tasuta ruume tugirühma läbiviimiseks.
• 2019. aastal jätkus koostöö EELK Perekeskusega. 2019. aasta jooksul pöördus
nõustamisele (individuaal- ja perenõustamistele) Viimsi vallast 25 perekonda, neist
lastekaitsetöötajate poolt suunatud perekondi on 13. Kokku pakuti Viimsi Valla elanikele
nõustamisteenuseid 138 h ulatuses. EELK Perekeskuse tegevust toetati vallavalitsuse
poolt 9,0 tuh. euroga.
• Koostöös Tervise Arengu Instituudiga alustati lapsevanemate koolitussarja „Imelised
aastad“ läbiviimisega Viimsi vallas. Tegemist on 4-kuulise programmiga vanematele, kes
vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla.
• 2019. aastal jätkus koostööd Eesti Toidupangaga. Igal nädalal tõi toidupank Viimsi valla
kuni 12 vähekindlustatud perele toidupaki. Koostöö Eesti Toidupangaga jätkub.
• 2019. aastal jätkus osakonna töötajate koostöö Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse ja
ohvriabiga.
• Koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna hallatava asutusega Käo Tugikeskus
jätkati Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) pilootprojekti „Tööturul võrdväärset osalemist toetav
intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“. Intervallhoiuteenuse eesmärgiks on toetada
raske, sügava intellekti- või liitpuudega täiskasvanute perekondade toimetulekut parima
võimaliku elukvaliteedi tagamisel, andes vanematele/eestkostjatele võimaluse ajutiseks
puhkuseks või erijuhtudel kodust eemalviibimiseks. Projekti raames pakuti raske või
sügava intellekti- või liitpuudega täiskasvanutele intervallhoiuteenust AS Rannapere
Pansionaadi ruumides.
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Jätkati osalemist Euroopa Regionaalaarengu Fondi meetme „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ projektis, mille eesmärk on tagada puudega inimestele
paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. ERFst eraldatav summa on 49,3 tuh.
eurot (85% toetuse kogusummast), millele lisandub 15% Viimsi valla omafinantseering
7,4 tuh. eurot. 2019. aastal väljamakseid ei tehtud.
Alustati
Euroopa
Sotsiaalfondi
meetmest
„Tööturul
osalemist
toetavad
hoolekandeteenused“ rahastatud projektiga, mille eesmärgiks on pakkuda mäluhäiretega
isikutele (sh dementsuse diagnoosiga) päevahoiu teenust, mille abil luuakse
hoolduskoormuse kandjal võimalused tööturul osalemiseks või osalemise jätkamiseks.
Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kulutustest kogu projektiperioodi vältel ja
taotleja omaosalus 25%. Viimsi vallavalitsuse poolt esitatava projekti kogumaksumus on
95,1 tuh. eurot. ESF-st eraldatud summa on 71,3 tuh. eurot ja Viimsi Vallavalitsuse
omaosalus on 23,8 tuh. eurot. Teenuse ettevalmistavad tegevused toimusid 2019. aasta
I-II kvartalis ning teenuse osutamisega alustati juunis 2019.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Konsolideeritud BILANSS
Tuhandetes eurodes

VARAD
KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
PÕHIVARAD
Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad
Põhivarad kokku

Lisa

31.12.2019

31.12.2018

2
3
4

3 163,4
2 452,0
1 101,3
22,9
6 739,6

4 741,0
2 201,4
1 460,7
25,1
8 428,2

4
7
8
9

56,5
199,8
105 930,5
432,1
106 618,9

60,7
199,8
102 460,0
421,0
103 141,5

113 358,5

111 569,7

10
10
3
10
11
10
12

1 138,4
1 865,9
897,0
344,8
0,0
73,1
2 768,9
7 088,1

2 294,1
1 679,1
807,1
330,0
62,7
185,0
2 687,6
8 045,6

10
10
12

143,3
44,2
18 640,3
18 827,8
25 916,9

259,9
46,7
19 303,8
19 610,4
27 656,0

0,1
84 190,9
3 251,6
87 457,4

0,1
79 458,7
4 454,9
83 913,7

113 358,5

111 569,7

VARAD KOKKU
KOHUSTISED JA NETOVARA
LÜHIAJALISED KOHUSTISED
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Sihtfinantseerimine
Eraldised
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Lühiajalised kohustised kokku
PIKAAJALISED KOHUSTISED
Võlad hankijatele
Pikaajalised kohustised ja saadud ettemaksed
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
KOHUSTISED KOKKU
NETOVARA
Reservid
Akumuleeritud ülejääk(puudujääk)
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU
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Konsolideeritud TULEMIARUANNE
Tuhandetes eurodes

Lisa

2019

2018

TEGEVUSTULUD
Maksud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
Tegevustulud kokku

3
13
14
15

30 287,2
7 821,4
6 088,7
179,3
44 376,6

27 298,9
7 752,4
5 810,1
391,8
41 253,2

TEGEVUSKULUD
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud kulud
Põhivarade amortisatsioon
Tegevuskulud kokku

17
18
16
18
8,9

-16 982,1
-13 059,7
-2 770,2
-3 402,6
-4 716,5
-40 931,1

-15 138,6
-11 365,7
-2 517,3
-3 370,9
-4 223,2
-36 615,7

3 445,5

4 637,5

-154,3
0,4
-40,0
-193,9

-183,3
0,7
0,0
-182,6

3 251,6

4 454,9

TEGEVUSTULEM
FINANTSTULUD JA -KULUD
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantskulud
Finantstulud-ja kulud kokku

12
2

ARUANDEPERIOODI TULEM
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Konsolideeritud RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Lisa
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivarade soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Kasum/kahjum põhivarade müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

8,9

15
16

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus
Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Laekunud põhivarade müügist
Laekunud finantstulud
Rahavood investeerimistegevusest kokku

8,9
16

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud
Laenude tagasimaksed
Kapitalirendi tagasimaksed
Makstud intressid ja muud finantskulud
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

12
12
12

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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2019

2018

3445,5

4 637,5

4 716,5
1 279,9
-592,3
-27,9
27,3
8 849,0
-94,9
207,0
8 961,1

4 223,2
1 277,4
-662,8
-48,5
38,7
9 465,5
-688,4
548,7
9 325,8

-10 645,7
787,3
-8,8
107,1
0,4
-9 759,7

-9 418,0
1 222,9
-64,3
132,6
0,7
-8 126,1

2 100,0
-1 957,0
-725,3
-196,7
-779,0

25,0
-2 301,7
-708,6
-184,8
-3 170,1

-1 577,6

-1 970,4

4 741,0
3 163,4
-1 577,6

6 711,4
4 741,0
-1 970,4

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019

Konsolideeritud NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes

Kassareserv
Saldo seisuga 31.12.2015
Põhivarade ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2016
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2017
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2018
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2019

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

Akumuleeritud tulem

0,1

73 926,3
168,6
1 045,4
75 140,3
472,8
3 709,7
79 322,8
135,9
4 454,9
83 913,6
277,3
3 251,6
87 442,5

0,1

0,1

0,1

0,1
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Kohaliku
omavalitsuse
netovara
73 926,4
168,6
1 045,4
75 140,4
472,8
3 709,7
79 322,9
135,9
4 454,9
83 913,7
277,3
3 251,6
87 442,6
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Esialgne
eelarve

Kirje nimetus

Lõplik
eelarve

Täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

35 781,0

38 087,4

39 023,1

Maksutulud

27 824,0

29 385,3

30 287,2

Füüsilise isiku tulumaks

25 200,0

26 754,3

27 686,8

2 550,0

2 550,0

2 521,0

71,0

71,0

62,7

3,0

10,0

16,7

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 382,0

1 482,0

1 482,9

Saadavad toetused tegevuskuludeks

6 429,0

7 006,2

7 126,6

Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks

Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Sh laekumine vee erikasutusest
Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

78,5

81,8

81,8

6 350,5

6 318,5

6 318,5

0,0

605,9

726,3

146,0

213,9

126,4

71,0

71,0

63,2

75,0

142,9

63,2

32 421,4

33 687,3

32 716,4

Antavad toetused tegevuskuludeks

3 571,6

3 539,0

3 061,4

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

1 009,8

1 072,6

887,1

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

2 309,4

1 964,7

1 800,6

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

Mittesihtotstarbelised toetused

252,4

501,7

373,7

Muud tegevuskulud

28 849,8

30 148,3

29 655,0

Personalikulud

14 486,6

15 064,4

14 717,1

Majandamiskulud

13 465,2

14 664,2

14 765,7

898,0

419,7

172,2

3 359,6

4 400,1

6 306,7

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-6 377,3

-8 121,0

-7 227,8

Põhivara soetus (-)

-6 228,3

-8 788,0

-7 693,3

0,0

796,0

530,1

-350,0

-350,0

-323,3

Tagasilaekuvad laenud (+)

263,0

263,0

263,4

Finantstulud (+)

148,0

148,0

146,7

Finantskulud (-)

-210,0

-190,0

-151,4

-3 017,7

-3 720,9

-921,1

-570,0

1 359,0

-145,2

Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)

1 750,0

3 604,0

2 100,0

Kohustuste tasumine (-)

-2 320,0

-2 245,0

-2 245,2

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)

-3 587,7

-2 361,9

-1 841,7

NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+suurenemine, - vähenemine)
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUDE VÄLJAMINEKUD
TEGEVUSALADE LÕIKES

-775,4

39 209,7

43 015,3

40 884,4

5 707,7

5 356,8

4 636,5

161,2

173,7

161,7

4 210,7

4 290,9

3 997,4

Reservfond

700,0

221,7

0,0

Muud üldised valitsussektori teenused

125,8

165,9

119,9

Valitsussektori võla teenindamine

210,0

190,0

151,4

Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
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Ülal nimetamata üldised valitsussektori kulud

300,0

314,6

206,1

Avalik kord ja julgeolek

113,0

113,0

123,0

46,0

46,0

39,8

Politsei
Päästeteenused
Majandus
Põllumajandus
Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)

67,0

67,0

83,2

5 578,4

8 222,3

8 233,4

145,4

160,9

131,7

4 075,7

6 253,1

6 248,7

Ühistranspordi korraldus

870,7

946,9

961,2

Veetransport

206,5

526,8

673,4

5,0

0,0

0,0

Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine)

158,7

159,0

60,6

Muu majandus (sh.majanduse haldamine)

116,4

175,6

157,8

2 083,0

742,1

399,9
88,2

Turism

Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus

70,0

70,0

Avalike alalde puhastus

798,0

0,0

0,0

Heitveekäitlus

410,0

548,7

272,0

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

740,0

40,0

12,9

65,0

83,4

26,8

1 756,0

2 467,1

2 198,9

Tänavavalgustus

980,0

1 652,1

1 496,9

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

776,0

815,0

702,0

11,0

11,0

2,2

Muu keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus

Tervishoid
Ambulatoorsed teenused (kiirabi)

11,0

11,0

2,2

Vabaaeg, kultuur ja religioon

3 202,7

4 740,7

4 299,0

Sporditegevus

1 569,0

1 720,8

1 524,2
233,4

Noorsootöö ja noortekeskused

0,0

256,1

Vaba aja tegevused

190,7

279,4

271,0

Raamatukogud

419,7

1 442,0

1 386,3

Rahvakultuur

251,6

268,3

248,6

Muuseumid

411,0

411,0

356,9

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

155,0

190,0

175,9
17,2

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus
Haridus
Alusharidus (lasteaiad)
Põhikoolid / põhihariduse otsekulud
Noorte huviharidus ja huvitegevus

30,0

30,0

175,7

143,1

85,5

19 375,2

19 829,5

19 562,6

6 607,4

6 560,9

6 545,9

10 445,2

11 324,8

11 244,5

1 070,2

935,9

885,1

Koolitoit

765,2

688,1

654,4

Muu haridus, sh hariduse haldus

455,1

271,1

186,2

Muud hariduse abiteenused
Sotsiaalne kaitse
Haigete sotsiaalne kaitse

32,1

48,7

46,5

1 382,7

1 532,8

1 428,9

1,5

1,5

1,5

35,0

35,0

52,3

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

342,7

494,7

498,6

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

249,0

261,6

270,6

Muu eakate sotsiaalne kaitse

348,4

348,4

230,2

42,9

36,2

17,6

225,0

225,6

224,3

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse

4,0

4,0

0,0

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

10,0

10,0

17,2

Riiklik toimetulekutoetus

54,2

45,8

44,4

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

15,0

15,0

5,8

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

55,0

55,0

66,4

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

71

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019

Aasta
alguse
seisuga

MUUD NÄITAJAD
Võlakohustused
Vaba jääk ehk likviidsed varad

Aasta
alguse
seisuga

Perioodi
lõpu
seisuga

21 002,2

21 002,2

21 176,9

4 300,0

3 061,9

1 220,2

Eelarve täitmise aruanne on koostatud tekkepõhisel printsiibil Viimsi Vallavalitsuse kohta ja
vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele ( lisa 21).
Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 22.
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestuspõhimõtted
2019. aasta Viimsi Valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise
seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ja
avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend (üldeeskiri).
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes ühe
kohaga peale koma.
2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Viimsi Vald (sh
allasutused Viimsi Raamatukogu koos Prangli ja Randvere raamatukogudega, Viimsi
Muusikakool, Viimsi Kunstikool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Kool, Haabneeme Kool,
Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool) ning tema tütarettevõtted AS Viimsi Vesi
(koos tütarettevõtetega OÜ Viimsi Tehnoabi likvideeriti 2019.a, AS Rannapere Pansionaat,
OÜ Viimsi Haldus ja SA Rannarahva Muuseum.
Konsolideeritud aruannete koostamine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustised nende
õiglases väärtuses (va ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende
raamatupidamis-väärtuses).
a) Valitseva mõju all olevad üksused
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (lisa 5,6) on loetud sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud, millede üle Viimsi Vallavalitsusel on kontroll ja on
võimeline kontrollima investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul
loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt
üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline
kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat Valitseva mõju all olevad sihtasutused ja
äriühingud on asutatud Viimsi Vallavalitsuse poolt ning nende nõukogude liikmed määrab
Viimsi Vallavalitsus.
Alates omandamise kuupäevast kajastatakse kontserni osalust omandatud valitseva mõju all
olevate üksuste varades, kohustistes ja tingimuslikes kohustistes ning tekkinud firmaväärtust
konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud valitseva mõju all oleva üksuse tuludes ja
kuludes
konsolideeritud
tulemiaruandes.
Positiivset
firmaväärtust
kajastatakse
konsolideeritud bilansis immateriaalse varana.
b) Olulise mõju all olevad üksused
Olulise mõju all olevaks loetakse äriühingud, milles Viimsi Vald osaleb investeeringuobjekti
finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse
olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab 20-50 % hääleõigusest aktsiatest või osadest.
Investeeringud olulise mõju all olevatesse üksustesse on kajastatud konsolideeritud bilansis
kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema
soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega
muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused kasumis/kahjumis kui muudel
omakapitali kirjetel) ning investeeringuobjekti varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste
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ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe elimineerimisega või
amortisatsiooniga.
Omavahelistes
tehingutes
tekkinud
realiseerumata
kasumid
elimineeritakse vastavalt grupi osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse
samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.
Juhul kui grupi osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava olulise mõju all oleva üksuse
kahjumis ületab selle bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust
nullini ning hinnatakse alla selliseid pikaajalisi nõudeid, mis sisuliselt moodustavad osa
investeeringust. Edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Juhul kui grupp on
garanteerinud või kohustatud rahuldama olulise mõju all oleva üksuse kohustisi, kajastatakse
bilansis nii vastavat kohustist kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Muid nõudeid olulise mõju
all oleva üksuse vastu hinnatakse vastavalt nõude laekumise tõenäosusele.
Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara
väärtuse test.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Viimsi Valla bilansis kajastatakse osalused tuletatud soetusmaksumuses. Tuletatud
soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all
olevates äriühingutes (sidusettevõtjad).
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende
väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende
soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti
omakapitalist Viimsi Vallavalitsusele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste korral
nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud
allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud
soetusmaksumusest.
Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata
aruanded
Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad
konsolideerimata esmased aruanded. Emaettevõtte esmaste aruannete koostamisel on
järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamisel, va investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata
aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused).
Erandina ei ole arvestamise lihtsustamise eesmärgil Viimsi Vald Riigi Raamatupidamise
Üldeeskirja §48 lg 101, mille kohaselt klassifitseeritakse konsolideerimisgrupi üksuste
vahelised rendilepingud lihtsustamise eesmärgil kasutusrendiks, seisuga 31.12.2016
rakendanud.
Finantsvarad
Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja
muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustisteks on võlad tarnijatele, võetud laenud,
viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised. Finantsvara ja –kohustised võetakse
algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustise eest
makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara
otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui grupp kaotab
õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle
varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest.
Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavad
väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne) ning kindla
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lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei
müüda lähema 12 kuu jooksul (va investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) ning kindla
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast
bilansipäeva.
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused
tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on
usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse noteeritud väärtpaberite puhul
bilansipäeva börsinoteeringut (sulgemishinda) ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul
väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupile kättesaadav info investeeringu
väärtuse kohta. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse
aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente soetusmaksumuse meetodil (so algne
soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on
langenud alla bilansilise väärtuse). Soetusmaksumuses kajastatavate finantsinvesteeringute
kaetav väärtus on investeeringust eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna
turu keskmise tulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes.
Finantskohustised
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, millest on maha
arvatud tehingukulutused.
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul
alates bilansikuupäevast või konsolideerimisgrupil pole tingimusteta õigust kohustise
tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille
tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse
pikaajalisteks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse
lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal on õigus
bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.
Finantskohustised eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või
aegunud.
Raha ja selle ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjetel kassas olevat sularaha, arvelduskontode
jääke ning kuni 1-aastase järelejäänud tähtajaga deposiite, mida on võimalik lühiajalise
etteteatamistähtajaga katkestada. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste
laenukohustiste koosseisus.
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse
otsemeetodil.
Nõuded ostjate vastu
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so nominaalväärtus
miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid kajastatakse bilansis
nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest
summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Selliste nõuete puhul, mis
ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks
langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust
laekumata jäänud nõuete osas. Seega nõuded, mille maksetähtaeg on ületanud 6 või enam
kuud, hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse
bilansireal “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt
kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja
kulu vähendusena aruandeperioodi tulemiaruandes. Nõuet loetakse lootusetuks, kui
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juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks (inimese surm, ettevõtte
likvideerimine jm). Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Maksu-, lõivu- ja trahvi- ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil. Muud maksu-, lõivu ja trahvinõuded kajastatakse tekkepõhiselt
nõudeõiguse tekke momendil. Iga kliendi laekumata nõudeid hinnatakse võimalusel eraldi
ning arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud kulutustest (va. käibemaks, mis
kajastatakse soetamisel kuluna), mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse
asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse
arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on
madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hooned rajatised), mida
hoitakse renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida grupp ega ükski teine
avaliku sektori üksus ei kasuta enda põhitegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse
bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab soetamisega otseselt seonduvaid
tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest analoogiliselt
materiaalse põhivarade kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset
meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi,
sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Rakendatakse amortisatsioonimäärade vahemikku 3-10 %.
Maad ei amortiseerita.
Materiaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaradeks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 5 000 eurot (kuni 31.12.2016 soetatud varade korral alates 2
000 eurot), välja arvatud maa, kunstiväärtused, mis võetakse soetusmaksumuses arvele
olenemata maksumusest. Tulenevalt muudatustest riigi raamatupidamise üldeeskirjas, kus
põhivarade arvelevõtmise piirmääraks alates 31.12.2016 on 5 000 eurot, kanti seisuga
31.12.2016 bilansist välja kõik põhivarad soetusmaksumusega alla 5 000 euro. Varem
arvelevõetud põhivaraobjektide (maksumusega alla 5 000 euro) arvestust jätkatakse bilansis
kuni nende mahakandmiseni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku
inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud
väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.
Materiaalsete põhivarade algne soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt
soetamisega seotud kulutustest. Soetusmaksumuse hulka ei arvestata põhivarade
soetamisega seotud mittetagastatavaid makse ja lõive (va omatarbeks ehitatavate varade
maksumusse lisatavatele tööjõukuludelt arvestatud maksud), samuti laenu- ja lähetuskulusid.
Sellised kulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna.
Põhivarade rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalsete põhivarade mõistele,
liidetakse materiaalse põhivarade soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute
lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse
põhivarade kulumi normi. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende
toimumise momendil.
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Põhivarade, mis ei olnud eelnevalt bilansis, näiteks maa ja pärandvara tasuta saamist
kajastatakse ümberhindamistehinguna õiglases väärtuses (st varade õiglane väärtus
kajastatakse varade saamisel otse netovaras akumuleeritud ülejäägi real). Kui õiglast
väärtust ei ole võimalik määrata, siis kajastatakse maa bilansis maksustamishinnas ning
muude põhivaraobjektide arvestust peetakse bilansiväliselt. Tasuta saadud varaobjektide,
milliste maksumus ei ületa põhivarade objekti maksumuse piirmäära, arvestust peetakse
väheväärtusliku varana bilansiväliselt.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum
ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Kulumi normid määratakse igale põhivarade objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Kui põhivarad koosnevad erineva hinnangulise kasuliku elueaga
komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse
komponendid eraldi arvele. Uute põhivarade kulumi normid aastas on põhivarade gruppidele
järgmised:
Põhivarade liigid
Hooned
Rajatised
Masinad ja seadmed
Inventar
Arvutustehnika

Amortisatsiooni norm
2-5 %
5%
15-30 %
20-40 %
20-40 %

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Kulumi arvestus lõpetatakse, kui varade lõppväärtus, milleks on summa, mida grupp saaks
varade võõrandamisel täna, juhul kui varad oleksid sama vanad ja samas seisukorras nagu
nad on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust.
Materiaalstee põhivarade kulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle
vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse
muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt.
Materiaalsete põhivarade bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui
mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et varade kaetav väärtus võib olla
langenud alla nende bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib grupp läbi
varade kaetava väärtuse hindamise. Juhul kui põhivarade kaetav väärtus (s.o. kõrgem
kahest järgnevast näitajast: varade neto õiglane väärtus miinus müügikulutused või varade
kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalsete
põhivarade
objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi
kuluna tulemiaruande kirjel „Põhivarade amortisatsioon ja allahindlus”.
Kui hiljem varade kaetav väärtus on tõusnud üle varade bilansilise väärtuse, siis allahindlus
tühistatakse ja suurendatakse varade bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani, kui
bilansilise väärtuseni, mis varadel oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Varade allahindluse
tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samal kirjel, kus kajastati varasem allahindlus.
Materiaalsete põhivarade kajastamine lõpetatakse varade võõrandamisel või siis, kui grupp
ei eelda nende varade kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist.
Materiaalsete põhivarade kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid
kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulemiaruandes kirjel „Muud tulud” või
„Muud kulud”.
Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele
avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui varade väärtus ei ole langenud
selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu.
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Ümberhindlus
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalsete põhivarade
ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996.a. toimunud
hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.
Seoses maareformi jätkumisega on ümberhindlusi jätkatud, võttes arvele aruandeperioodil
mõõdistatud ja maakakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt
arvele aruandeperioodil omandatud peremehetud varad, mis on saadud seoses pärijate
puudumisega.
Varade ümberhindluseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse
meetodit. Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.
Turuhinna puudumisel on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivarad lubatud
erandjuhul arvele võtta ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses (riigi raamatupidamise
üldeeskiri § 18).
2018. aastal hinnati ümber maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi
munitsipaliseerimise käigus kokku summas 135,9 tuh. eurot. 2017 . aastal hinnati ümber
maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi munitsipaliseerimise käigus kokku summas
472,9 tuh. eurot.
Immateriaalsed põhivarad
Immateriaalsete põhivaradena kajastatakse füüsilise substantsita varasid kasuliku tööeaga
üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost (kuni 31.12.2016.a. soetatud
varade korral alates 2 000 eurost). Immateriaalsed põhivarad kajastatakse
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse
langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku
elueaga varadega. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortiseerimisel
kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on 5-50 %. Piiratud
kasuliku elueaga immateriaalsete varade kulum kajastatakse tulemiaruandes kirjel
„Põhivarade amortisatsioon ja allahindlus”. Piiratud elueaga immateriaalsete varade
kulumiperioodi ja –meetodit vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul ja muudetakse
vajadusel edasiulatuvalt.
Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga immateriaalsete varade kaetav väärtus
võib olla langenud alla nende bilansilise väärtuse, siis viiakse läbi varade väärtuse languse
test ja vajadusel hinnatakse varad alla nende kaetavale väärtusele.
Uurimis- ja arendustegevusega seotud väljaminekud kajastatakse kuluna nende tekkimisel,
välja arvatud juhul, kui need on seotud iseseisvate varaobjektidega, mis vastavad varade
kajastamise tingimustele.
Varade väärtuse langus
Piiramatu kasuliku elueaga varasid (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse varade
väärtuse langust, võrreldes varade bilansilist maksumust kaetava väärtusega.
Amortiseeritavate varade puhul hinnatakse varade väärtuse võimalikule langusele viitavate
asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse varade kaetavat väärtust
ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum
kajastatakse summas, mille võrra varade bilansiline maksumus ületab nende kaetava
väärtuse. Varade kaetav väärtus on varade õiglane väärtus, millest on maha lahutatud
müügikulutused või selle kasutusväärtus vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade väärtuse
languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või
väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada.
Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul
hinnatakse igal järgmisel bilansipäeval, kas võib olla tõenäoline, et varade kaetav väärtus on
vahepeal tõusnud (va firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist
kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes põhivarade allahindluse kulu vähendamisena
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Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.
Grupp on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse esmakordselt bilansis vara ja kohustisena renditud varade õiglase
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on
madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud
põhivaradega, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab
rendiperioodi lõpuks varade omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse varad kas
rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem.
Kapitalirendi maksed jagatakse kohustist vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.
Grupp on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud varad kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas.
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja
intressituluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras,
analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna lineaarselt
rendiperioodi jooksul.
Kasutusvalduse tehingute kajastamine
Kasutusvalduse tehingud sisaldavad põhivarade ehitamise finantseerimist kas ehitaja või
liisingfirma poolt. Kuna ehituste finantseerimine on sõlmitud kapitalirendi tingimustel, siis
saadud raha (finantseerimise) summas kajastatakse bilansis kapitalirendikohustist
(kasutusvalduse kohustist). Intressikulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.
Eraldised ja tingimuslikud kohustised
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik või
lepinguline alus või mis tulenevad senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab
usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste
hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud
kohustised, mis teatud tingimusel võivad tulevikus muutuda kohustiseks, kuid mille
kohustisena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva,
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.
Laenukohustised
Võetud laenud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil. Pikaajaliste võetud laenude korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha
arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu
kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Ettevõtte tulumaks ja muud maksud
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, kuid
maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Maksumääraks oli kuni
31.12.2014 21/79 ja alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaks kajastatakse dividendide
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väljakuulutamise hetkel tulemiaruandes kuluna olenemata sellest, millise perioodi eest need
on välja kuulutatud või millal tegelikult välja makstakse.
Grupi emaettevõte Viimsi Vallavalitsus ei ole käibemaksukohuslane, kuid kajastab oma
raamatupidamises käibemaksu eraldi kulukontol.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivarade soetamise
perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata
jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse
sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate
kuludega). Sihtfinantseerimise korral põhivarade soetamiseks võetakse varad bilansis arvele
nende soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse
tulemiaruandes kompenseeritavat kulu või põhivarade soetust ja saadud toetust mõlemaid
eraldi. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või
sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvele võtmise kuupäeval.
Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud,
kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud
kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel
laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Mittesihtotstarbelist
finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna ja sihtfinantseerimise
andja poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist sihtfinantseerimist
kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena
saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle
kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab
raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või
vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja
hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja
maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse
toetuse andjalt või vahendajalt).
Valla poolt antavad toetused
Toetuste arvestamisel ja väljamaksmisel lähtutakse Viimsi Vallavolikogu kehtestatud
määrustest. Toetused kajastatakse esialgselt kohustisena vastava taotluse alusel.
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja-kohustised
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Viimsi Vallavalitsuse
ja tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro.
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajatamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud
monetaarsed varad ja kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse
bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside
alusel. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes
perioodi tulu ja kuluna.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ja loodusvarade kasutamise-ning saastetasude tulu võetakse arvele
tekkepõhiselt, vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
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maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning
trahve trahvide määramise päeval. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või
saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud
üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning
tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse
osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes
valmidusastme meetodist.
Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust
on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist
intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel
arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on
tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.
Liitumistasude arvestus
Liitumise müüja kajastab liitumistasu, mis ületab põhivarade arvele võtmise piirmäära,
liitumiseks ehitatud põhivarade soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab
liitumiseks ehitatud põhivarade soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna.
Liitumistasu võib võtta miinusega põhivaradena arvele eraldi põhivarade kaardil.
Liitumistasu, mis jääb alla põhivarade soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivarade või varude soetamisel tasutud
mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh. käibemaks mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks,
kajastatakse soetamise hetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide
väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.
Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude
leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja
põhitegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustiste saldode muutused. Käesolevas
aastaaruandes on muudetud rahavoogude kirjete jaotust. Põhivarade soetusele lisanduv
käibemaksukulu on lisatud põhivarade soetusele. Põhivarade soetuseks saadud
sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav
käibemaksukulu ning põhivarade sihtfinantseerimine on loetud kogumahus rahavooks
investeerimistegevusest.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Viimsi Vallavolikogu ja - Vallavalitsuse liikmed ning asutuste
juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida. Seotud osapoolteks on ka Viimsi
valla konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja juhatuse
liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed,
samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja
äriühingud.
Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt on aruandeaastal aastaaruandes avalikustatud
informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või valla
konsolideerimisgrupi sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada
vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat,
mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks,
kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.
Bilansipäevajärgsed sündmused
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud
tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel
arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne kuulub raamatupidamise aastaaruande koosseisu ja on
Raamatupidamise seaduse § 41 alusel selle täiendavaks põhiaruandeks. Viimsi Valla
eelarve koostati KOFS (kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seadus) alusel
tekkepõhisel põhimõttel konsolideerimata Viimsi Valla kohta. Eelarve täitmise aruanne on
koostatud konsolideerimata Viimsi Valla kohta tekkepõhiselt ja on võrreldav tekkepõhisel
põhimõttel koostatud Viimsi Valla konsolideerimata aruannetes (lisa 20) kajastatud
andmetega. Aruandes on kasutusel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
1) põhivarade soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning
põhivarade müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega
tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade,
teenuste ja põhivarade soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande
real Muud tegevuskulud).

Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid
tuhandetes eurodes
Sularaha
Arvelduskontod pankades
Raha ja selle ekvivalendid kokku

31.12.2019
15,5
3 147,9
3 163,4

31.12.2018
8,1
4 732,9
4 741,0

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 0,4 tuh. eurot. 2018. aastal oli
intressitulu 0,7 tuh. eurot.

Lisa 3. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded, maksukohustised ning
maksutulud
tuhandetes eurodes
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Lühiajalised nõuded

Nõuded brutosummas

31.12.2019

Üksikisiku tulumaks

2 427,9

Maamaks

31.12.2018

2 177,8

4,3

0,0

15,6

15,2

Muud maksud(kohalikud maksud)

1,1

1,8

Trahvinõuded

7,9

11,4

-4,8

-4,8

2 452,0

2 201,4

Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest

Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded kokku
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Tulu- ja maamaksu kogub ja kannab edasi Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks
deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliameti
teatistele. Tulu loodusressursside kasutamise eest (vee erikasutus-, kaevandamis- ning
saastetasud) kogub ja kannab edasi Keskkonnaamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud,
kuid üle kandmata tasud on kajastatud vastavalt Keskkonnaameti teatisele. Kohalikke makse
kogub Viimsi Vallavalitsus.
B. Maksukohustised
Maksud brutosummas

Lühiajalised kohustised
31.12.2019

31.12.2018

Sotsiaalmaks

452,7

440,6

Üksikisiku tulumaks

247,9

236,5

Käibemaks

77,2

41,8

Kogumispensionimaksed

20,9

20,5

Töötuskindlustusmaksed

29,6

28,4

2,1

2,5

66,6

33,2

0,0

3,6

897,0

807,1

Erisoodustuste-ja ettevõtja tulumaks
Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud
Maamaks
Maksukohustised kokku

C. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Arvestatud tulu aruandeaastal
2018

2019
Üksikisiku tulumaks

27 686,8

24 704,0

Maamaks

2521

2 516,8

Kohalikud maksud

79,4

78,1

30 287,2

27 298,9

Tasu vee erikasutuse eest (lisa15)

63,2

69,4

Tasud kokku

63,2

69,4

Maksud kokku

Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallale aruandeaastal järgmiselt: reklaamimaksu 62,7 tuh.
eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 16,7 tuh. eurot. 2018. aastal arvestati
reklaamimaksu 71,8 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 6,3 tuh. eurot.

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

83

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2019

Lisa 4. Muud nõuded ja makstud ettemaksud
tuhandetes eurodes
31.12.2019

31.12.2018

703,5
-20,8
17,1

699,2
-20,8
0,0

0,4

1,4

0,1
21,4

0,5
65,6

274,5

279,8

103

370,9

1,7
29,9

33,6
60,9

-29,5
1 101,3

-30,4
1 460,7

31.12.2019
56,5
56,5

31.12.2018
60,7
60,7

Nõuded ostjate vastu
Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük)
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Maksude ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Ettemaksed töövõtjatele
Deklareeritud maksukulu töötasu
ettemaksetelt
Muud tulevaste perioodide kulud
Ettemakstud sihtfinantseerimised (lisa 17)
Nõuded saamata toetuste
eest (lisa 14)
Muud nõuded
Makstud tagatisdeposiidid
Muud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muud
nõuded
Kokku muud nõuded ja ettemaksed
Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed
Muud pikaajalised nõuded
Kokku pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed

Muude pikaajaliste nõuetena on kajastatud nõuded eraisikutele liitumistasude eest.

Lisa 5. Osalused sihtasutustes
tuhandetes eurodes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva
mõju all olevad sihtasutused:
Osaluse

Nimetus, aasta

määr
%

Osalus
emaettev
.
bilansis

Tulemiaruande näitajad
Tulud

Kulud

Tulem

Bilansi näitajad aasta
lõpus
Varad

Netovarad

SA Rannarahva
Muuseum
2019
2018

100
100

12,1
12,1

551,1
579,0

Sihtasutus asub Eesti Vabariigis.
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Lisa 6. Osalused tütarettevõtetes
tuhandetes eurodes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva
mõju all olevad äriühingud:
Nimetus, aasta

Osaluse

Osalus

määr
%

emaettev.
bilansis

Bilansi näitajad aasta
lõpus
Varad
Netovarad

Tulemiaruande näitajad
Tulud

Kulud

Tulem

AS Viimsi Vesi
2019
2018

100
100

9 755,1
9 755,1

3 647,1
3 557,9

-3 662,8
-3 502,7

-15,7
55,2

38 254,7
38 734,9

36 253,5
36 269,2

2019
2018

100
100

535,9
487,1

1 131,2
908,1

-960,5
-881,5

168,2
26,6

867,2
741,7

655,3
487,1

2019
2018
OÜ Viimsi Tehnoabi
2019
2018

100
100

6 958,2
7 040,4

3 696,4
1 937,2

-3 712,3
-1 799,8

-15,9
137,4

18 514,2
19 808,7

8 180,0
8 278,1

100
100

0,0
0,0

0,0
107,2

0,0
-16,5

0,0
90,7

0,0
137,6

0,0
136,9

AS Rannapere
Pansionaat

OÜ Viimsi Haldus

Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis.
2019. aastal ei suurendatud aktsia- ega osakapitali tütarettevõtetes.
Viimsi Vallavolikogu otsuse 21.05.2019 nr 31 alusel otsustati kiita heaks AS Viimsi Vesi ja
OÜ Viimsi Tehnoabi ühinemine. Kanne ühinemise kohta kinnitati Äriregistris 28.06.2019.a.
Grupi osalused nimetatud tütarettevõtetes ei ole muutunud.

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes eurodes
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2019
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2018

199,8
199,8
2019
-4,1

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 19)

2018
-2,1

Kinnisvarainvesteeringuteks on maa.
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks.
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu oli 2019. aastal 16,4 tuh. eurot
ning 2018. aastal 0,3 tuh. eurot ning kajastub lisa 15 rea Õiguste müük summa koosseisus.
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Lisa 8. Materiaalsed põhivarad
tuhandetes eurodes
Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Hooned ja
rajatised

Masinad ja
seadmed

12 889,4

110 250,1

1 673,4

1 728,0

3 318,2

129 859,1

0,0

-30 323,8

-994,5

-1 217,8

0,0

-32 536,1

12 889,4

79 926,3

678,9

510,2

3 318,2

97 323,0

Maa

Kokku

Jääk 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2017
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused

527,3

3 549,9

233,0

77,5

4 864,8

9 252,5

Saadud mitterahal.sihtfinantseerimine

13,6

5,6

0,0

0,0

0,0

19,2

Kulum ja allahindlus

0,0

-3 825,9

-257,2

-103,5

0,0

-4 186,6

135,9

0,0

0,0

0,0

0,0

135,9

0,0

2 592,4

0,0

348,7

-2 941,1

0,0

-23,1

-61,0

0,0

0,0

0,0

-84,1

653,7

2 261,0

-24,2

322,7

1 923,7

5 136,9

13 543,1

116 307,4

1 904,4

2 148,7

5 241,9

139 145,5

0,0

-34 120,0

-1 249,7

-1 315,8

0,0

-36 685,5

13 543,1

82 187,4

654,7

832,9

5 241,9

102 460,0

Soetused ja parendused

11,3

905,2

250,4

356,3

6 373,1

7 896,3

Saadud mitterahal.sihtfinantseerimine

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

48,2

Kulum ja allahindlus

0,0

-4 096,9

-280,3

-120,2

0,0

-4 497,4

277,2

0,0

0,0

0,0

0,0

277,2

Ümberklassifitseerimine

0,0

5 881,1

0,0

67,6

-5 948,7

0,0

Müüdud põhivarade jääkväärt.mahakandm.

-6,4

-224,9

0,0

-30,9

0,0

-262,2

Muu mahakandmine jääkväärtuses

0,0

0,0

0,0

0,0

-171,3

-171,3

Kulumi mahakandmine

0,0

148,8

0,0

30,9

0,0

179,7

330,3

2 613,3

-29,9

303,7

253,1

3 470,5

13 873,4

122 868,8

2 154,8

2 541,7

5 495,0

146 933,7

0,0

-38 068,1

-1 530,0

-1 405,1

0,0

-41 003,2

13 873,4

84 800,7

624,8

1 136,6

5 495,0

105 930,5

Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Müüdud põhivarade jääkväärt.mahakandm.
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Kokku liikumised
Jääk 31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2018
Aruandeperioodi liikumised

Ümberhindlused

Kokku liikumised
Jääk 31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2019

Aruandeaastal on müüdud varasid müügihinnas kokku 107,1 tuh. euro eest ja kasumit
saadud 27,9 tuh. eurot, sh rajatised müügihinnas 107,1 tuh. eurot ja kasum 27,9 tuh. eurot.
2019. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 277,3
tuh. eurot (2018. aastal kokku summas 135,9 tuh. eurot), mis hinnati maa
maksustamishinnas.
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Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 10 645,7 tuh.
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
1. Aruandeaasta soetuste summa materiaalse põhivara eest -7 896,5 tuh. eurot ja
immateriaalse põhivara eest -55,5 tuh. eurot.
2. Käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt -1 279,9 tuh. eurot.
3. Liidetud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 1 716,2 tuh. eurot ja lahutatud
aasta alguseks tarnijatele tasumata summa 302,4 tuh. eurot.
Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarad
tuhandetes eurodes
Info ja
Hooned ja
Masinad ja
kommunikats.
rajatused
seadmed
seadmed

Soetusmaksumus 31.12.2018
Akumuleeritud kulum 31.12.2018
Jääkväärtus 31.12.2018

Soetusmaksumus 31.12.2019
Akumuleeritud kulum 31.12.2019
Jääkväärtus 31.12.2019

Muu
põhivara

Kokku

12 166,5

52,8

53,2

772,6

13 045,1

-3 001,0

-52,8

-49,4

-772,6

-3 875,8

9 165,5

0,0

3,8

0,0

9 169,3

12 166,5

52,8

53,2

772,6

13 045,1

-3 244,4

-52,8

-50,8

-772,6

-4 120,6

8 922,1

0,0

2,4

0,0

8 924,5

Pangalaenude tagatiseks panditud vara
tuhandetes eurodes
Maa
Soetusmaksumus

Kokku

Kinnistu

1 450,2

10 551,2

12 001,4

0,0

-4 238,8

-4238,8

Jääk 31.12.2018

1 450,2

6 312,4

-7762,6

Soetusmaksumus

1450,2

10 551,2

12001,4

0,0

-4 637,4

- 4637,4

1 450,2

5 913,8

7 364,0

Akumuleeritud kulum

Akumuleeritud kulum
Jääk 31.12.2019

Ülaltoodud panditud varad väljendavad pankadelt võetud pangalaenude tagatisi, mis on lahti
kirjutatud lisas 12.

Lisa 9. Immateriaalsed põhivarad
tuhandetes eurodes
Tarkvara

Muud
immater.
põhivarad

Õigused
ja
litsentsid

Ettemaksed

Kokku

Jääk 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2017

171,5

33,9

197,1

178,5

581,0

-122,2

-28,7

-96,3

0,0

-247,2

49,3

5,2

100,8

178,5

333,8

37,7

0,0

0,0

86,1

123,8

-20,7

-4,5

-11,4

0,0

-36,6

Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Amortisatsioon
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Soetusmaksumuse mahakandmine

0,0

-16,0

0,0

0,0

-16,0

Kulumi mahakandmine

0,0

-16,0

0,0

0,0

-16,0

17,0

-36,5

-11,4

86,1

55,2

209,2

17,9

197,1

264,6

688,8

-142,9

-17,2

-107,7

0,0

-267,8

66,3

0,7

89,4

264,6

421,0

37,0

0,0

0,0

18,5

55,5

Amortisatsioon

-24,9

-8,2

-11,3

0,0

-44,4

Ümberklassifitseerimine

208,4

37,2

0,0

-245,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,5

29,0

-11,3

-227,1

11,1

454,6

55,1

197,1

37,5

744,3

-167,8

-25,4

-119,0

0,0

-312,2

286,8

29,7

78,1

37,5

432,1

Kokku liikumised
Jääk 31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2018
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused

Kulumi mahakandmine
Kokku liikumised
Jääk 31.12.2019
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2019

Lisa 10. Võlad hankijatele ja töövõtjatele ning muud kohustised ja
saadud ettemaksed
tuhandetes eurodes
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele
Võlad hankijatele
Lühiajalised kohustised
Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest
Võlad hankijatele põhivarade eest
Kokku lühiajalised võlad hankijatele
Pikaajalised kohustised
Võlad hankijatele põhivarade eest
Kokku pikaajalised kohustised

Võlad töövõtjatele
Puhkusetasude kohustis
Töötasu võlgnevus
Arvestatud ja kinnipeetud maksud,
mille deklareerimiskohustus pole veel
saabunud
Võlad majanduskulude eest
Muud võlad töövõtjatele
Kokku võlad töövõtjatele

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

31.12.2019

31.12.2018

979,5
158,9
1 138,4

837,8
1456,3
2 294,1

143,3
143,3

259,9
259,9

31.12.2019

31.12.2018

639,4
733,7

627,4
635,4

486,6
2,6
3,6
1 865,9

411,2
2,0
3,1
1 679,1
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B. Muud kohustised ja saadud ettemaksed
31.12.2019
Lühiajaline
osa
Muud kohustised ja saadud
ettemaksed
Intressikohustised
Toetuste andmise kohustised(vt.lisa 16)
Muud kohustised
Saadud tagatistasud
Muud saadud ettemaksed
Ettemaksed toodete ja teenuste eest
Kokku
Sihtfinantseerimine (vt. lisa 13)
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed
Kokku

Pikaajaline
osa

31.12.2018
Lühiajaline
Pikaajaline
osa
osa

11,2
81,9
20,1
16,1
25,7
0,0
155,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44,2
44,2

13,6
9,1
12,2
114,7
0,2
35,2
185,0

0,0
0,0
0,0
0,0
46,7
0,0
46,7

262,9
262,9

0,0
0,0

330,0
330,0

0,0
0,0

Lisa 11. Eraldised ja tingimuslikud kohustised
tuhandetes eurodes
Jääk
seisuga
Kasutatud
31.12.2019
Kohtuprotsesside suhtes
Eraldised

Lühiajalised

0

62,7

Lisandunud/
tühistatud

Jääk
seisuga
31.12.2018

0

62,7

Tasutud ja tasumisele kuuluvad summad.
1. Haldusasi nr 3-15-873 Eeli Lääne kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 27.11.2014 korralduse
nr 1562 ning Viimsi Vallavalitsuse poolt 29.12.2014 väljastatud ehituslubade nr
1412219/03953, 1412219/04010 ja 1412219/04011 tühistamiseks.
Tallinna Ringkonnakohtu 15.11.2018 otsusega rahuldati kaebus osaliselt: Viimsi vallalt
mõisteti välja haldusasjas kantud menetluskulude katteks 24,3 tuh. eurot.
Menetluskulud tasuti 15.01.2019.
2. Haldusasi nr 3-18-597 Eeli Lääne kaebuses mõista Viimsi vallalt tema kasuks välja otsene
varaline kahju summas 38,8 tuh. eurot, õiglane hüvitis kohtu äranägemisel ning
viivisevõlgnevus VÕS § 113 lg 1 sätestatud määras hüvitisnõudest alates 23.03.2018 kuni
hüvitisnõude kohase täitmiseni.
Kahjunõue tuleneb hetkel Tallinna Ringkonnakohtu menetluses olevast haldusasjast nr 3-15873, mistõttu soovib kaebaja antud asjas menetluse peatamist kuni haldusasjas nr 3-15-873
lahendi jõustumiseni.
Tallinna Halduskohtu 08.02.2019 määrusega kinnitati Eeli Lääne ja Viimsi valla vahel
07.02.2019 sõlmitud kompromiss:
1) Viimsi vald (Viimsi vallavalitsuse kaudu) tasub 38,8 tuh. eurot Eeli Läänele ja Haldusasja
3-18-597 menetlus lõpetati.
Kompromissiga kokkulepitud summa tasuti 01.03.2019.
3. Haldusasi nr 3-18-2097 OÜ Eesti Seeme kaebuses seoses Vehema tee
ümberehitustöödega, mis puudutavad kaebaja kinnistut aadressil Vehema tee 1 a. Kaebaja
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hinnangul on Vehema tee ümberehitustööde tulemusel jäetud ta osaliselt ilma õigusest
vabalt vallata, kasutada ja käsutada oma kinnisasja. Kaebusele on lisatud esialgse
õiguskaitse (EÕK) taotlus, milles kaebaja palub peatada nimetatud ehitusloa kehtivus.
Mõista Viimsi vallalt OÜ Eesti Seeme esimese ja teise astme menetluskulude katteks välja
7,5 tuh. eurot. Ülejäänud osas jätta menetluskulud poolte endi kanda.Viimsi vallal endal
menetluskulud puudusid.
Menetluskulud tasuti 23.07.2019.
4. Haldusasi nr 3-19-1809 OÜ Eesti Seeme kaebuses kohustada Viimsi Vallavalitsust
algatama Vehema tee ümberehitusele kasutusloa andmise menetlus kehtiva 13.07.2018
ehitusloa nr TEL-100 alusel ja välja anda kasutusluba 60 päeva jooksul kohtuotsuse
jõustumisest; või alternatiivselt kohustada Viimsi Vallavalitsust algatama Vehema tee
13.07.2018 ehitusloa nr TEL-100 muutmise menetlus ja välja anda uus ehitusluba 60 päeva
jooksul kohtuotsuse jõustumisest; või alternatiivselt kui kohus otsustab kasutusloa
väljastamise või ehitusloa muutmise osas kohustamiskaebust mitte rahuldada või juhul, kui
vastustaja väljastatud ehitusluba või kasutusluba ei ole õigusvastaseks tunnistatud ehitusloa
nr TEL-100 tagajärgede kõrvaldamiseks piisav, siis taotleb kaebaja teha Viimsi vallale
ettekirjutus Vehema tee ümberehitusega kaasnevate õigusvastaste tagajärgede
kõrvaldamiseks muul kohtu poolt sobivaks peetud viisil ja määrata otsuse täitmise tähtajaks
60 päeva alates kohtuotsuse jõustumisest.
Tallinna Halduskohtu 27.11.2019 määrusega lõpetati haldusasja menetlus HKMS § 152 lg 1
p 4 alusel, kuna kasutusluba anti välja ja mõisteti Viimsi vallalt kaebaja kasuks välja
menetluskulud kokku summas 1,1 tuh. eurot. Muus osas jäeti poolte menetluskulud nende
enda kanda.
Menetluskulud tasuti 19.12.2019.

Menetluses olevad kohtuasjad.
Viimsi Vallavalitsusel on pooleliolevaid kohtuasju 8, sh 7 haldusasja ja 1 tsiviilasi.
1. Haldusasi nr 3-17-2490 Urmas Valge kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017
korralduse nr 768 tühistamiseks ning faktilise asjaolu tuvastamiseks koos taotlusega
dokumentide kohtule esitamiseks ning esialgse õiguskaitse korras nimetatud korralduse
kehtivuse peatamiseks kuni haldusasjas kohtuotsuse jõustumiseni.
Tallinna Halduskohtu 27.11.2017 määrusega rahuldati esialgse õiguskaitse taotlus ja keelati
Viimsi vallal kuni käesolevas haldusasjas tehtava lõpliku kohtulahendi jõustumiseni anda
haldusakte, millega antakse kolmandatele isikutele Tammneeme tee 3, Tammneeme küla,
Viimsi vald maaüksuse osas õigusi, mis välistavad Urmas Valge võimaluse maaüksusel
asuvate ehitiste juurde maad ostueesõigusega erastada.
Kolmanda isikuna oli asja kaasatud Kaia Kask.
Tallinna Halduskohtu 19.07.2019 otsusega jäeti Urmas Valge kaebus rahuldamata ja
mõisteti Urmas Valgelt Kaia Kask kasuks välja menetluskulud summas 5,4 tuh. eurot.
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.
Tallinna Ringkonnakohtu 20.02.2020 otsusega tagastati Urmas Valgele apellatsioonkaebuse
lisad 10, 11 ja 20, jäeti Urmas Valge apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna
Halduskohtu 19.07.2019 otsus muutmata ning mõisteti Urmas Valgelt Kaia Kase
apellatsioonimenetluse kulude katteks välja 4,5 tuh. eurot. Urmas Valge ja Viimsi valla
apellatsioonimenetluse kulud jätta nende endi kanda.
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.
2. Tsiviilasi nr 2-18-12743 Revnetek Systems OÜ hagi Viimsi Vallavalitsuse vastu leppetrahvi
224,7 tuh. eurot ja viivise väljamõistmise nõudes.
09.09.2019 loobus hageja hagist summas 164,0 tuh. eurot, millega nõudeks jäi mõista Viimsi
vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks välja põhinõue 60,6 tuh. eurot ja põhinõudelt arvutatud
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viivis VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras alates 27.08.2018 kuni põhinõude
täitmiseni (09.09.2019 seisuga 5,0 tuh. eurot).
Harju Maakohtu 01.11.2019 otsusega rahuldati hagi osaliselt, mõisteti Viimsi Vallavalitsuselt
Revnetek Systems OÜ kasuks leppetrahv summas 3,9 tuh. eurot ja põhinõudelt (3,9 tuh.
eurot) arvutatud viivis VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras alates 27.08.2018
kuni põhinõude täitmiseni. Mõisteti hagejalt Revnetek Systems OÜ Viimsi Vallavalitsuse
kasuks välja menetluskulud summas 12,1 tuh. eurot. Hageja Revnetek Systems OÜ on
kohustatud tasuma kostjale Viimsi Vallavalitsus hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt
menetluskulude suurust kindlaks tegeva lahendi jõustumisest alates kuni täitmiseni viivist
võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses ettenähtud määras.
Hageja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.
Tallinna Ringkonnakohtu 12.03.2020 otsusega tühistati Harju Maakohtu 01.112019 otsus
osas, millega maakohus jättis Revnetek Systems OÜ hagi leppetrahvi 3,9 tuh.eurot ületavas
osas rahuldamata, samuti menetluskulude jaotuse ja kindlaksmääramise osas, tehti
tühistatud osas uus otsus, millega mõisteti Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks välja
täiendavalt leppetrahv 26,4 tuh. eurot ja alates 27.08.2018 viivis põhinõudelt (26,4 tuh. eurot)
võlaõigusseaduse (VÕS) § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras kuni põhinõude
täitmiseni, samuti jaotada menetluskulud.
Otsuse tervikresolutsioon on järgmises sõnastuses:
5.1.
Võtta vastu hagist loobumine summas 164,0 tuh. eurot.
5.2.
Tagastada Revnetek Systems OÜ arvelduskontole EE902200221050819059 pool
loobutud osalt tasutud riigilõivust ehk 0,5 tuh. eurot.
5.3.
Hagi rahuldada osaliselt.
5.4.
Välja mõista Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks leppetrahv summas 30,3
tuh. eurot.
5.5.
Välja mõista Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks põhinõudelt (30,3 tuh. eurot)
viivis võlaõigusseaduse (VÕS) § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras alates 27.
augustist 2018 kuni põhinõude täitmiseni.
5.6.
Jätta esimese astme menetluskulud 86 % ulatuses Revnetek Systems OÜ kanda ja
14 % ulatuses Viimsi valla kanda.
5.7.
Jätta apellatsiooniastme menetluskulud 53 % ulatuses Revnetek Systems OÜ kanda
ja 47 % ulatuses Viimsi valla kanda.
5.8.
Hüvitatavate menetluskulude rahalise suuruse määrab kindlaks asja lahendanud
maakohus
pärast
kohtuotsuse
või
menetlust
lõpetava
määruse
jõustumist
tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 177 lg-s 2 sätestatud korras.
Viimsi vald esitab Riigikohtule kassatsioonkaebuse.
3. Haldusasi nr 3-19-1256 Karl Kask kaebuses Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsuse nr 37
„Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu kehtestamine“ tühistamise nõudes.
Kaebaja esitas ka esialgse õiguskaitse (EÕK) taotluse, milles taotleb peatada nimetatud
otsuse täitmine.
Tallinna Halduskohtu 05.07.2019 määruse resolutsiooni punktiga 5 jäeti EÕK taotlus
rahuldamata.
Kaebaja esitas 18.07.2019 Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse halduskohtu
05.07.2019 määruse resolutsiooni punkti 5 tühistamiseks ning EÕK abinõu kohaldamiseks.
Tallinna Ringkonnakohtu 22.08.2019 määrusega jäeti määruskaebus rahuldamata ja Tallinna
Halduskohtu 05.07.2019 määruse resolutsioon punkti 5 osas muutmata.
Tallinna Halduskohtu 11.11.2019 määrusega kaasati kolmanda isikuna menetlusse IAPA
Vara Osaühing.
4. Haldusasi nr 3-19-1825 Eesti Keskkonnateenused AS kaebuses Viimsi Vallavalitsuse
13.08.2019 korralduse nr 481 punktide 1 ja 2 osaliseks ja punkti 3 tervikuna tühistamiseks
ning riigihangete vaidlustuskomisjoni 18.09.2019 otsuse nr 140-19/206446 tühistamiseks.
Tallinna Halduskohtu 01.10.2019 määrusega rahuldati kaebaja esialgse õiguskaitse taotlus
ja keelati Viimsi Vallavalitsusel kuni käesolevas haldusasjas tehtava lõpliku kohtulahendi
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jõustumiseni riigihankes „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Viimsi vallas“
(viitenumbriga 206446) hankelepingu sõlmimine.
Tallinna Halduskohtu 13.11.2019 otsusega jäeti Eesti Keskkonnateenused AS kaebus
rahuldamata, jäeti Viimsi valla taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks rahuldamata ja
mõisteti Eesti Keskkonnateenused AS-ilt AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus
menetluskulud summas 4,1 tuh. eurot. Ülejäänud osas jätta menetlusosaliste taotlused
menetluskulude hüvitamiseks rahuldamata.
Viimsi vallal menetluskulud puudusid.
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.
Tallinna Ringkonnakohtu 20.01.2020 otsusega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ning
Tallinna Halduskohtu otsus muutmata. Eesti Keskkonnateenused AS-lt mõisteti AS-i Tallinna
Jäätmete Taaskasutuskeskus kasuks välja apellatsiooniastme menetluskulud 4,0 tuh. eurot.
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. Sama kuupäeva määrusega jäeti Viimsi valla taotlus
Tallinna Halduskohtu 01.10.2019. a määruse resolutsiooni p-ga 1 kohaldatud esialgse
õiguskaitse tühistamiseks rahuldamata.
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse.
Riigikohtu 16.03.2020 otsusega rahuldati kassatsioonkaebus osaliselt, tühistati Tallinna
Ringkonnakohtu otsus ja saadeti asi Tallinna Ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks,
Viimsi Vallavalitsuse taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks jäeti rahuldamata.
5. Haldusasi nr 3-19-2179 OÜ Eesti Seeme kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 04.11.2019
kasutusloa nr TKL-059/1 (Vehema tee) tühistamiseks ja sellega tekitatud kahju hüvitamiseks.
Hetkel on menetlus peatatud ja teine kohtunik viib läbi lepitusmenetlust.
6. Haldusasi nr 3-19-2373 MTÜ Kena Möte kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 24.09.2019
korralduse nr 560 (sundvalduse seadmine Viimsi valla kasuks Reinu tee L5 kinnistule) ja
06.11.2019 korralduse nr 674 (vaide rahuldamata jätmine) tühistamise nõudes.
7. Haldusasi nr 3-20-96 Vesta Terminal Tallinn OÜ kaebuses tekitatud kahju eest Viimsi
vallalt 1 336,1 tuh. euro suuruse hüvitise ning viiviste väljamõistmise nõudes.
Viimsi vald on seisukohal, et kaebuse esitamiseks puudub alus, kuna nõude aluseks on valla
poolt lõpetatud detailplaneering, mida kaebaja omal ajal ei vaidlustanud ja summa suurus on
igal juhul ülepaisutatud.
8. Haldusasi nr 3-20-345 Svetlana Kuusingu kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 21.01.2020
korralduse nr 26 (vaideotsus) tühistamiseks ja Viimsi Vallavalitsuse poolt 16.12.2019
väljastatud ehitusloa nr 1912271/36939 Püünsi küla Järve tee, Järve tee L1 ja Rohuneeme
tee 80 kinnistutele niisutus- ja kuivendusrajatiste laiendamiseks tühistamiseks. Kaebuses on
esitatud ka esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus, milles kaebaja taotleb keelata Viimsi
Vallavalitsusel kaevetööd ja ehitustegevus Rohuneeme tee 80 kinnistul ning keelata kuni
kohtulahendi jõustumiseni Rohuneeme tee 80 kinnistul
Viimsi Vallavalitsuse poolt
16.12.2019 väljastatud ehitusloa nr 1912271/36939 alusel loetletud tööd.
Tallinna Halduskohtu 03.03.2020 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata.

Tingimuslikud kohustused.
Tingimuslikud kohustused
Teenus- ja üürilepingute suhtes
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt

31.12.2019

31.12.2018

499,9

499,9

5434,0

5 458,3

Tingimusliku kohustusena on kajastatud kulud, mis võivad tekkida seoses MTÜ-ga Laste
Aeg sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepinguga. Leping on sõlmitud aastani 2021,
etteteatamistähtajaga 12 kuud, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on
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arvestatud 12 kuu teenuse eest tasumisele kuuluv summa 486,6 tuh. eurot. Teine leping on
sõlmitud OÜ-ga Lilletee LA lasteaiaruumide üürimiseks. Leping on sõlmitud aastani 2020,
etteteatamistähtajaga 1 kuu, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on kajastatud
1 kuu üür summas 13,3 tuh. eurot.
2017. aastal sõlmis Viimsi Keskkool ja Viimsi Vallavalitsus sihtfinantseerimise lepingu SA
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 32,2 tuh. eurot, 2017. aastal
saadi toetust 25,7 tuh. eurot. 2018. aastal sõlmiti lepinguid summas 41,2 tuh. eurot. 2018.
aastal saadi toetust 32,9 tuh. eurot. 2018. aasta lõpuks on teostatud tegevusi 2017/2018
lepingute katteks summas 45,5 tuh. eurot ja bilansivälise nõudena on kajastatud 8,2 tuh.
eurot. Projektide lõpptähtajad on 2018/2019.
2018. aastal sõlmiti Randvere Kooli ja Viimsi Vallavalitsuse sihtfinantseerimise lepingu SA
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 14,8 tuh eurot, 2018. aastal
saadud toetust 11,9 tuh. eurot ja projekti raames on tehtud aruandeaastal kulutusi 8,8 tuh.
eurot, bilansivälise nõudena on arvele võetud 3,0 tuh. eurot.
Kokku on 31.12.2019. aasta seisuga võetud bilansiväliselt arvele 18,5 tuh. euro ulatuses
potentsiaalseid nõudeid.11,2 tuh. eurot.

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit
kokku 27 170,9 tuh. euro väärtuses (31.12.2018.a. 27 291,6 tuh. eurot), millest omanikule on
võimalik dividende välja maksta 21 736,7 tuh. eurot (31.12.2018.a. 21 833,3 tuh. eurot).
Sellelt arvestatud potensiaalne tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena.
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Lisa 12. Laenukohustised
tuhandetes eurodes
Laenukohustiste jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Tähtajaga
kuni 1 aasta

Tähtajaga 15 aastat

Tähtajaga
üle 5 aasta

Kokku

Jääk seisuga 31.12.2018
Pangalaenud

1 962,3

6 938,0

7 102,1

16 002,4

725,3

3 063,0

2 200,7

5 989,0

2 687,6

10 001,0

9 302,8

21 991,4

2 028,0

7 831,6

6 285,9

16 145,5

740,9

3 131,8

1 391,0

5 263,7

2 768,9

10 963,4

7 676,9

21 409,2

Kapitalirent
Kokku
Jääk seisuga 31.12.2019
Pangalaenud
Kapitalirent
Kokku

Aruandeperioodil toimunud liikumised
2019

2018

2 100,0

25,0

-1 957,0

-2 301,7

Tagasi makstud kapitalirendikohustised

-725,3

-708,6

Kokku

-582,3

-2 985,3

Saadud laenud
Tagasi makstud laenud

Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO.
Intressikulud
2019

2018

-105

-123,7

-39,6

-46,4

-9,6

-12,8

-0,1

-0,4

Kokku intressikulu

-154,3

-183,3
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Informatsioon laenulepingute kaupa
Laenu andja

Lõpptähtaeg Intressimäär

Alusvaluuta Jääk

Jääk

31.12.2019 31.12.2018

DnB NORD Pank, Viimsi Vesi

2019

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,75%

EUR

0,0

11,9

DnB NORD Pank, Viimsi Vesi

2019

Euro 6 kuu
EURIBOR+2,3%

EUR

0,0

51,2

SA KIK, Viimsi Vesi

2028

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,75%

EUR

673,5

748,3

SA KIK, Viimsi Vesi

2028

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,25%

EUR

879,3

977,0

SWEDBANK, Viimsi Haldus

2020

Euro 6 kuu
EURIBOR+2,0%

EUR

65,1

213,3

SWEDBANK, Viimsi Haldus

2026

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,58%

EUR

374,8

431,9

SWEDBANK, Viimsi Haldus

2026

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,78%

EUR

113,6

130,7

SWEDBANK, Rannap. Pansion.

2019

EUR

0,0

16,5

SWEDBANK, Rannap. Pansion.

2024

EUR

106,4

127,5

SWEDBANK, Rannap. Pansion

2019/2020

EUR

11,6

24,0

EUR

2 485,0

2 662,5

EUR

1 161,0

1 303,9

Euro 6 kuu
EURIBOR+2,3%
Euro 6 kuu
EURIBOR+1,5%
Euro 6 kuu
EURIBOR+2,5%
Euro 6 kuu
EURIBOR+1,0
Euro 6 kuu
EURIBOR+0,97%

SA KIK, Viimsi Vallavalitsus

2033

SWEDBANK, Viimsi Vallavalitsus

2028

SWEDBANK, Viimsi Vallavalitsus

2028

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,10%

EUR

2 100,0

0,0

SWEDBANK, Viimsi Vallavalitsus

2027

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,56%

EUR

1 128,4

1 272,4

DANSKE BANK AS Eesti fil., VV

2026

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,68%

EUR

2 966,8

3 441,3

DANSKE BANK AS Eesti fil., VV

2027

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,62%

EUR

4 080,0

4 590,0

KOKKU

16 145,5

16 002,4

Laenulepingud sisaldavad muuhulgas teatud tingimusi (loan covenants) mida laenusaajad
peavad järgima ja peavad neile tingimustele vastama. Vastasel korral võib olla laenuandjal
õigus laen koheselt tagasi nõuda. Seisuga 31.12.2019 vastasid Viimsi Vald ja tema
tütarettevõtted kõikidele laenulepingu tingimustele.
Tütarettevõte OÜ Viimsi Haldus on andnud hoonestusõiguse AS-ile SEB Liising. Lepinguga
oli kokku lepitud hoonestusõiguse ulatus ja Viimsi Keskkooli ehitus. Ehitatud Viimsi Keskkooli
kasutamise osas on kasutusvaldus tähtajaga 01.09.2026 tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus
kasuks. Kasutusvalduse kohustis on kajastatud kapitalirendi kohustisena seisuga 31.12.2019
summas 5 763,0 tuh. eurot (seisuga 31.12.2018 summas 5 988,9 tuh. eurot). 2019. aastal
teostati tagasimakseid summas 796,2 tuh. eurot (2018. aastal 708,6 tuh. eurot).
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Pangalaenude tagatisteks on seatud hüpoteegid kinnistutele ja maale (lisa 8) ning
kommertspant varadele. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on kajastatud lisas 8.
Viimsi Valla konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste laenude tagatiseks panditud varad
seisuga 31.12.2019 on järgmised:
1. Tütarettevõtte AS Rannapere Pansionaat poolt AS-ilt Swedbank saadud laenu tagatiseks
on hüpoteek Viimsi vallas asuvale Kesk tee 1 kinnistule summas 362,7 tuh. eurot (bilansiline
maksumus seisuga 31.12.2019.a. 278,0 tuh. eurot; 31.12.2018.a. 294,1 tuh. eurot);
2. Tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus poolt AS-ilt Swedbank saadud laenude tagatiseks on
hüpoteek Viimsi vallas asuvale kinnistule Nelgi tee 1 summas 1 620,2 tuh. eurot (bilansiline
maksumus seisuga 31.12.2019.a. 240,6 tuh. eurot; 31.12.2018.a. 271,6 tuh. eurot);
AS-ilt Swedbank saadud laenu katteks on hüpoteek Viimsi vallas asuvale Veere tee 3
kinnistule summas 1 150,4 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2019.a. 626,9
tuh. eurot; 31.12.2018.a. 724,9 tuh eurot);
3. Tütarettevõtte AS Viimsi Vesi AS-ilt Swedbank saadud laenude tagatiseks on hüpoteek
Viimsi vallas asuvatele kinnistutele Katlamaja tee 17, Vanapere tee 12 ja Kangru II Lubja
külas kokku summas 2 013,2 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2019.a. 519,8
eurot; 31.12.2018.a. 519,8 tuh. eurot);
DnB Nord Bank Finland Plc filiaalist saadud laenude tagatiseks on hüpoteek Viimsi vallas
asuvatele kinnistutele Haabneeme PJ 2 ja Haabneeme PJ 4 kokku summas 1 744,8 tuh.
eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2019.a. 160,1 tuh.eurot; 31.12.2018.a. 160,1 tuh.
eurot);
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud laenude tagatiseks on hüpoteek Paelille tee
1 Lubja külas asuvale kinnistule summas 2 093,7 tuh. eurot ((bilansiline maksumus seisuga
31.12.2019.a. 245,7 tuh. eurot; 31.12.2018.a. 245,7 tuh. eurot);
kommertspant käibevaradele AS Viimsi Vesi varadele summas 335,5 tuh. eurot;
kommertspant käibevaradele AS Viimsi Vesi varadele summas 482,5 tuh. eurot;
kommertspant AS Viimsi Vesi varadele summas 1 700,1 tuh. eurot (bilansiline maksumus
31.12.2019.a. 4 468,3 tuh. eurot; 31.12.2018.a. 5 021,7 tuh eurot), SA Keskkonna
Investeeringute Keskuse kasuks saadud laenu tagatiseks;
Harju Maavalitsusele maa järelmaks, mille katteks on seatud hüpoteek maale Eesti Vabariigi
kasuks summas 453,8 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2019.a. 524,5
tuh.eurot, 31.12.2018.a. 524,5 tuh. eurot ).
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Lisa 13. Saadud toetused
Tuhandetes eurodes
2019. aasta tulud
Jääk 31.12.2019
Saadud
Saadud
Muud
Nõuded LaeSihtfitegevus- sihtfitoetused
kunud
nantkulude
nantseeetteseerisihtrimine
maksed mine
finantpõhi(kohusseerivara
tus)
mine
soetuseks
Kodumaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks 350000
Riigikogu Kantselei
Eraldis 2019 Riigikogu ja Euroopa
Parlamendi valimiste läbiviimiseks
Haridus- ja Teadusministeerium
Viimsi õpilas-noortemaleva toetus
Viimsi kooli projekt "Ideeviit"
Rahandusministeerium
õppelaenude kompenseerimine
Aadressiandmete korrastamise toetus
Sotsiaalministeerium
AS Rannapere Pansionaat
"Teenuskohtade kohandamine
dementsusega inimestele"
Maanteeamet
Haabneeme Kooli 3.-4. kl. õpilaste
jalgrattakoolitus
Randvere Kooli 3.-4. kl. õpilaste
jalgrattakoolitus
Keila Linnavalitsus
Kohalike omavalitsuste vahelised
mitterahalised toetused:
Raamatukogudele eraldatud raamatud ja
teavikud
Tallinna Ülikool
Üliõpilaste pedagoogilise praktika
juhendamine Viimsi lasteaedades
Õpetajakoolituse praktika juhendamine
Püünsi ja Haabneeme Koolis
Tartu Ülikool
Üliõpilaste põhipraktika juhendamine
Viimsi Koolis
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Viimsi valla tervisepäevade korraldamise
toetus
Laulu- ja tantsupeo transpordikulude
toetus
Eesti Noorteühenduste Liit
Noorsootöö projekt "Viimsi innukate
Ideede Disskusioon 2019"
Noorte osaluse fondi toetus
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233,4

0

0

5,0

3,6

0,0

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,1
1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1
6,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1,7

0,0
0,0
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2019. aasta tulud
Jääk 31.12.2019
Saadud
Saadud
Muud
Nõuded LaeSihtfitegevus- sihtfitoetused
kunud
nantkulude
nantseeetteseerisihtrimine
maksed mine
finantpõhi(kohusseerivara
tus)
mine
soetuseks
Noortevolikogu projekt "Noored
otsustajad"
Eesti Kultuurkapital

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4
0,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,0

0,0
0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Haabneeme Kooli Looduskool 1.- 4. kl.
õpilastele

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli
õpilaste aktiivõpe looduskeskuses"

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Viimsi JazzPopFest 2019 korraldamise
toetus
Eesti Kooriühing
Püünsi Kooli laulu- ja tantsupeo toetus
Muusikakooli laulu- ja tantsupeo toetus
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts
Püünsi Kooli laulu- ja tantsupeo toetus
Eesti Õpilasesinduste Liit
Viimsi Kooli projekt "Toetame üksteist"

Randvere Kooli õppekäikude projekt
Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe
2018/2019"

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MLA Viimsi Lasteaiad õppeprogrammid
Viimsi lasteaedades, veetarga retked
MLA koolieelikutele

2,5

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

186,9

0,0

0,0

44,6

208,0

0,0

MLA Viimsi Lasteaiad õppeprogrammid
Viimsi lasteaedades, matkapäev Viru
rabas
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise
kalapaadi ehitus"
Sotsiaalkindlustusamet
Täiendavate puhkepäevade hüvitus
SA Hariduse Infotehnoloogia
HITSA programmi digiseadmete
soetamise toetus MLA Viimsi Lasteaiad
Viimsi Keevitus AS
Viimsi JazzPopFest 2019 korraldamise
toetus
Välismaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks 350020
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
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2019. aasta tulud
Jääk 31.12.2019
Saadud
Saadud
Muud
Nõuded LaeSihtfitegevus- sihtfitoetused
kunud
nantkulude
nantseeetteseerisihtrimine
maksed mine
finantpõhi(kohusseerivara
tus)
mine
soetuseks
RIA projekt "Vallavalitsuse
geoinfosüsteemi põhise registreerimismenetluskeskkonna väljaarendamine"
SA Archimedes
Randvere Kooli projekt ""Randvere Kooli
õpetaja õpiränne 2018"
MLA Viimsi Lasteaiad projekt Erasmus+
2016
MLA Viimsi Lasteaiad projekt Erasmus+
2017
Viimsi Kooli Erasmus+ projekt "Koostöine
õppimine 2018""

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,3

0,0

18,7

0,0

0,0

3,7

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

54,3

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

Sotsiaalprojekt "Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused (digitaalse
platvormi arendamine)"

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Sotsiaalprojekt "Tööturul võrdet
kohtlemist toetav intervallhoiuteenus
Tallinnas ja Viimsis"

3,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,4

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14,1

0,0

0,0

14,1

0,0

0,0

Haridusprojekt "Noorsoovahetus Island
2019"
Noorsootöö projekt "Mina ja minu
oskused 2017"
SA Innove
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli
õpetajate arengule ja motivatsioonile
suunatud meeskonnakoolitus"
Sotsiaalprojekt "Mäluhäiretega inimeste
päevahoiuteenus Viimsis"

Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise
kalapaadi ehitus"
Meriturvalisuuden ja Liikentee TU
(Soome)
Kesk-Läänemere programmi
väikesadamate projekt "CenBalt 30
MILES" 2015-2018"
Metropolia Univesity of Applied scieses
Interreg Central Baltic projekt
"Augmented Urbans 2018-2020"
Region Blekinge (Rootsi)
Interreg BSR programmi projekt
"InterConnect Project 2017-2020"
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2019. aasta tulud
Jääk 31.12.2019
Saadud
Saadud
Muud
Nõuded LaeSihtfitegevus- sihtfitoetused
kunud
nantkulude
nantseeetteseerisihtrimine
maksed mine
finantpõhi(kohusseerivara
tus)
mine
soetuseks
European Union
Euroopa Liidu Eurocom LIFE17 projekt
"LIFE Urban Storm 2018-2023"
Turun Yliopisto (Soome)
Interreg BSR programmi rahvusvaheline
projekt "HAZARD 2016-2019"
Interreg projekt "CenBalt BATSECOBOAT 2017-2021"
Landeskasse Duesseldorf (Saksamaa)
MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Training,
Networking and Mobility in Early
Chilhood Education and Care Project
2018"
University of The West of England
Randvere kooli rahvusvaheline
Erasmus+ muusikateraapia projekt
"Stalwarts"
Kedainiu lopselis-darzelis (Leedu)
MLA Viimsi Lasteaiad Nordplus projekt
NPJR-2019
Executive Agency for SMEs (EASME)
(Hispaania)
AS Viimsi Vesi projekt" Life Alchemia
2017-2020", Eesti ja Hispaania
koostööprojekt joogiveest radionukliidide
eemaldamise erinevatest
tehnoloogiatest.
Välisabi vahendamine
tegevuskuludeks 350030
European Union
Euroopa Liidu Eurocom LIFE17 projekt
"LIFE Urban Storm 2018-2023"
Välisabi kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks 350040
SA Innove
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli
õpetajate arengule ja motivatsioonile
suunatud meeskonnakoolitus"
Kodumaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks 350200
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Narva mnt. ja Pärnamäe ristmiku
rekonstrueerimise sihtotstarbeliste
vahendite jäägi tagastus vastavalt
otsusele
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42,7

0,0

0,0

0,0

169,1

0,0

21,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

5,4

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74,2

0,0

10,7

51,3

0,0

0,0

-33,4

0,0

0,0

0,0

0,0
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2019. aasta tulud
Jääk 31.12.2019
Saadud
Saadud
Muud
Nõuded LaeSihtfitegevus- sihtfitoetused
kunud
nantkulude
nantseeetteseerisihtrimine
maksed mine
finantpõhi(kohusseerivara
tus)
mine
soetuseks
Rahandusministeerium
Välisspordiväljakute rajamise toetus

0,0

48,7

0,0

0,0

51,3

0,0

0,0

10,7

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

25,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

509,9

0,0

42,7

0,0

0,0

0,0

42,7

0,0

42,7

0,0

0,0

0,0

11,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

436,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
LEADER projektitoetus Prangli saare
multifunktsionaalse spordiväljaku
rajamiseks
Residendid, äriühingud
Transpordimaad Haabneeme alevikus ja
valla külades (mitterahaline)
Eraisikud
Transpordimaad Haabneeme alevikus ja
Leppneeme ja Metsakasti külades
(mitterahaline)
Kodumaise sihtfinantseerimise
vahendamine põhivara soetuseks
350210
Rahandusministeerium
Haja-asustuse programmi toetus
2018/2019
Välismaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks 350220
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
LEADER projektitoetus Prangli saare
multifunktsionaalse spordiväljaku
rajamiseks
SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise
kalapaadi ehitus"
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
RIA projekt "Vallavalitsuse
geoinfosüsteemi põhise registreerimismenetluskeskkonna väljaarendamine"
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Haabneeme tänavavalgustuse
rekonstrueerimine 2014-2020
Välismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine põhivara
soetuseks 350240
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise
kalapaadi ehitus"
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2019. aasta tulud
Jääk 31.12.2019
Saadud
Saadud
Muud
Nõuded LaeSihtfitegevus- sihtfitoetused
kunud
nantkulude
nantseeetteseerisihtrimine
maksed mine
finantpõhi(kohusseerivara
tus)
mine
soetuseks
Kohaliku omavalitsuse toetusfond
352000
Riigieelarvelised toetusfondi vahendid:
Hariduskulude toetus
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate
tööjõukulude toetus
Huvihariduse ja -tegevuse toetus
Kohalike teede hoiu toetus
Toimetulekutoetuste maksmise hüvitis
Matusetoetused
Raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetus
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond
352001
Riigieelarvelised tasandusfondi vahendid:
Väikesaarte toetus
Muud saadud tegevustoetused 352100
Haridus- ja Teadusministeerium
3.-7. aastaste laste eesti keele õppe
korraldamine lasteaedades
SA Innove
Täiendava eesti keele õppe
lisarahastamine Viimsi koolide uussisserändajatest õpilastele
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Riigieelarveline veetranspordi toetus
Prangli saare veetranspordi
korraldamiseks
Rahandusministeerium
Riigieelarveline toetus välilauatenniselaudade rajamiseks
Töötukassa
Alaealise töötamise palgatoetus
(õpilasmalev)
Tartu Ülikool
Toetus Viimsi Väärikate Ülikooli
korraldamiseks
Eraisikud
AS Rannapere Pansionaat , toetus kiige
soetuseks
KOKKU SAADUD TOETUSED

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

0,0

0,0

6 318,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 599,3

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

179,0
130,5
257,7
45,8
26,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

54,3
22,4
2,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

81,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

344,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

320,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

592,3

0,1
6 744,3

103,0

262,9

0,0

484,8
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2019. aastal saadi toetusi kokku summas 7 821,4 tuh. eurot (2018. aastal 7 752,4 tuh. eurot).
Bilansivälise nõudena on 2019. aastal kajastatud kokku 11,2 tuh. eurot.
2017. aastal sõlmisid Viimsi Keskkool ja Viimsi Vallavalitsus sihtfinantseerimise lepingu SA
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 32,2 tuh. eurot. 2017 saadi
toetust 25,7 tuh. eurot. 2018. aastal sõlmiti lepinguid summas 41,2 tuh. eurot ja saadi toetust
32,9 tuh. eurot. 2018. aasta lõpuks on teostatud tegevusi 2017/2018 lepingute katteks
summas 45,5 tuh. eurot ja bilansivälise nõudena on kajastatud 8,2 tuh. eurot. Projekti
lõpptähtajad on 2018/2019.
2018. aastal sõlmisid Randvere Kool ja Viimsi Vallavalitsus sihtfinantseerimise lepingu SA
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 14,8 tuh. eurot, 2018. aastal
saadi toetust 11,9 tuh. eurot ja projekti raames on aruandeaastal tehtud kulutusi 8,8 tuh.
eurot, bilansivälise nõudena on arvele võetud 3,0 tuh. eurot. Projekt lõppeb 2019/2020
aastal.
Võrdlustabel 2018. aasta kohta
2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
SAADUD TOETUSED
Kodumaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Eesti Noorsootöö Keskus
Viimsi õpilas-noortemaleva toetus
Rahandusministeerium
õppelaenude kompenseerimine
Aadressiandmete korrastamise toetus
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
RIA projekt "Vallavalitsuse
geoinfosüsteemi põhise registreerimismenetluskeskkonna väljaarendamine"
Keila Linnavalitsus
Kohalike omavalitsuste vahelised
mitterahalised toetused:
Raamatukogudele eraldatud raamatud
ja teavikud
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Viimsi valla tervisepäevade
korraldamise toetus
Eesti Muusikakoolide Liit
Viimsi Muusikakooli projekt "Igal lapsel
oma pill", toetus tuuba ja viiuli
soetamiseks
Haabneeme Kooli projekt "Igal lapsel
oma pill", toetus trummikomplekti
soetamiseks
Eesti Noorteühenduste Liit

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

107,3

0,0

0,0

3,6

6,5

0,0

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3
12,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
2,3

0,0
0,0

0,0
0,0

1,3

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Noorte osaluse arendustoetus Viimsi
Noortevolikogu toetuseks
Noorte osaluskogu projekti VIID18
toetus
Eesti Kultuurkapital
Viimsi JazzPopFest 2018 korraldamise
toetus
Viimsi Raamatukogu laste VII suvise
võistulugemise korraldamise toetus
Rannarahvamuuseumi projekt
"Püüginäitus"
Eesti Töötukassa
Alaealiste töötamise toetus Viimsi
Õpilasmalevale
Palgatoetus Uus-Pärtle Lasteaiale
Eesti Kooriühing
Laulu- ja tantsupeo toetus
Muusikakoolile
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi
Koolile
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Haabneeme Kooli projekt "1.- 4. klassi
õpilaste õuesõpe Vääna rabas"
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli
õpilaste aktiivõpe looduskeskuses"
Viimsi Kooli projekt "Säästlik tarbimine"
Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe
2018/2019"
MLA Viimsi Lasteaiad õppeprogrammid
Viimsi lasteaedades
Ettevõtluse Arendamise SA
Projekt "Prangli saare puurkaevu ja
veepuhastussüsteemi rajamine"
SA Eesti Infotehnoloogia
HITSA Progetiiger programmi digitaristu
seadmete soetamise toetus Viimsi
koolidele
Välismaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Haridus- ja Teadusministeerium
Tasuta eraldatud IT-õppevara Püünsi
Koolile (9 süle- ja 7 lauaarvutit)
Tasuta eraldatud IT-õppevara
Haabneeme Koolile (26 sülearvutit)
Tasuta eraldatud IT-õppevara Randvere
Koolile (24 sülearvutit)

Vallavanem I. Lemetti
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Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7
2,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4
2,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

6,3

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

419,9

0,0

0,0

118,9

318,5

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Tasuta eraldatud IT-õppevara Prangli
Põhikoolile (1 lauaarvutit)
Tasuta eraldatud IT-õppevara Viimsi
Koolile (78 sülearvutit)
SA Archimedes
Randvere Kooli projekt ""Randvere
Kooli õpetaja õpiränne 2018"
MLA Viimsi Lasteaiad projekt Erasmus+
2016
MLA Viimsi Lasteaiad projekt Erasmus+
2017
Viimsi Kooli projekt " Õppijaks
kujunedes 2017"
Viimsi Kooli Erasmus+ projekt
"Koostöine õppimine 2018""
Valla esindaja osalemine RAY Tringular
Summit 2018 üritusel Viinis transpordikulude hüvitus
Vallavalitsuse noorsootöö projekt "Mina
ja minu oskused 2017"
SA Innove
Randvere Kooli projekt
"Vaikuseminutid"
Valla projekt "Mäluhäiretega inimeste
päevahoiuteenus Viimsis"
MLA Viimsi Lasteaiad projekt
"Mõttemustrite murdmine"
MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Õpetaja
eneseanalüüs lapsest lähtuv õpe"
Haabneeme Kooli projekt "Uuenevat
õpikäsitlust toetav
organisatsioonikultuur"
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Innove projekt "Tööturul võrdet
kohtlemist toetav intervallhoiuteenus
Tallinnas ja Viimsis"
Asociacion Europa 2020 (Hispaania)
Viimsi valla ja Hispaania
noorsoovahetuse projekt 2018 " "Think
globally, act locally"
Hispaania seminar 2018 - osaluskulude
hüvitis
Viimsi valla ja Hispaania
noorsoovahetuse projekt 2018 - 2

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,8

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

8,2

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

3,7

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,7

0,0

0,0

0,0

24,3

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,8

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

2,3

0,0

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Meriturvalisuuden ja Liikentee TU
(Soome)

Vallavanem I. Lemetti
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Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Kesk-Läänemere programmi
väikesadamate projekt "CenBalt 30
MILES" 2015-2018"
Metropolia Univesity of Applied scieses
(Soome)
Interreg Central Baltic projekt
"Augmented Urbans 2018-2020"

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

136,6

0,0

0,0

74,9

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

Region Blekinge (Rootsi)
Interreg BSR programmi projekt
"InterConnect 2017-2020"

24,3

0,0

0,0

24,3

0,0

0,0

European Union
Euroopa Liidu Eurocom projekt "LIFE
Urban Storm 2018-2023"

16,3

0,0

0,0

0,0

275,6

0,0

Parlament Europeen
Euroscola ja EYE 2018 projekt, Viimsi
noorte Strasbourgi visiit

15,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

9,8

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Turun Yliopisto (Soome)
Interreg BSR programmi
rahvusvaheline projekt "HAZARD 20162019"
Interreg projekt "CenBalt BATSECOBOAT 2017-2021"
Asociatia Hair Redivivus (Rumeenia)
Viimsi valla ja Rumeenia
noorsoovahetuse projekt "Blue Whales"
Landeskasse Duesseldorf (Saksamaa)
MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Training,
Networking and Mobility in Early
Chilhood Education and Care Project
2018"

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

University of The West of England
Randvere kooli rahvusvaheline
Erasmus+ muusikateraapia projekt
"Stalwarts"

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

Kedainiu lopselis-darzelis (Leedu)
MLA Viimsi Lasteaiad Nordplus projekt
NPJR-2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Executive Agency for SMEs (EASME)
(Hispaania)
AS Viimsi Vesi projekt" Life Alchemia
2017-2020", Eesti ja Hispaania
koostööprojekt joogiveest
radionukliidide eemaldamise erinevatest
tehnoloogiatest.
Välisabi vahendamine
tegevuskuludeks

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

European Union
Euroopa Liidu Eurocom projekt "LIFE
Urban Storm 2018-2023"

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Välisabi kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks

20,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

268,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

157,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Haridus- ja Teadusministeerium
Tasuta eraldatud IT-õppevara Püünsi
Koolile (9 süle- ja 7 lauaarvutit)
Tasuta eraldatud IT-õppevara
Haabneeme Koolile (26 sülearvutit)
Tasuta eraldatud IT-õppevara Randvere
Koolile (24 sülearvutit)
Tasuta eraldatud IT-õppevara Prangli
Põhikoolile (1 lauaarvutit)
Tasuta eraldatud IT-õppevara Viimsi
Koolile (78 sülearvutit)
SA Innove
MLA Viimsi Lasteaiad projekt
"Mõttemustrite murdmine"
MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Õpetaja
eneseanalüüs lapsest lähtuv õpe"
Randvere Kooli projekt
"Vaikuseminutid"
Haabneeme Kooli projekt "Uuenevat
õpikäsitlust toetav
organisatsioonikultuur"
Kodumaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kohalike teede hoiu investeeringutoetus
Ettevõtluse Arendamise SA
Projekt "Prangli saare puurkaevu ja
veepuhastussüsteemi rajamine"
Transpordimaa Leppneeme külas
(mitterahaline)
Residendid, äriühingud
Transpordimaad Haabneeme alevikus
ja valla külades (mitterahaline)
Eraisikud
Transpordimaad Haabneeme alevikus
ja Leppneeme ja Metsakasti külades
(mitterahaline)

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Välismaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Klindiastangu terviserada, Pargi tee
Rannarahvamuuseumi projekt
"Naissaare kitsarööpmeline raudtee"
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
RIA projekt "Vallavalitsuse
geoinfosüsteemi põhise registreerimismenetluskeskkonna väljaarendamine"
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Haabneeme tänavavalgustuse
rekonstrueerimine 2014-2020
Välismaise sihtfinantseerimise
kaasfinantseerimine põhivara
soetuseks
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Klindiastangu terviserada, Pargi tee
Rannarahvamuuseumi projekt
"Naissaare kitsarööpmeline raudtee"
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Mõisapargi veesilmade ja jalgtee
rekonstrueerimine
Kohaliku omavalitsuse toetusfond
Riigieelarvelised toetusfondi vahendid:
Üldhariduskoolide toetus
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate
tööjõukulude toetus
Huvihariduse ja -tegevuse toetus
Kohalike teede hoiu toetus
Jäätmehoolduse arendamiseks
Toimetulekutoetuste maksmise hüvitis
Matusetoetused
Raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetus
Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste toetuseks
Rahvastikutoimingute kulude hüvitis
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond
Riigieelarvelised tasandusfondi
vahendid:
Väikesaarte toetus

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

0,0

370,1

0,0

244,4

0,0

0,0

0,0

53,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,1

0,0

3,7

0,0

0,0

0,0

17,8

0,0

17,8

0,0

0,0

0,0

253,9

0,0

222,9

0,0

0,0

0,0

24,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,3

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 142,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 368,2

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

148,5
132,0
257,6
0,0
66,1
42,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

68,4
51,7
5,2
2,1
76,2

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

76,2

0,0

0,0

0,0
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Muud saadud tegevustoetused
Haridus- ja Teadusministeerium
3.-7. aastaste laste eesti keele õppe
korraldamine lasteaedades
SA Innove
Täiendava eesti keele õppe
lisarahastamine Viimsi Koolis
Täiendava eesti keele õppe
lisarahastamine Haabneeme Koolis
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

0,0

0,0

312,3

3,0

4,9

0,0

0,0

0,0

7,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

272,0

0,0

0,0

0,0

Riigieelarveline toetus Mõisapargi
maänguväljaku rekonstrueerimiseks
(2017)

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

Riigieelarveline toetus Karulaugu
terviseraja jõulinnaku
edasiarendamiseks (2018)

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,7

0,0

0,0
559,0

0,0
662,8

0,5
6 530,6

0,0
370,0

0,0
329,9

0,0
0,0

Riigieelarveline veetranspordi toetus
Prangli saare veetranspordi
korraldamiseks
Rahandusministeerium

Riigieelarveline toetus Äigrumäe
Külaseltsile Äigrumäe küla
vabaajataristu rajamiseks (2018)
Hajaasustuse 2018/2019 programmi
toetus
Päästeamet
Koostöörojekt "500 kodu tuleohutuks"
2018-2019
Sotsiaalkindlustusamet
Täiendavate puhkepäevade hüvitus
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi
Koolile
Tallinna Ülikool
Toetus üliõpilaste pedagoogilise
praktika juhendamiseks Viimsi Koolis
KOKKU SAADUD TOETUSED 2018

2018. aastal saadi toetusi kokku summas 7 752,4 tuh. eurot.
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Lisa 14. Tulu kaupade ja teenuste müügist
tuhandetes eurodes
Tulud muudelt majandusaladelt
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Üüri- ja renditulud
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Riigilõivud
Muu toodete ja teenuste müük
Tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest
Õiguste müük
Kokku kaupade ja teenuste müük

2019
3 292,5
1 073,7
867,4
504,6
139,8
70,1
119,5
4,7
16,4
6 088,7

2018
3 181,8
1 026,60
788,2
458,4
158,7
53,8
116,7
0,0
25,9
5 810,1

2019
27,9
63,2
18,9
21,2
46,3
1,8
0,0
0,0
179,3

2018
48,5
69,4
21,3
141,2
81,1
28,3
0,0
2,0
391,8

Lisa 15. Muud tulud
tuhandetes eurodes
Kasum põhivarade müügist
Tulud loodusressursside kasutamisest (lisa 3)
Kasum varude müügist
Trahvid
Muud tulud
Sunniraha ja tulud asendustäitmisest
Võlalt arvestatud intressitulu
Menetluskulude hüvitised
Kokku muud tulud

Lisa 16. Antud toetused
tuhandetes eurodes
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Peretoetused ( sünnitoetused, lapse koolitoetused)
Toetused vanuritele
Toetused puuetega inimestele ja hooldajatele
Toimetulekutoetused
Muud sotsiaaltoetused
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Matusetoetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi
korraldamiseks
OÜ Lumm - Prangli saarel asuva kaupluse tegevuse toetuseks
MTÜ Miiduranna külaselts Miiduranna küla ja Haabneeme aleviku
omaaegsete gaasiühistuste torustike hädavajalike tööde
remondikulude katteks
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2019
-887,1
-176,8
-193,8
-125,4
-44,5
-292,7
-28,2
-25,7
-1 516,5

2018
-805,4
-339,6
-170,2
-103,6
-61,1
-84,0
-19,4
-27,5
-1 300,5

-736,8
-7,7

-613,7
-7,7

-25,0

0,0
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MTÜ Naissaarlastre Kogukond 30% projekti osalus
MTÜ Apones - Happy Jazz 2019 korraldamiseks
Kultuuriüritused
SA Lootsi Koda Nargenfestival Naissaarel
Kaitseliit, Noorkotkaste ja Kodutütarde algatusrühmade toetuseks
MTÜ Teadmiskeskus Viimsi Collegium Eruditions, huviringide toetus
MTÜ Viimsi Noortekeskus
MTÜ Viimsi Huvikeskus, huviringide toetus
MTÜ Viimsi HuvikeskusToetused noorsootegevuseks
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit
SPIN MTÜ -SPIN programmi toetus - ühekordne toetus peredele
Väisabi vahendamine tegevuskuludeks: Tallinna LV ja Eesti
Maaülikool EUROCOM LIFE 17 Kanalisatsioonitrasside remont
Erinevate spordiklubide tegevustoetused, toetused sportlastele
võistlustel osalemiseks, toetused sporiürituste läbiviimiseks
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Hajasustuse programm Viimsi valla osalus 6,5 tuh eurot ja toetus
riigieelarvest 6,1 tuhat eurot
MTÜ Naissaare Päästeselts
EELK Viimsi Püha Jakobi Kogudus- oreli ja kiriku ukse ehituseks
EELK Tall.Rootsi-Mihkli Kogudud- Naissaare kiriku renoveerimiseks
MTÜ Äigrumäe - vabaajataristu renoveerimiseks
EELK Randvere Kogudus - Randvere Kiriku remont ja
restaureerimine
MTÜ Rohuneeme Külaselts - spordiväljaku korrastamiseks
Liikmemaksud
Kohalikud omavalitsusliidud
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi
korraldamiseks
Muud liikmemaksud (Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Ajalooliste Laevade Selts, Gotlands Museum jt)
Antud tegevustoetused
MTÜ Viimsi Huvikeskus
OÜ AMB - Info- ja PR
Toetused usuasutustele
MTÜ Kelving Tehnovõrgud - arengukava
Viimsi külaseltsid
Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks
Toetused spordiürituste läbiviimiseks
MTÜ Prangli Merepääste, Prangli SaarteSelts/WWWR Systems
MTÜ Naissaare Päästeselts
MTÜ Viimsi Päevakeskus
KOKKU ANTUD TOETUSED

-8,9
-3,1
-48,1
-8,0
-2,7
-27,6
0,0
-12,8
-94,4
-40,0

0,0
-4,0
0,0
-8,0
-3,2
-47,2
-100,0
-6,5
-16,9
-0,3
-36,0

-63,8

-11,5

-437,6
-27,3

-445,5
-38,7

-12,6
-14,7
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-14,0
-9,0
-6,0

0,0
0,0
-53,1
-43,3

-9,0
-0,7
-49,7
-27,8

-8,6

-8,6

-1,2
-286,2
-156,6
0,0
-8,0
0,0
-37,5
-12,2
-4,6
-67,3
0,0
0,0
-2 770,2

-13,3
-323,0
-216,0
-1,0
-7,2
-0,7
-22,2
-17,4
0,0
-58,5
0,0
0,0
-2 517,3

31.12.2019 seisuga on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks 235,1 tuh.
eurot ja põhivara soetuseks 39,5 tuh. eurot. Kohustusi seisuga 31.12.2019 on 81,9 tuh.
eurot, sh Tallinna Kommunaalametile projekti EUROCom LIFE17 toetus 30,5 tuh. eurot, Spin
MTÜ toetus 40,0 tuh. eurot, spordiklubide toetused 5,6 tuh. eurot, Fertilitas AS koolitervishoiu
toetus 2,0 tuh. eurot ja huvihariduse toetus 3,8 tuh. eurot.
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Lisa 17. Tööjõukulud
tuhandetes eurodes
2019
Tegevusvaldkond
Haridus
Vallavalitsus
Elamu-ja kommunaalmajandus
Vaba aeg, kultuur
Tervishoid-ja sots. teenused

Töötajate
arv

Töötasu
kulud

542,70

-7 019,8

78,50
45,92

-2 272,2
-933,9

81,72

-2 081,2

45,77

-883,6

25,82
30,58

-368,4
-436,1

23,94

-328,8

30,50

-420,3

-588,9
-90,1
-12 664,5

2019

2018

Õppelaenude kustutamine

-1,9

-3,2

Muud erisoodustused

-8,0

-5,1

Esindus-ja vastuvõtukulud

-0,8

-1,0

Kulutused töötajate tervise edendamiseks

-2,0

-0,4

Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis

-3,7

-0,6

Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised

-14,9

-16,1

Kokku erisoodustused

-31,3

-26,4

Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud

2019

2018

-4 163,1

-3 710,5

-15,5

-16,7

Erisoodustused

Sotsiaalmaks töötasudelt
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt

-9,4

-10,9

-98,3

-87,9

Kokku maksud ja sots. kindlustusmaksed

-4 286,3

-3 826,0

TÖÖJÕUKULUD KOKKU

-16 982,1

-15 138,6

Töötuskindlustusmaksed
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Töötasu
kulud

-7 974,9

1,00
672,31

Kokku töötajate arv ja töötasukulud

Töötajate
arv

490,49

Ajutised töölepingud
Volikogu

2018
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-488,3
3,60

-64,2

728,23

-11 286,2
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Lisa 18. Majandamiskulud ja muud kulud
tuhandetes eurodes
A Majandamiskulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Rajatiste majandamiskulud
Üürile ja rendile antud kinnistute,hoonete,ruumide majandamiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Administreerimiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Uurimis- ja arendustööd
Toiduained ja toitlustusteenused
Inventari majandamiskulud
Sotsiaalteenused
Kommunikatsiooni-,kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud
Mitmesugused majanduskulud
Koolituskulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Meditsiini-ja hügieenikulud
Lähetuskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Eri-ja vormiriietus
Muu erivarustus ja materjalid
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa 7)
Kokku majandamiskulud
B Muud kulud
Maksu-,lõivu- ja travikulud
Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Käibemaksukulu põhivarade soetuselt
Riigilõivud
Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud
Maamaks
Ettevõtte tulumaks
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded
Käibemaksukulu riigieelarvelisest haridustoetusest
Muud maksud
Trahvid
Kokku maksu-, lõivu-ja trahvikulud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Muud tegevuskulud
Kahjutasud, viivised(v.a.maksuintressid ja finantskulud)
Muud kulud(ebatavalised kulud)
Kokku muud tegevuskulud
Kokku muud kulud

2019
-3 350,6
-2 925,8
-1 290,4
-753,2
-584,0
-792,2
-548,4
-139,8
-943,4
-509,0
-216,3
-404,7
-145,3
-141,8
-69,1
-59,0
-62,3
-26,5
-15,3
-75,0
-3,5
-13 059,7

2018
-3 178,7
-2 570,1
-1 123,2
-564,7
-555,4
-629,4
-511,8
-250,3
-711,5
-226,7
-203,6
-259,1
-127,5
-156,4
-69,5
-52,5
-51,9
-22,0
-17,7
-81,6
-2,1
-11 365,7

2019
-1 728,9
-1 279,9
-1,2
-154,5
-49
-0,7
-159,2
-1,1
-1,6
0,0
-3 376,1

2018
-1 842,7
-1 277,4
-4,5
-171,6
-49,2
-4,3
0,0
0,0
-0,4
-1,5
-3 351,6

0,7

2,7

-17,6
-8,2
-25,8

-0,6
-21,4
-22,0

-3 402,6

-3 370,9

Grupp on võtnud kasutusrendile transpordivahendeid ja inventari. Vastavad rendikulud
(sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega) ja
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mittekatkestavatest kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendimaksed on järgmised:

Rendikulu kasutusrendilepingutelt
Rendikulu katkestamatutelt
kasutusrendilepingutelt
tulevastel perioodidel, sh
Järgm. maj. aasta
1 kuni 5 aastat
üle 5 aasta

2019

2018

Muu
Transpordi
inventar vahendid

Muu
Transpordi
inventar vahendid

Kokku

Kokku

-47,9

-72,5

-120,4

-85,9

- 41,9

-127,8

-1191,5

-208,1

-1399,6

-1 389,5

-104,7

-1 494,2

-428,9

-74,1

-503,0

-412,6

-28,3

-440,9

-555,5

-142,5

-698,0

-340,9

-70,8

-411,7

-198,6

0

-198,6

-636,0

-5,6

-641,6

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega
Tuhandetes eurodes

1. Tehingud tegev- ja kõrgema juhtorgani liikmetega seotud ettevõtetega
Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt on aruandeaastal aastaaruandes avalikustatud
informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või valla
konsolideerimisgrupi sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele.
2019. aastal on tehingud toimunud turutingimustel.
2018. aastal toimusid tehingud turutingimustel.
2. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused
Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine arv
(taandatud täistööajale)
Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed
Nõukogude liikmed
Juhatuste liikmed
Kokku

2019
2,6
4,0
21,0
5,0
32,6

2018
2,6
4,0
20,0
5,0
31,6

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)
2019
50,7
182
68,2
148,2
449,1

2018
47,3
188,2
67,3
149,9
452,7

2019. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20
nõukogu liiget (2018. aastal 20 liiget, kellest tasu said 20 nõukogu liiget).
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.
Alates 2010. aastast makstakse vallavolikogu esimehele igakuist hüvitist, mis 2019. aastal oli
kokku 14,1 tuh. eurot (2018. aastal 15,3 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2019. aastal maksti kokku 11,0 tuh. eurot (2018.
aastal 4,9 tuh. eurot). 2018 aastal maksti Rannapere Pansionaadi Juhatuse liikmele hüvitist
0,9 tuh eurot. 2018 aastal sisaldab Viimsi Vesi As Juhatuse liikme tasu 9,9 tuh eurot
lisatasusid.
Viimsi
valla
konsolideerimisgrupil
kaasneks
tütarettevõtete
juhatuse
liikmete
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustised kokku summas 17,1
tuh. eurot.
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Lisa 20. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS
tuhandetes eurodes
31.12.2019

31.12.2018

Raha ja pangakontod

1 220,2

3 061,9

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded

2 452,0

2 201,5

913,9

1 120,3

4 586,1

6 383,7

VARAD
KÄIBEVARA

Muud nõuded ja ettemaksed
Käibevara kokku
PÕHIVARAD
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes

12,1

12,1

17 249,2

17 282,6

3 946,5

4 210,0

199,8

199,8

57 365,8

52 763,3

111,9

115,7

Põhivarad kokku

78 885,3

74 583,5

VARAD KOKKU

83 471,4

80 967,2

Võlad hankijatele

1 302,2

2 110,0

Võlad töövõtjatele

1 736,1

1 556,0

0,0

62,7

Muud kohustised ja saadud ettemaksed

1 053,8

1 094,8

Laenukohustised

2 502,7

2 245,2

Lühiajalised kohustised kokku

6 594,8

7 068,7

Laenukohustised

17 181,4

17 584,1

Pikaajalised kohustised kokku

17 181,4

17 584,1

Osalus tütar-ja sidusettevõtetes
Pikaajalised muud nõuded
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad

KOHUSTISED JA NETOVARA
LÜHIAJALISED KOHUSTISED

Eraldised

PIKAAJALISED KOHUSTISED

NETOVARA
Reservid

0,1

0,1

56 591,5

52 161,7

3 103,6

4 152,6

Netovara kokku

59 695,2

56 314,4

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU

83 471,4

80 967,2

Akumuleeritud ülejääk(puudujääk)
Aruandeperioodi tulem
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes
2019

2018

30 287,3

27 299,0

70,9

56,3

Saadud toetused

7 704,9

7 688,9

Kaupade ja teenuste müük

1 412,2

1 345,4

120,0

234,9

39 595,3

36 624,5

Tööjõukulud

-14 717,3

-12 985,0

Majandamiskulud

-13 036,7

-11 288,6

Antud toetused

-3 384,7

-3 069,1

Muud kulud

-3 181,0

-3 139,7

Põhivarade amortisatsioon

-2 216,1

-1 986,7

-36 535,8

-32 469,1

3 059,5

4 155,4

Intressikulu

-151,4

-184,0

Intressitulu

0,2

0,6

Tegevustulud
Maksud
Riigilõivud

Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud

Tegevuskulud kokku
TEGEVUSTULEM
Finantstulud-ja kulud

Tulem osalustelt
Muud finantstulud-ja kulud
Finantstulud-ja kulud kokku
ARUANDEPERIOODI TULEM
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
2019

2018

3 059,6

4 155,4

Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus

2 216,1

1 986,7

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt

1 279,9

1 277,5

-578,4

-606,4

6,4

-21,9

323,3

318,3

6 306,9

7 109,6

-200,5

-603,1

346,0

744,7

6 452,4

7 251,2

-8 820,5

-7 783,4

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:

Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustiste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus
Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade
soetuseks
Antud laenud
Tagasi makstud laenud
Tasutud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks
Tasutud osaluse soetamisel
Laekunud finantstulud
Rahavood investeerimistegevusest kokku

0,0

540,0

768,7

1 171,1

0,0

0,0

263,4

263,4

-354,7

-341,9

147,2

157,1

-7 995,9

-5 993,7

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud

2 100,0

0,0

-1 449,0

-1 683,8

Kapitalirendi tagasimaksed

-796,2

-947,1

Makstud intressid

-153,0

-185,2

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

-298,2

-2 816,1

-1 841,7

-1 558,6

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul

3 061,9

4 620,5

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

1 220,2

3 061,9

-1 841,7

-1 558,6

Laenude tagasimaksed

Puhas rahavoog

Raha ja selle ekvivalentide muutus
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Kassareserv
Saldo seisuga 31.12.2015

Akumuleeritud
tulem

0,1

Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2016

0,1

Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2017

0,1

Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2018

0,1

Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2019

0,1

Kokku

45 206,1

45 206,2

167,7

167,7

2 718,3

2 718,3

48 092,1

48 092,2

472,9

472,9

3 460,8

3 460,8

52 025,8

52 025,9

135,9

135,9

4 152,6

4 152,6

56 314,3

56 314,4

277,2

277,2

3 103,6

3 103,6

59 695,1

59 695,2

2019. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 277,2 tuh. eurot
(2018. aastal 135,9 tuh. eurot).
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Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Viimsi Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve koostati tekkepõhisel printsiibil. Eelnevatel aastatel
oli kasutusel kassapõhine printsiip ning seetõttu on selgitustes esitatud 2018. aasta eelarve
võrdlusandmed kassapõhised. Eelarve täitmise aruanne on koostatud Viimsi Vallavalitsuse
kohta ning on võrreldav konsolideerimata finantsaruannetega.
Valla eelarve tulubaasi moodustavad:
• põhitegevuse tulud - maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused
tegevuskuludeks ja muud tulud.
• investeerimistegevuse tulud - põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimine,
põhivarade, osaluste ja aktsiate/osade müügitulu, tagasilaekuvad laenud ning
finantstuludena intressitulu.
• laekumised finantseerimistegevusest - kohustiste võtmine.
• aasta alguse vabad vahendid (likviidsete varade jääk).
Valla eelarve kuludesse kuuluvad:
• põhitegevuse kulud - valla poolt hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste
ülalpidamiskulud (personali-, majandamis- ja muud kulud), tegevuskulude
lepinguliste kohustuste täitmine (antavad toetused tegevuskuludeks), reservfondi
moodustamine.
• investeerimistegevuse kulud – põhivarade soetuseks antav sihtfinantseerimine,
põhivarade, osaluste ja aktsiate/osade soetus, antavad laenud ja finantskuludena
võla teenindamise kulud, sh laenuintressid.
• finantseerimistegevuse maksed - võetud laenude ja kapitalirendi põhiosa
tagastamine.
Viimsi valla 2019. aasta eelarve kinnitati volikogu 18.12.2018 määrusega nr 26 mahus
41 529,7 tuh. eurot. Eelarve koostati ülejäägiga 712,3 tuh. eurot. Aasta jooksul muudeti
eelarvet 4 lisaeelarvega (volikogu määrused nr.3 26.03.2019, nr.7 18.06.2019, nr.18
08.10.2019 ja nr.28 10.12.2019) ning eelarve lõplikuks mahuks kujunes 45 260,3 tuh. eurot.
Eelarve täideti mahus 43 905,0 tuh. eurot. Rahaliste vahendite (likviidsete varade) jääk
vähenes aastaga 1 841,6 tuh. euro võrra ning oli aasta lõpu seisuga 1 220,3 tuh. eurot.
Vähenemine oli tingitud asjaolust, et 2019. aastal jäeti osaliselt välja võtmata eelarvesse
kavandatud laen – planeeritud laenust 3 604,0 tuh. eurot võeti kasutusele 2 100,0 tuh. eurot
ehk 1 504,0 tuh. eurot vähem.
Viimsi valla 2019. aasta eelarve täitmise võib lugeda edukaks. Põhitegevuse tulude
planeeritud maht ületati 935,8 tuh. euroga (2018. aastal 1 642,7 tuh. euroga) ja põhitegevuse
kuludeks planeeritud eelarvelisi vahendeid hoiti kokku 950,9 tuh. eurot (2018. aastal 2 067,4
tuh. eurot). Investeerimistegevusse panustati võrreldes eelarvega 893,2 tuh. eurot vähem
(2018. aastal 2 612,7 tuh. eurot vähem).

TULUBAAS
Põhitegevuse tulud
Tulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 35 781,0 tuh. eurot (2018. aastal 26 545,8 tuh.
eurot). Eelarve põhitegevuse tuludes ei olnud sellel hetkel veel arvestatud ministeeriumide
sihtotstarbeliste eraldistega ja projektitoetustega ning toetus- ja tasandusfondi riigieelarvelise
eraldise lõpliku, kinnitatud mahuga. Nende lisandumisel ning toetus- ja tasandusfondi riikliku
eraldise täpsustumisel kujunes eelarve lõplikuks mahuks 38 087,4 tuh. eurot (2018. aastal
34 139,2 tuh. eurot). Põhitegevuse tulude plaan täideti mahus 39 023,1 tuh. eurot ehk
102,5% (2018. aastal 35 781,9 tuh. eurot ehk 104,8%).
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Põhitegevuse tuludest oli tavapäraselt kõige suurem maksutulude osakaal – neid laekus
30 287,2 tuh. eurot ehk 77,6% põhitegevuse tuludest, sh enamus sellest riiklike maksudena
(üksikisiku tulumaks ja maamaks), kohalike maksude (reklaamimaks, teede ja tänavate
sulgemise maks) osakaal maksutuludest oli vaid 0,3%.
Olulisemad põhitegevuse tululiigid ja nende osakaalud tulude kogumahust olid järgmised:
• üksikisiku tulumaks 27 686,8 tuh. eurot ehk 71,0%;
• riiklik toetus- ja tasandusfond 6 400,3 tuh. eurot ehk 16,4%;
• maamaks 2 521,0 tuh. eurot ehk 6,5%;
• tulud kaupade ja teenuste müügist 1 482,9 tuh. eurot ehk 3,8%.
Eduka tuluplaani aluseks oli eelkõige valla konservatiivne eelarvepoliitika – tulude prognoos
koostati vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga.
Analoogselt 2018. aastaga oli ka 2019. aasta tulude ülelaekumise peamiseks allikaks
tulumaks, mida laekus planeeritust 932,5 tuh. eurot ehk 3,5% enam. Hea tulumaksu
laekumine tulenes eelkõige valla elanike arvu, sh maksumaksjate arvu ja palgataseme
kasvust. Maamaksu laekumine oli 2019. aastal plaanipärane (täitmine 98,9%) ning maksu
laekus võrreldes 2018. aastaga samas mahus, sest maa maksustamise tingimusi 2019.
aastal ei muudetud. Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus kavandatud mahus. Kohalikest
maksudest laekus edukalt teede ja tänavate sulgemise maksu – võrreldes 2018. aastaga
laekus seda 11,6 tuh. eurot enam ja 2019. aasta tuluplaan ületati 6,7 tuh. euroga.
Reklaamimaksu laekumine vähenes võrreldes 2018. aastaga 9,1 tuh. euro võrra ning 2019.
aasta eelarvesse laekus seda 8,3 tuh. eurot kavandatust vähem. Kohalike maksude osakaal
moodustab tuludest vaid 0,3%. Muid eespool nimetamata tegevustulusid (trahvid,
tagatistasud, sotsiaaltaristu tasu jms) laekus 87,5 tuh. eurot planeeritust vähem, sest
sotsiaaltaristu tasude laekumine sõltub detailplaneeringute menetlemisega seotud
toimingutest ning nende kehtestamine viibis halduskohtule esitatud kaebuse tõttu. Ka trahve
laekus nende muude tulude hulgas vähem, aga see on tingitud eelkõige eelarve
arvestusprintsiibi muutusest.
Põhitegevuse tulude maht kasvas võrreldes 2018. aastaga 3 241,2 tuh. euro võrra ehk 9,1%
(2018. aastal kasv võrreldes 2017. aastaga 5 029,8 tuh euro võrra ehk 16,4%).Võib öelda, et
valla 2019. aasta põhitegevuse tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule
olukorrale vajaliku reserviga ja tulude tegelik laekumine ületas planeeritud laekumisi kokku
2,5 % (2018. aastal 4,8%).
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2018
kassapõhine

2019 tekkepõhine
Esialgne
eelarve

Lõplik eelarve

Täitmine

Täitmise %

Täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD

35 781,0

38 087,4

39 023,2

102,5

35 781,9

Maksutulud

27 824,0

29 385,3

30 287,3

103,1

26 987,5

Füüsilise isiku tulumaks

25 200,0

26 754,3

27 686,8

103,5

24 396,6

2 550,0

2 550,0

2 521,0

98,9

2 514,0

71,0

71,0

62,7

88,3

71,8

3,0

10,0

16,8

168,0

5,1

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 382,0

1 482,0

1 482,9

100,1

1 412,8

Saadavad toetused tegevuskuludeks

6 429,0

7 006,2

7 126,6

101,7

7 125,5

78,5

81,8

81,8

6 350,5

6 318,5

6 318,5

100,0

6 142,1

605,9

726,3

119,9

907,2
256,1

Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks

Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud

76,2

146,0

213,9

126,4

59,1

Laekumine vee erikasutusest

71,0

71,0

63,2

89,0

71,2

Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

75,0

142,9

63,2

44,2

184,9

Investeerimistegevuse tulud
Investeerimistulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 411,0 tuh. eurot (2018. aastal 419,0 tuh.
eurot). Esialgne eelarve ei sisaldanud aasta jooksul põhivarade soetuseks laekunud
sihtotstarbelisi eraldisi. Sihtotstarbeliste eraldiste lisandumisel kujunes lõplikuks
investeerimistegevuse tulude mahuks 1 207,0 tuh. eurot (2018. aastal 2 090,1 tuh. eurot).
Investeerimistegevuse tulude maht jäi võrreldes 2018. aastaga oluliselt väiksemaks vähenes põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis on seotud konkreetsete
projektipõhiste investeeringutega ja sõltub nende valmimisest ning projektikulude
aktsepteerimisest rahastaja poolt vastavalt esitatud aruannetele. Sihtfinantseerimise eelarve
täitmist mõjutas lisaks eelarve arvestuspõhimõtete muutumine – 2019. aasta oli
üleminekuaasta kassapõhiselt arvestuspõhimõttelt tekkepõhisele ning sellega kaasneb
tulude periodiseerimine.
Suuremahulisem investeeringutoetus saadi Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumilt Haabneeme tänavavalgustuse renoveerimiseks – 436,9
tuh. eurot. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt (PRIA) laekus LEADER
projektitoetus Prangli saare multifunktsionaalse spordiväljaku rajamiseks summas 53,4 tuh.
eurot. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi vahendusel laekus Viimsi valla
geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamiseks RIA projektitoetus
summas 18,5 tuh. eurot.
OÜ Viimsi Halduselt laekusid laenud tagasi graafikujärgselt ning nende osakaal
investeerimistegevuse tuludes oli 28,0%. Finantstulude laekumine jäi võrreldes 2018.
aastaga samale tasemele ja laekus plaanipäraselt.
2018
kassapõhine

2019 tekkepõhine
Esialgne
eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

Lõplik eelarve

Täitmine

Täitmise %

Täitmine

411,0

1 207,0

940,2

77,9

Põhivara müük

0,0

0,0

0,0

0,0

540,0

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

0,0

796,0

530,1

66,6

1 171,1

Tagasilaekuvad laenud

263,0

263,0

263,4

100,2

263,4

Finantstulud

148,0

148,0

146,7

99,1

157,1
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KULUBAAS
Põhitegevuse kulud
Kulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 32 421,4 tuh. eurot (2018. aastal 23 638,9 tuh.
eurot). Eelarve vastuvõtmise hetkel ei olnud 2017. aasta eelarve tuludesse ja kuludesse
arvestatud riigieelarve toetusfondi eraldisi, 2018. aasta eelarvesse olid need juba lisatud
eeldatavas arvestuslikus mahus. Riigieelarvelise toetuse tegeliku, kinnitatud mahu
täpsustumise ja sihtotstarbeliste eraldiste lisandumisega kujunes põhitegevuse kulude
eelarve lõplikuks mahuks 33 687,3 tuh. eurot (2018. aastal 30 254,2 tuh. eurot). Tegelikke
kulutusi tehti 2019. aastal mahus 32 716,4 tuh eurot ja eelarve täitmiseks kujunes 97,1%
(2018. aastal 93,2%). Vaatamata sellele, et põhitegevuse kulude maht suurenes võrreldes
2018. aastaga märkimisväärselt, säästeti aasta lõpuks kulueelarves 970,9 tuh. eurot ehk
2,9%. Ükski kululiik ei ületanud planeeritud mahtu. Suurim rahaline kokkuhoid saavutati
muudes tegevuskuludes – 493,3 tuh. eurot, sh neist enim hoiti kokku tööjõukulusid – 347,3
tuh. eurot. Muudes kuludes säästeti 247,5 tuh. eurot. Majandamiskulude eelarve ületati
101,5 tuh. euroga, kuid see moodustab majanduskulude kogumahust vaid
0,7%.Tegevuskuludeks antud toetusi säästeti kokku 477,6 tuh. eurot, sh sotsiaalabitoetusi ja
muid toetusi füüsilistele isikutele 185,5 tuh. eurot, kuna Viimsi vallas ei ole sotsiaaltoetusi ja
muid toetusi saav sihtgrupp väga arvukas. Samas füüsiliste isikute sotsiaalabitoetuste ja
muude toetuste maht kasvas võrreldes 2018. aastaga 86,9 tuh. euro võrra.
Võrreldes 2018. aastaga kasvasid põhitegevuse kulud 4 529,6 tuh. eurot ehk 16,1% (2018.
aastal võrreldes 2017. aastaga kasv 2 450,2 tuh. eurot ehk 9,5%).Osaliselt mõjutas seda
kasvu eelarve arvestusprintsiibi muutus – üleminekuperiood kassapõhiselt eelarvelt
tekkepõhisele. Kulueelarvet ei ületatud ning täitmiseks kujunes 97,1% (2018. aastal 93,2).
2018
kassapõhine

2019 tekkepõhine
Esialgne
eelarve
PÕHITEGEVUSE KULUD

Lõplik
eelarve

Täitmine

Täitmise %

Täitmine

32 421,4

33 687,3

32 716,4

97,1

28 186,8

Antavad toetused tegevuskuludeks

3 571,6

3 539,0

3 061,4

86,5

2 924,1

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

1 009,8

1 072,6

887,1

82,7

800,2

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

2 309,4

1 964,7

1 800,6

91,6

1 711,1

252,4

501,7

373,7

74,5

412,8

Muud tegevuskulud

28 849,8

30 148,3

29 655,0

98,4

25 262,7

Personalikulud

14 486,6

15 064,4

14 717,1

97,7

12 756,5

Majandamiskulud

13 465,2

14 664,2

14 765,7

100,7

12 483,5

898,0

419,7

172,2

41,0

22,7

Mittesihtotstarbelised toetused

Muud kulud
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Ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2019 ja 2018:

Tavapäraselt eelnevatele aastatele on ka 2019. aastal enamus ehk 59,2% põhitegevuse
kuludest tehtud hariduse valdkonnas (2018. aastal 61,6%). Kõikides valdkondades, välja
arvatud keskkonnakaitse ja avaliku korra valdkond, on kulud võrreldes 2018. aastaga
kasvanud. Keskkonnakaitse valdkonna kulude vähenemine on tingitud asjaolust, et alates
2019. aastast kajastatakse teede suvise ja talvise korrashoiu kulusid (2019. aasta eelarveline
maht 798,0 tuh. eurot) majanduse valdkonnas, eelnevatel aastatel kajastati neid
keskkonnakaitse valdkonnas. Seega pole ka ülejäänud keskkonnakaitsealased kulud 2019.
aastal võrreldes 2018. aastaga vähenenud.
Avaliku korra kulude vähenemine on
minimaalne - 4,0 tuh. eurot ning on tingitud eelarve arvestuspõhimõtete muutusest. Enim on
kasvanud hariduse kulud – 1 987,7 tuh. euro võrra. Oluline osa kulude kasvus oli
haridustöötajate palgatõusul nii riigi kui ka valla poolt rahastavatel ametikohtadel. Vaba-aja ja
kultuuri kulude kasvu mõjutas uue raamatukogu ja noortekeskuse rajamine, lisaks
kajastatakse noortekeskuse kulud alates 2019. aastast kultuuri ja vaba-aja valdkonnas,
varasemalt olid need kajastatud hariduse valdkonnas. Majanduse kulude kasv on tingitud
osaliselt kulude kajastamise muudatusest – teede korrashoiu kulud kajastuvad alates 2019.
aastast majanduse valdkonnas, varasemalt keskkonnakaitse valdkonnas.
Põhitegevuse kulude kasv sai võimalikuks tänu põhitegevuse tulude kasvule.

Investeerimistegevuse kulud
Investeerimiskulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 6 788,3 tuh. eurot (2018. aastal 8 576,4
tuh. eurot). Esialgne eelarve suurenes lisaeelarvetega 37,0% ning lõplikuks
investeerimistegevuse kulude eelarveks kujunes 9 328,0 tuh. eurot (2018. aastal 11 225,6
tuh. eurot). Suurenemine toimus eelkõige põhivarade investeeringute arvel, milleks
lisaeelarvetega suunati täiendavalt 2 559,7 tuh. eurot, sh põhivara soetuseks saadud
toetuste arvelt 530,1 tuh. eurot. Põhivara soetuseks antavate sihtfinantseeringute maht ei
suurenenud.
Investeerimistegevuse tegelikud kulud kujunesid planeeritust oluliselt väiksemaks – kokku
säästeti 1 160,0 tuh. eurot (täitmine 87,6%). Kuna EURIBOR püsis 2019. aastal endiselt
negatiivsel tasemel, siis saavutati aasta lõpuks tänu madalale baasintressile finantskuludes
kokkuhoid 38,6 tuh. eurot. Ka põhivarade soetus jäi kavandatud mahust 1 094,7 tuh. eurot
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väiksemaks, kuna mõned investeeringud lükkusid ehituslikest põhjustest osaliselt 2020.
aastasse. Mõju avaldas ka eelarve arvestusliku printsiibi muutus ning asjaolu, et osad
investeeringutega seotud kulud kajastuvad sõltuvalt soetusmaksumusest põhitegevuses KOFS § 28 lõige 5 sätestab, et põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade
täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on
põhjustatud asjaolust, et planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt
põhivara arvele võtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.
2018
kassapõhine

2019 tekkepõhine
Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Täitmine

Täitmise %

Täitmine

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD (-)

-6 788,3

-9 328,0

-8 168,0

87,6

-8 654,4

Põhivara soetus

-6 228,3

-8 788,0

-7 693,3

87,5

-7 928,2

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

-350,0

-350,0

-323,3

92,4

-332,9

Finantskulud

-210,0

-190,0

-151,4

79,7

-393,3

Ülevaade investeerimiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2019 ja 2018:
INVESTEERIMISKULUD VALDKONDADE LÕIKES
0,0
Üldised valitsussektori teenused

1 000,0

2 000,0

3 000,0

Haridus

Avalik kord ja julgeolek
Sotsiaalne kaitse

6 000,0

5 283,2
4 833,9
108,8
293,7
1 332,2
1 161,7

Elamu- ja kommunaalmajandus
Vabaaeg, kultuur ja religioon

5 000,0

217,1
568,8

Majandus
Keskkonnakaitse

4 000,0

158,7
204,8

1 004,1

1 637,6

14,8
0,0
3,0
0,0
2019

2018

Olulisemad ja mahukamad põhivara investeerinud olid 2019. aastal tavapäraselt seotud
eelkõige majanduse valdkonnaga – need moodustasid investeeringute kogumahust 64,7%
ning investeeringute maht kasvas võrreldes 2018. aastaga 449,3 tuh. eurot. Kõige enam
panustati teede-ehitusse – kokku 5 020,9 tuh. eurot. Mahukamateks ja olulisemateks
objektideks olid Reinu tee rekonstrueerimise II etapp ning Vehema tee II etapp.
Keskkonnakaitse investeeringud 108,8 tuh. eurot on seotud sadeveetorustike paigaldamise
ja rekonstrueerimisega.
Elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringuid teostati 1 332,2 tuh. euro eest. Olulisemaks
ja mahukamad investeeringud teostati tänavavalgustuses – 1 013,0 tuh. eurot. Kokku
lisandus 312 uut vagustit ning LED valgustuse osakaal moodustas 2020. aasta alguseks ca
30%
Vaba aja, kultuuri ja religiooni investeeriti kokku 1 004,1 tuh. eurot, sh põhivara soetuseks
eraldati SA-le Rannarahva Muuseum 95,9 tuh. eurot Naissaare raudtee renoveerimiseks ja
remonttöödeks Naissaare Muuseumis. Uue raamatukogu ja noortekeskuse investeeringuteks
kulus 577,1 tuh. eurot. Spordiväljakutesse investeeriti 296,2 tuh. eurot, sh OÜ Viimsi Haldus
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andis vallale üle Mõisapargi tenniseväljaku arvele võtmise väärtuses 106,7 tuh. eurot ja
Viimsi Kooli väliväljakute katte paigaldus 74,7 tuh. eurot.
Hariduse investeeringud olid seotud Viimsi koolide remonttöödega ja inventari soetamisega
ning projektide koostamise kulutustega. Randvere Kooli ümber-ja juurdeehituse projektiga
seotud kulutused olid 76,9 tuh. eurot. Haabneeme Koolis soetati lava valgustus
maksumusega 17,9 tuh. eurot ning remonditi koridore ja trepikodasid 17,1 tuh. euro eest.
Viimsi Koolis kulus 17,2 tuh. eurot põrandate remondile ning 6,8 tuh. eurot
projekteerimisteenustele. Püünsi Koolis paigaldati 63,3 tuh. euro eest tuletõkkeuksed ja kardinad. Prangli koolis kulus remonttöödele 5,6 tuh. eurot.
Sotsiaalse kaitse kulud kajastavad päevakeskuse trepi remonttöid.
Üldise valitsussektori teenuste investeerimiskuludes kajastuvad kohustuste teenindamisega
seotud finantskulud (intressid) 151,4 tuh. eurot. 2019. aastal panustati vallavalitsuse
infotehnoloogilisse uuendamisse 65,7 tuh. eurot (serverite soetamine).
Valla kulude struktuur valdkondade lõikes 2019. aastal:

Finantseerimistehingud ja likviidsete varade muutus
Kokku tasuti 2019. aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid summas 2 245,2 tuh. eurot (2018.
aastal 2 630,9 tuh. eurot), sh laenumakseid 1 449,0 tuh. eurot (AS-le Swedbank 286,8 tuh.
eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 177,5 tuh. eurot ja SA-le Danske Bank
Leedu filiaal 984,7 tuh. eurot) ning kapitalirendikohustusi 796,2 tuh. eurot (OÜ-le Viimsi
Haldus).
2019. aastaks planeeritud laenust 3 604,0 tuh. eurot võeti kasutusele 2 100,0 tuh. eurot.
Laen võeti laenupakkumuse võitjalt AS-lt Swedbank (Viimsi Vallavalitsuse 04.12.2018
korraldus nr 687).
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2018
kassapõhine

2019 tekkepõhine
Esialgne
eelarve

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)

Lõplik
eelarve

Täitmine

Täitmise %

Täitmine

-570,0

1 359,0

-145,2

1 750,0

3 604,0

2 100,0

58,3

-2 630,9
0,0

-2 320,0

-2 245,0

-2 245,2

100,0

-2 630,9

Likviidsete varade (rahaliste vahendite) jäägiks seisuga 31.12.2019 kujunes 1 220,2 tuh.
eurot ning aastaga vähenes see 1 841,7 tuh. euro võrra (seisuga 31.12.2018 jääk 3 061,9
tuh. eurot). Likviidsete varade vähenemise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et täies mahus
ei võetud kasutusele 2019. aasta eelarvesse kavandatud laenu 3 604,0 tuh. eurot –
kasutusele võeti sellest 2 100,0 tuh. eurot ehk 1 504,0 tuh. eurot vähem. Laenu täies mahus
mittekasutamist soosis hea eelarvepositsioon ning piisav likviidsete varade jääk. Piisav
likviidsete varade jääk saavutati 2019. aastal eelkõige säästliku majandamisega kokku hoitud
põhitegevuse kuludega (kokkuhoid 950,9 tuh. eurot). Ka tulude prognoos oli koostatud
vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga ning tulude plaanipärasest edukamal
laekumisel (enam laekus 935,8 tuh. eurot) oli samuti oluline osa likviidete varade jäägi
kujunemisel.

Lisa 22. Reservfondi täitmise aruanne
tuhandetes eurodes
Tegevusala kood

Eraldiste selgitused

Reservfond
eraldatud

049003

102001

Eraldis MTÜ-le Miiduranna Külaselts Miiduranna küla ja
Haabneeme aleviku omaaegsete gaasiühistute
torustike hädavajalike remondi- ja auditeerimistööde
kuludeks
Eraldis AS-le Rannapere Pansionaat päevakeskuse
välistrepi remondikuludeks.
Kokku reservfondi kasutamine

kulutatud

25,0

25,0

12,6

12,6

37,6

37,6

2019. aastaks eraldatud reservfondi ühekordsete erakorraliste kulude lõplik eelarve oli 259,3
tuh. eurot ning aasta lõpuks jäi kasutamata 221,7 tuh. eurot (2018. aastal lõplik eelarve
347,9 tuh. eurot ja jääk aasta lõpuks 343,5 tuh. eurot). Kõik eraldised tehti vallavalitsuse
korralduste alusel.
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Lisa 23. Sündmused pärast aruandekuupäeva
Esimesed teated uuest koroonaviirusest SARS-CoV-2 (COVID-19) jõudsid Hiinast Maailma
Tervishoiuorganisatsioonini (WHO) 2019. aasta detsembris ja 2020. aasta esimeses kvartalis
jõudis koroonaviirus puhang ka Eestisse.
11. märtsil 2020 nimetas WHO koroonaviiruse puhangu pandeemiaks ning seetõttu kuulutas
Eesti Vabariigi Valitsus oma 12.03.2020 korraldusega kogu riigis välja eriolukorra
Hädaolukorra Seaduse § 20 tähenduses nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorra
lahendamiseks.
Praeguseks on COVID-19 levinud üle kogu maailma ja tänaseks on paljudes riikides välja
kuulutatud eriolukord. Muuhulgas on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiratud ajutiselt
Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastatud piirikontrollid Euroopas. Samas on riigid
ja valitsused kinnitanud, et kaubavahetus ja -veod jätkuvad piiranguteta.
Riiklikud meetmed ja piirangud koroonaviiruse levimise tõkestamiseks on põhjustanud
probleeme ettevõtjatele ja sedakaudu üldisele majandustegevusele tuues kaasa majanduse
arengu olulise aeglustamise.
Käsitleme haiguspuhangut ja selle põhjustatut aruandekuupäevajärgse mittekorrigeeriva
sündmusena.
Aruande koostamise ja heakskiitmise hetkel on meie hinnangul võimatu ennustada, kuidas
muutub ja areneb olukord tulevikus, mis tekitab märkimisväärset ebakindlust
majandusarengu perspektiivide suhtes ning sellest tulenevalt ei pea me võimalikuks anda
realistlikke kvantitatiivseid hinnanguid võimaliku mõju kohta meie tuleviku finantsnäitajatele.
Hetkeseisuga oleme jätkanud oma majandustegevust, täites endale võetud kohustusi
õigusaktidest ja lepingutest tulenevatel tingimustel.
Nii nagu teisedki riigid on Eesti Vabariik rakendanud abipakette majandusmõjude
leevendamiseks.
Vallavalitsus on rakendanud eriolukorraga toimetulekuks ning majandustegevuse
jätkusuutlikkuse tagamiseks järgmisi meetmeid:
✓ Alates 16. märtsist on suletud valla koolid ja lasteaiad, sellest tulenevalt vabastas
volikogu aprillis vanemad lasteaia kohatasu maksmisest;
✓ Kõikidele struktuuriüksustele ja valla hallatavatele asutustele on tehtud ülesandeks
leida eelarves võimalikud kokkuhoiukohad, peatatud on kõikide kulude ja
investeeringute, mis pole vältimatud, tegemine;
✓ Koostatud on 2020. aasta eelarve tulude vähenemise ja kulude kokkuhoiu kava, kui
tulud vähenevad 15% ning selle alusel prognoositav järgmise nelja aasta
finantsplaan.
Valla tuludest valdava osa, 71,7% põhitegevuse tuludest, moodustab üksikisiku tulumaks.
2020. aasta märtsikuu seisuga on tulumaksu laekunud 2,1% enam võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga. Samas on märtsikuu laekumine vähenenud võrreldes 2019. aasta
märtsikuuga 8,4%. Alates aprillist prognoosime tulumaksu vähenemist 15% võrreldes 2020.
aasta eelarvega, millest tulenevalt võib kujuneda 2020. aasta lõpuks tegelik tulumaksu
laekumine 7,1% ehk 3 480,4 tuh. eurot väiksem kui eelmisel aastal.
Põhitegevuse tulude vähenemine mõjutab valla laenuvõimekust. Sellise stsenaariumi korral
tuleks vähendada eelarves investeeringute tegemiseks kavandatud laenuvahendeid kuni
3 000,0 tuh. eurot, mis tähendab ühtlasi 2020. aastal tegemata investeeringuid. Tulenevalt
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusesse (KOFS) sisse viidud muudatusest
võib laenu koormus 2020. ja 2021. aastal ulatuda kuni 80%-ni põhitegevuse tuludest. Enne
muudatust oli piirmääraks 60% põhitegevuse tuludest ning see piirmäär hakkab uuesti
kehtima alates 2022. aastast.
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Tulude vähenemise ja kulude kokkuhoiukava järgselt prognoositav 2020. aasta eelarve on
toodud alljärgnevas tabelis (tuhandetes eurodes):
Prognoositavad
muudatused

Prognoositav
eelarve

40 717,2
37 054,9

-3 566,5
-1 568,0

37 150,7
35 486,9

Riigi
toetus,
mõju
eelarvele
697,6
0

3 662 ,3

-1 998 ,5

1 663,8

0

2 361,4

-7 656,7
0

4 604,8
0

-3 051,9
0

0
-1 000,0

-3 051,9
0

0
-3 994,4
3 216,9

0
2 606 ,3
-3 000,0

0
-1 388,1
216,9

1 000,0
0
0

0
-690,5
216,9

-820 ,2

-393,7

-1 213,9

697,6

-516,3

-42,7

0

-42,7

0

-42,7

Kinnitatud
eelarve
Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse kulud
Põhitegevuse eelarve
tulem
Investeerimistegevus,
sh:
Põhivara soetus
Saadav
sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Eelarve tulem
Finantseerimistegevus
Likviidsete varade
muutus
Nõuete ja kohustuste
saldode muutus

Lõplik
prognoositav
eelarve
37 848,3
35 486,9

Riigi toetuse summad on tabelis eraldi välja toodud. Sellises mahus riigi toetuse
rakendumisel on kavandatav eelarve tasakaalus ja aasta lõpu kavandatav raha jääk 697,6
tuh. eurot. Investeerimistegevuse kogusumma ei muutu, kuna riigi poolt ettenähtud
investeeringutoetus (1 000,0 tuh. eurot) kajastub eelarves põhivara soetuse real
miinusmärgiga ning saadava toetuse real pluss märgiga.
Kõik tabelis kajastatud summad on arvutatud tulenevalt püstitatud eeldustest ning seega
näitlikud, 2020. aasta lisaeelarve ei ole aruande koostamise hetkel veel volikogus kinnitatud.
Viimsi valla konsolideerimisgruppi kuuluvad tütarettevõtted analüüsivad samuti regulaarselt
eriolukorrast tulenevaid riske, jälgivad tulude laekumise dünaamikat ning on tulude
langemisel valmis kulude kokkuhoiuks vajalikus mahus.
Monitoorime järjepidevalt majanduse arengu olukorda ning analüüsime regulaarselt riske,
kuid hetkeseisu kaalutluse tulemusena hindame, et meie majandustegevus jätkub ja/või
suudame normaalse majandustegevuse taastada ning tagada jätkusuutlikkuse pikemas
perspektiivis. Võimalikud finantsmõjud, kui need on selgunud, kajastame 2020. aasta
raamatupidamise aastaaruande koostamisel.
Hinnang põhineb raamatupidamise aastaaruande allkirjastamisel kättesaadaval teabel,
mistõttu edasiste sündmuste mõju ettevõtja tegevusele võib tulevikus märkimisväärselt
erineda juhtkonna hetkehinnangust.
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Viimsi Vallavalitsus.
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Viimsi Vallavalituse otsus
aruande heakskiitmise kohta.

/digitaalselt allkirjastatud/
Illar Lemetti
Vallavanem

Vallavanem I. Lemetti
/digiallkirjastatud/

.......................................
kuupäev

129

