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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE
ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST
Pärast 5% majanduskasvu 2017. aastal kujunes 2018. aasta 4% kasv meeldivaks üllatuseks,
kuna kergelt jaheneva väliskeskkonna taustal Eesti kasvutempo aasta jooksul isegi kiirenes.
Pärast 5% majanduskasvu 2017. aastal kujunes 2018. aasta 4% kasv meeldivaks üllatuseks,
kuna kergelt jaheneva väliskeskkonna taustal Eesti kasvutempo aasta jooksul isegi kiirenes.
Järgnevatel aastatel majanduse kasvutempo siiski aeglustub. Esiteks on ebakindlus viimase
aasta jooksul nii Brexiti kui kaubandussanktsioonide tõttu süvenenud ja ELis majanduskasv
aeglustunud.
Eesti palgatöötaja hakkas kiiret sissetulekute kasvu nautima juba enne majanduskasvu
selget kiirenemist. Kiire palgatõus on jätkunud kuni viimase ajani ning positiivse üllatusena
on jätkunud ka hõivatute lisandumine. Kiiresti on kasvanud töötajate arv sisenõudlusega
seotud ehituses ja kaubanduses, kuid ka üha enam eksportivas IT sektoris. Keskmine
netopalk kasvas eelmisel aastal üle 9%, mis tähendas 3,4% kerkinud tarbijahindade juures
väga kiiret sissetulekute suurenemist. 2019. aastal keskmise palga kasvutempo küll veidi
aeglustub, kuid selle kompenseerib kuhjaga hinnatõusu pidurdumine 2% lähedale, mistõttu
võib keskmise palga ostujõud kasvada sellel aastal isegi eelmisest kiiremini, üle 4%.
Eksportiva teeninduse tugi majanduskasvule suurenes. Teenuste sektori lisandväärtuse kasv
tugines mullu sisenõudlusele, kuid senisest rohkem mõjutas kasvu eksportiv teenindus,
eeskätt logistika ja IT sektor. Majanduskasv peaks sel ja järgnevatel aastatel aeglustuma
kooskõlas välisnõudluse arenguga. Eksportiva tööstuse ja teeninduse kasv kahaneb
välisnõudluse aeglustumise tõttu. Ettevõtete ja tarbijate ebakindluse suurenemine mõjutab
pärssivalt investeerimis- ja tarbimisaktiivsust, mis avaldub ehituse, kaubanduse, ja teiste
peamiselt sisenõudlusest sõltuvate valdkondade kasvu aeglustumises.
Viimsi valla majanduslik olukord järgis 2018. 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 01.01.2019 on vallas rahvastikuregistri
andmetel registreeritud 20 360 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 kõige kõrgemini hinnatud väärtuseks on puhas looduslik keskkond Tallinna
lähialas. Antud keskkonnaseisundi hoidmine ja säilitamine on elanikkonna suurim soov.
Strateegilise planeerimisega kujundatakse miljööväärtuslikud rohealad ja nende vahetus
läheduses olevad virgestusalad. Viimsi valla territooriumil asetseb Balti mere suuruselt
kolmas sadam, Muuga sadam. Sellest tulenevad suured keskkonnariskid võimalike
tootmisõnnetuste tagajärjel.
Viimsi valla sotsiaalmajanduslikud näitajad kasvasid ka 2018. aastal. Keskmine
brutosissetulek (sh keskmine palk) suurenes aastaga 1644 euroni. Samuti kasvas elanike ja
maksumaksjate arv. 2017. aasta alguseks ületas see esmakordselt 9000 piiri ja 2018. aasta
alguseks oli vallas 9843 ning 2018. aasta lõpuks 10296 maksumaksjat. Maksumaksjate arvu
hüppelise kasvu põhjuseks on asjaolu, et 2018. aastast on maksumaksjate hulgas ka isikud,
kes said tulu pangaintressidelt. Töötute arv oli 2017 aastal küllaltki stabiilne - 2018 jaanuaris
oli registreeritud töötuid 318, detsembris 2018 oli registreeritud töötute arv 307. Elanike arvu
kasv ja töötute absoluutarvu stabiilsus tagasid tööhõive paranemise. Tänu eelpool toodud
näitajatele kasvas ka maksude (eelkõige füüsilise isiku tulumaks - FIT) laekumine. Võrreldes
2017. aastaga kasvas FIT laekumine 14,7%.
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ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST
ARENGUSUUNDADEST JA TEGEVUSEST
2018. aasta majandusaasta tegevustes lähtuti Viimsi valla arengukavast ja
eelarvestrateegiast aastateks 2018-2022, mis kinnitati volikogu 19.09.2017 määrusega nr 13.
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. Lisaks maismaa 14 külale ja 2 alevikule (Viimsi alevik ja
Haabneeme alevik) kuulub Viimsi valla koosseisu 15 saart pindalaga kokku 26 km2. Elanike
arv seisuga 01.04.2019 oli 20 323, neist saartel elas kokku 214 rahvastikuregistrisse kantud
elanikku (Pranglil 196, Naissaarel 13 ja Kräsulil 5 elanikku). Teised väikesaared on alaliste
elanikega asustamata. 50,9% valla territooriumist on looduskaitese all. 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), koos tütarettevõtetega
100% OÜ Viimsi Tehnoabi;
• 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);
2018. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puudusid.
OÜ Viimsi Haldus põhitegevuseks oli 2018. aatal jätkuvalt haldus- ja hooldusteenuse
osutamine Viimsi valla koolidele ja lasteaedadele ning sadamateenuse osutamine
Leppneeme ja Kelnase sadamas. 2018.aastal on plaanis jätkata põhitegevusega. Tähtsaim
planeeritud ülesanne on Noorte Talentide Kooli projekteerimine ja valla spordi- ja
liikumisharrastuse tegevustega seotud rajatiste haldamise ülevõtmine Viimsi vallavalitsuselt.
AS Viimsi Vesi veemajanduse arengukava kohaselt on ettevõtte eesmärk viia kogu valla
territoorium ühtsesse veesüsteemi aastaks 2020. Aruandeaastal jätkus valla erinevates
piirkondades uute torustike ehitus ja vanade renoveerimine. 2018. aastal Euroopa Liidu
kaasrahastatavaid projekte ei teostatud ja investeeringud teostati ettevõtte omavahenditest.
Peamise investeeringud olid torustike laiendamiseks ja muu põhivara parendamiseks.
OÜ Viimsi Tehnoabi on AS Viimsi Vesi tütarettevõte ning loodud eesmärgiga pakkuda vee- ja
kanalisatsioonitrasside, pumbajaamate ning muude tehniliste seadmete hooldu- ja
remonditööde abi elanikkonnale ning ettevõtetele. AS Viimsi Vesi nõukogu on võtnud vastu
otsuse 2019. aastal alustada OÜ Viimsi Tehnoabi liitmist emaettevõttega.
AS Rannapere Pansionaadi põhitegevuseks on üldhooldusteenuse pakkumine eakatele.
2018. aasta suurimaks investeeringuks oli pansionaadi magistraaltorustike vahetus, ühendati
elanike toad uute veemagistraalidega ning korrastati osaliselt elanike eluruume. 2019. aastal
on kavas remontida laoruumid, viia ruumid vastavusse päästeameti ettekirjutusele ja välja
ehitada projekti raames õueala.
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. 2018. aasta
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suuremahulisemad arendused olid seotud Naissaare raudtee ja muuseumiga. Remonditi 2,5
km raudteed, s.h. sild ja ülesõit, mille tulemusena on tekkinud raudteelõik, kus saab sõita
veeremiga. 2019. aasta olulisid eesmärk on seotud Viimsi valla 100. aastapäevaga Viimsi
ajalugu tutvustava näituse avamine ning selle maksimaalselt lai eksponeerimine eelkõige
Viimsi valla koolilastele.
Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
tuhandetes eurodes
2018

2017

2016

2015

2014

111 569,7

108 181,3

100 450,7 102 397,7

89 939,4

Kohustused aasta lõpus

27 656,0

28 858,4

25 310,3

28 471,3

29 463,7

Netovara aasta lõpus

83 913,7

79 322,9

75 140,4

73 926,4

60 475,7

Tegevustulud

41 253,2

37 583,0

32 789,0

40 918,4

29 077,0

Tegevuskulud

-36 615,7

-33 692,0

-31 080,5

-27 041,8

-25 167,8

4 454,9

3 709,7

1 045,4

13 385,3

3 317,2

5 223,5

5 389,7

-2 953,9

11 188,5

-830,4

Likviidsus (¤)

0,59

1,03

0,98

0,62

0,47

Lühiajaline maksevõime (¤¤)

1,05

1,58

1,55

1,18

0,93

Kohustuste osakaal varadest (¤¤¤)

24,8

26,7

25,2

27,8

32,8

Laenukohustuste osakaal varadest
(¤¤¤¤)

19,7

23,1

22,0

24,8

29,0

Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus

Tulemiaruande näitajad

Aruandeperioodi tulem
Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht

(¤) 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)
2018

2017

2016

2015

2014

27 299,0

23 857,1

22 227,4

Kaupade ja teenuste müük

2 590,5

5 634,7

5 190,1

4 765,6

4 474,9

Saadud toetused

7 084,5

5 336,0

4 989,5

4 189,7

3 622,6

Muud tegevustulud

234,70

168,9

161,2

121,8

139,3

37 208,7

34 996,7

32 568,2

29 782,7 27 758,6

-2 478,5

-2 123,3

-1 917,1

-2 186,0

PÕHITEGEVUSE TULUD
Maksutulud

Põhitegevuse tulud kokku:

20 705,6 19 521,8

PÕHITEGEVUSE KULUD
Antud toetused
Muud tegevuskulud, sh tööjõukulud

-26 760,4 -26 373,2 -23 524,8 -20 247,8

Põhitegevuse kulud kokku

-29 238,9 -28 496,5 -25 441,9 -22 433,8

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe

7 969,8

6 500,2

-2 106,7
-18
766,6
-20
873,3

7 126,3

7 348,9

6 885,3

-9 610,3 -10 183,3 -3 253,30

-16
221,20

-2 943,0

801,90

340,9

104,20 10 830,80

1 107,0

INVESTEERIMISTEGEVUS
Põhivara soetus
Põhivara müük

45,0

170,3

643,6

2 489,4

-221,7

-3,0

-19,40

-7,00

-2,8

0,0

0

0,00

0,00

0,0

-148,0

-181,3

-662,70

-491,30

-592,0

Investeerimistegevus kokku

-9 291,4

-7 707,9

-2 952,7

-5 086,8

-2 089,9

Ülejääk/puudujääk

-1 321,6

-1 207,7

4 173,6

2 262,1

4 795,4

-3,6

-3,5

12,8

7,6

17,3

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk

-1 321,6

-1 207,7

4 173,6

2 262,1

4 795,4

Eelmise aasta ülejääk/puudujääk

-1 207,7

4 173,6

2 262,1

4 795,4

-2 398,4

Üle-eelmise aasta ülejääk/puudujääk

4 173,6

2 262,1

4 795,4

-2 398,4

698,3

4. aasta ülejääk/puudujääk

2 262,1

4 795,4

-2 398,4

698,3

2 512,0

5. aasta ülejääk/puudujääk

4 795,4

-2 398,4

698,3

2 512,0

1 787,4

Viimase 5 aasta ülejääk/puudujääk
kokku

8 701,8

7 625,0

9 531,0

7 869,4

7 394,7

23,4

21,8

29,3

26,4

26,6

20 203,1 24 971,40

22 050,4

Saadud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Saadud liitumistasud
Finantstulud ja finantskulud

Ülejäägi/puudujäägi määr (%)

878,50

VIIMASE 5 AASTA ÜLEJÄÄK / PUUDUJÄÄK

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi määr %
VÕLAKOHUSTISED
Laenukohustised

25 410,2 26 064,2

Toetusteks saadud ettemaksed, toetuse
maksmise kohustised

338,3

54,1

24,5

68,5

62,0

Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad
tulevikus raha väljamaksmist

489,8

1 407,30

1 831,7

1 956,3

590,9

21 031,2

26 432,8

23 906,6

Võlakohustised kokku
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LIKVIIDSED VARAD
Raha ja pangakontod

-3 855,3 -6 711,40

-5 008,0

-3 643,4

-2 842,3

Likviidsed varad kokku

-3 855,3

-6 711,4

-5 008,0

-3 643,4

-2 842,3

Netovõlakoormus

17 175,9

19 721,4

18 898,6

23 791,6 23 874,8

46,16%

56,35%

58,03%

37 208,7

34 996,7

32 568,2

100%

100%

100%

100%

100%

20 032,8

15 275,3

13 669,6

5 991,1

3 883,8

Netovõlakoormuse % (tegelik)
Netovõlakoormuse ülemmäär
Netovõlakoormuse ülemmäära %

79,88%

86,01%

29 782,7 27 758,6

Netovõlakoormuse ülemmäära ja
Netovõlakoormuse vahe

Viimsi vallavalitsus on kohustiste tasumisel kinni pidanud 19. septembril 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.
Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2018.
aastal on järgmised:
A. Konsolideeriv üksus Viimsi vald 2018
Allüksuse nimetus (tegevusala)

Töötajate keskmine arv
(taandatuna täistööajale)

Töötasude kogusumma (tuh.
eurodes 1 komakohaga)

Volikogu

1,00

16,9

Volikogu liikmed

2,60

47,3

Vallavalitsus

84,22

2 109,6

Huvikoolid, kokku 2

28,27

373,1

Lasteaiad, kokku 8

148,29

1 768,6

Põhikoolid, kokku 5

261,32

4 336,3

Gümnaasium

33,82

518,2

Raamatukogud, kokku 4

9,28

131,1

Ajutised lepingulised töötajad

354,7

Kokku

9 655,8

568,8

B. Konsolideeritud üksused 2018
Üksuse nimetus

Viimsi VV
osalus
(%)

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

AS Rannapere Pansionaat

100

29,0

405,2

AS Viimsi Vesi

100

24,5

522,4

OÜ Viimsi Tehnoabi

100

1,0

10,7

OÜ Viimsi Haldus

100

18,27

337,3

SA Rannarahva Muuseum

100

14,66

197,6

87,43

1 473,2

Kokku

Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud.
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C. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arv ja
arvestatud tasud 2018
Konsolideerimisgrupi tegev- ja
kõrgema juhtkonna keskmine arv
(taandatud täistööajale)
Volikogu liikmed
Vallavalitsuse liikmed
Nõukogude liikmed
Juhatuste liikmed
Kokku

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

2017
2,6
4,81
20
3,5
30,91

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)
2018
47,3
188,2
67,3
149,9
452,7

2017
40,8
272,8
113,2
111,8
538,6

2018. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20
nõukogu liiget (2017. 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 2018. aastal oli
kokku 15,3 tuh. eurot (2017. aastal 14,8 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2018. aastal maksti kokku 4,9 tuh. eurot (2017.
aastal 8,3 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.
Grupi tegevjuhtkonna liikmetele antud erisoodustusi 2018. aastal ei tehtud.
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
Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib uus, 19.09.2017 volikogu määrusega nr 13 kinnitatud Viimsi
valla arengukava ja eelarvestrateegi aastateks 2018-2020, mis on vormistatud ühtse
arengudokumendina.
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. 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 investeering, on üheks võimaluseks teha seda laenude arvel.
Vald on laenude võtmisega tegelenud aktiivselt. 1. jaanuarist 2012 kehtima hakanud KOV
finantstegevust reguleeriv seadus KOFS (kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seadus) sisaldas sätteid, mis lubasid teatud tingimustel tõsta netovõlakohustuste piirmäära.
Seda sätet (KOFS § 34 lõige 3) on 2 korda edasi lükatud ja see hakkas kehtima alates 1.
jaanuarist 2017. Tegemist on KOV lubatud laenukoormuse (netovõlakoormuse) piirmäära
tõstmisega 60%-lt 100%-le ja eelduseks on KOV omafinantseerimise individuaalne
võimekus. See sõltub KOV finantsvõimekuse näitajatest ja Viimsi valla puhul on need
tingimused,
mis
lubavad
seda
piirmäära
tõsta,
igati
tagatud.
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.

Viimsi valla netovõlakoormuse % 2005 – 2019 (seisuga 31.03.2019)
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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 on
koostatud eeldusel, et aasta lõpuks oleks tagatud nende 100%-line laekumine. Tulumaksu
laekumise prognoos on 2019. aasta kohta koostatud kasvuga +4% võrreldes 2018 tegeliku
laekumisega ning prognoosimisel on arvestatud ka füüsilise isiku tulumaksu eraldise
koefitsiendi kasvuga 2019. aastal 11,86%-t 11,93%-ni. Seisuga 31.03.2019 on tulumaksu
laekunud võrreldes aastataguse sama perioodiga +11,9% enam. Eelarve täitmine on
toimunud plaanipäraselt ja korrektselt ning eelarve ressursid (likviidne vara) on kohustuste
täitmiseks piisavad. Alates 2019. aastast rakendatakse tekkepõhist eelarve
arvrestusprintsiipi.
Viimsi valla eelarvestrateegia 2018 – 2022
(eurodes)
Viimsi vald
Põhitegevuse tulud kokku
Maksutulud

2018
täitmine

2019 eelarve

2020
eelarve

2021
eelarve

2022
eelarve

35 781 918

32 294 099

33 153 024

34 133 655

34 817 000

26 987 517

25 107 000

25 867 000

26 583 000

27 167 000

sh tulumaks

24 396 554

22 487 000

23 247 000

23 963 000

24 542 000

sh maamaks

2 514 015

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2 550 000

76 948

70 000

70 000

70 000

75 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist

sh muud maksutulud

1 412 760

1 737 099

1 686 024

1 800 655

1 700 000

Saadavad toetused tegevuskuludeks

7 125 534

5 350 000

5 500 000

5 650 000

5 850 000

sh tasandusfond
sh toetusfond
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud kokku
Antavad toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
sh personalikulud
sh majandamiskulud
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud
kasutusrendimaksed

76 200

0

0

0

0

6 142 065

4 600 000

4 700 000

4 800 000

5 000 000

907 269

750 000

800 000

850 000

850 000

256 106

100 000

100 000

100 000

100 000

28 186 770

26 700 000

27 400 000

27 900 000

28 000 000

2 924 131

2 900 000

3 000 000

3 100 000

3 000 000

25 262 639

23 800 000

24 400 000

24 800 000

25 000 000

12 756 428

11 400 000

11 500 000

11 600 000

11 700 000

12 483 534

11 500 000

11 700 000

12 000 000

12 000 000

31 366

18 659

17 808

1 407

0

sh muud kulud

22 677

900 000

1 200 000

1 200 000

1 300 000

Põhitegevuse tulem

7 595 148

5 594 099

5 753 024

6 233 655

6 817 000

-6 522 820

-8 236 099

-9 935 024

-7 364 655

-5 313 225

Investeerimistegevus kokku
Põhivara müük (+)

540 017

Põhivara soetus (-)

-7 928 184

-10 309 861

-10 259
024

-7 365 655

-5 614 225

-7 166 465

-8 137 099

-9 836 024

-7 265 655

-5 214 225

1 171 073

2 172 762

423 000

100 000

400 000

sh projektide omaosalus
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)

-332 855

Tagasilaekuvad laenud (+)

263 383

151 000

151 000

151 000

151 000

Finantstulud (+)

157 061

150 000

150 000

150 000

150 000

Finantskulud (-)
Eelarve tulem
Finantseerimistegevus
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, vähenemine)
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks
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-393 313

-400 000

-400 000

-400 000

-400 000

1 072 328

-2 642 000

-4 182 000

-1 131 000

1 503 775

-2 630 944

3 900 000

4 550 000

1 565 000

-2 000 000

0

6 900 000

8 000 000

5 515 000

3 000 000

-2 630 944

-3 000 000

-3 450 000

-3 950 000

-5 000 000

-1 558 616

1 258 000

368 000

434 000

-496 225

3 061 903

4 319 903

4 687 903

5 121 903

4 625 678
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Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga
sh kohustused, mis ei kajastu
finantseerimistegevuses

20 227 591
398 303

379 645

361 837

360 430

360 430

Netovõlakoormus (eurodes)

17 165 688

19 789 030

23 953 222

25 082 815

23 579 040

48,0%

61,3%

72,3%

73,5%

67,7%

35 781 918

32 294 099

33 153 024

34 133 655

34 817 000

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

18 616 230

12 505 069

9 199 802

9 050 840

11 237 960

Netovõlakoormus (%)
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)
Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%)
Vaba netovõlakoormus (eurodes)

24 108 933

28 641 125

30 204 718

28 204 718

ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST
Valla 2018. aastal kehtiv arengukava on kinnitatud Vallavolikogu 19. septembri 2017
määrusega nr 13, see on vormistatud ühtse arengudokumendina koos eelarvestrateegiaga
perioodiks 2018-2020. Käesoleval hetkel on töös uue arengukava ja eelarvestrateegia
koostamine aastateks 2020-2024, mis tuleb vastavalt seadusel vastu võtta hiljemalt 15.
oktoobriks 2019.
Hetkel kehtivas arengukavas kajastatud peamised tegevused on 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 ka 2018. aastal nii valla eelarve vahenditest, kui ka projektimeetmete toel.
Arengukavast lähtuvad tegevused 2018. aastal:
• Püünsi Kooli juurdeehitusse investeeriti 1 230 tuh. eurot;
• Teede ehitamisse ja rekonstrueerimisse investeeriti 4 209 tuh. eurot – rajati
Tammepõllu tee laiendus, alustati Vehema tee rekonstrueerimisega (I etapp),
rekonstrueeriti Karulaugu tee, Krüsanteemi tee ja Tuletorni puiestee, koostöös
Tallinnaga, Maardu linnaga ja Jõelähtme vallaga rekonstrueeriti Vana-Narva mnt ja
Pärnamäe ristmik, rajati Lubja-Randvere tee ringristmik ja parkla, teostati
pindamistöid jne.
• Tänavavalgustust moderniseeriti 676 tuh. euro eest, sh Haabneeme
tänavavalgustuse renoveerimine 367 tuh. eurot;
• Sadeveetorustike rekonstrueerimisele ja paigaldamisel kulus 258 tuh. eurot;
• Mänguväljakute renoveerimiseks kulus 142 tuh. eurot, sh Viimsi Mõisapargi
mänguväljaku renoveerimine 72 tuh. eurot ja Haabneeme ranna mänguväljaku
renoveerimine 40 tuh. eurot;
• Teostati Leppneeme ja Kelnase sadama hüdrodünaamiline modelleerimine 39 tuh.
eurot;
• Parendati Viimsi Kooli materiaalset baasi 222 tuh. euro eest – paigaldati
välisväljakute kate, remonditi A- ja C-korpuse koridorid ja trepikojad, teostati
katusetööde I etapp, paigaldati korvpallikonstruktsioonid, renoveeriti aatriumi veesein;
• Lasteaedades teostati parendusi 146 tuh. euro eest - Pargi ja Haabneeme
Lasteaedadesse ehitati päikeseelektrijaamad ja telliti ventilatsiooni uuendamise
projektid, Pargi Lasteaeda paigaldati fassaadi rulookardinad, soojustati Haabneeme
Lasteaia pööning ning ehitati drenaaž Uus-Pärtle Lasteaeda.
• Haabneeme ranna heakorda investeeriti 134 tuh. eurot – rekonstrueeriti muul ja
Haabneeme randa viiva Kesk tee laudistee koos, paigaldati tänavavalgustus.
• SA Rannarahva Muuseumile eraldati invetseeringutoetust 97 tuh. eurot Naissaare
Muuseumi remonttöödeks ja Naissaare raudtee renoveerimiseks.
Arenguava nn „pehmetest“ eesmärkidest jätkati:
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Tagati pedagoogilise personali palgatõus koolides ja valla teistes haridusasutustes,
kavandades selleks lisaks riigi eelarvest laekuvale osale ka vajalikus mahus valla
enda rahalisi vahendeid.
Tagati palgatõus (ca 5%) ka teistes valla munitsipaalasutustes.
Tagati tasuta koolilõuna kõikidele klassidele ja selleks lisati valla eelarvest riigipoolsele osale vajalikud vahendid.
Jätkati mitmesuguste toetuste maksmist vähekindlustatud ja paljulapseliste peredele,
jätkati Alates 2017. aastast alustati sünnitoetuse väljamaksmist ühes osas - lapse
sünnijärgselt. Sünnitoetuse suurus tõusis 350 euroni. Puuetega ja eakaid isikuid
toetati vajalike teenuste pakkumisega (tugiisiku teenus, avahooldus jms).
Viidi läbi kampaania valda sissekirjutamise aktiviseerimiseks.
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 15.05.2018 otsusega nr 10 võeti vastu Viimsi valla teedevõrgu arengukava
2018-2028 ja 18.12.2018 otsusega nr 29 Viimsi valla heakorra ja haljastuse arengukava
2018-2028.
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VIIMSI VALLA 2018. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED
VALDKONDADE LÕIKES
01 ÜLDVALITSEMINE
2018. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• tagada vallavolikogu poolt seadustega sätestatud kohustuste täitmine ja valla
arengukavas võetud kohustuste täitmine;
• kaasajastada valdkondlikke arengukavasid;
• jälgida ja tagada ühtse arengudokumendina vormistatud valla arengukava ja
eelarvestrateegiat aastateks 2018-2022;
• tagada eelarve tasakaal.
Volikogu
Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisus on 21 liiget, volikogu alalisi komisjone on 8 ( kuni 2017.
aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni 7 alalist volikogu komisjoni):
revisjonikomisjon, eelarve – ja arengukomisjon, maa- ja planeerimiskomisjon, keskkonna- ja
heakorrakomisjon, noorsoo- ja hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalkomisjon
ning uue komisjonina lisandus transpordi- ja turvalisuse komisjon. Volikogu korralised
istungid toimuvad üldjuhul korra kuus, millele eelnevad igakuised alaliste komisjonide
koosolekud.
Volikogu kantseleis töötab täiskohaga volikogu kantselei juhataja.
Kohalike omavalitsuste valimiste järgselt 2017. aasta sügisel valiti uue Viimsi Vallavolikogu
9. koosseisu poolt 31.10.2017 Viimsi Vallavolikogu esimeheks Taavi Kotka.
2018. aastal tegutses 2 fraktsiooni: „Ühinenud Opositsioon“ (6 volikogu liiget) ja „Meie
Viimsi“ (12 volikogu liiget).
Volikogu liikmelisuses toimusid 2018. aastal muudatused kolmel korral.
2018. aastal toimus 11 vallavolikogu istungit. Volikogu poolt võeti vastu 118 õigusakti, neist
29 määrust ja 89 otsust.
30.01.2018 määrusega nr 1 vastuvõetud Viimsi valla 2018. aasta eelarvet muudeti
lisaeelarvete vastuvõtmisega kolmel korral. Uue valdkondliku arengukavana võeti vastu
„Viimsi valla heakorra- ja haljastuse arengukava 2018-2028“ ja Viimsi valla teedevõrgu
arengukava 2018-2028“.
Volikogu tegevustele kulus 2018. aastal 109,6 tuh. eurot (2017. aastal 118,3 tuh. eurot).
Omavalitsuste liikmemaks
2018. 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 26.03.2019 istungil nimetati uued Viimsi valla
esindajad liitudes: HOL-i volikogu esindajaks nimetati Jan Trei ning vallavalitsuse esindajaks
Laine Randjärv; ELVL-i volikogu liikmeks nimetati Laine Randjärv ja tema asendajaks Georg
Aher ning üldkoosolekul valla esindajaks Laine Randjärv ja asendusliikmeks Hannes Võrno.
Liikmemaksude tasumiseks kulus 2018. aastal 37,1 tuh. eurot (2016. aastal 23,5 tuh. eurot).
Valla arengukava
19. septembril 2017. aastal kinnitas Viimsi Vallavolikogu oma määrusega nr 13 uue valla
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022, mis esmakordselt vormistati ühtse
arengudokumendina ja hakkas kehtima alates 1. jaanuarist 2018. Arengukava on koostatud
konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia metoodikal. Arengukava teksti koostas
Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Uuendamisesk moodustati vallavalitsuse töörühm ning
ühistöös osalesid samuti Viimsi Vallavolikogu komisjonid ja volikogu liikmed, arengukava
uuendusi arutati külavanemate ja mitmete MTÜ-dega. Käesoleval hetkel on töös uue
arengukava ja eelarvestrateegia koostamine aastateks 2020-2024, mis tuleb vastavalt
seadusel vastu võtta hiljemalt 15. oktoobriks 2019.

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

13

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

Arengukava kulud oli 2017. aastal 66,5 tuh. eurot, millest suurema osa moodustasid
uurimus- ja arendustööde kulud summas 12,2 tuh. eurot (2017. aastal kokku 82,8 tuh. eurot,
s.h. arendustööde kulud 34,7 tuh. eurot).
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
arendustegevustes.
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 maksimaalselt kuni 15%-lise osalusega, mis
omakorda suurendab valla finantseerimisvõimekust kuni 85%.
Viimsi Vallavalitsusel on sõlmitud sõpruslepingud Porvoo linnaga Soomes, Täby
kommuuniga Rootsis, Ski kommuuniga Norras, Sulejoweki kommuuniga Poolas, Barlebeni
linnaga Saksamaal ja Ramat Yishai linnaga Iisraelis.
2018. aastal alustati koostööd Hispaania Andaluusias asuva linna Puente Geniliga.
Septembrikuus kõlastas Viimsit Puente Genili linnapea koos linnavolikogu ja linnavalitsuse
esindajatega. Detsembrikuus külastas Viimsi valla delegatsioon Puente Genili ning
allkirjastati koostööleping. Koostöö kokkuleppe eesmärk on hõlbustada ja edendada
koostööd Puente Genili linna ja Viimsi valla vahel hariduse-, kultuuri-, ettevõtluse, spordi-,
noorsoo- ja infotehnoloogia valdkondades.
Lisaks võõrustati ja korraldati tutvustusprogrammid Islandi, Soome ja Saksmaa kolleegidele,
arutusel olid erinevad koostöövõimalused.
2018. aastal kulus koostöö arendamiseks sõprusomavalitsustega 5,8 tuh. eurot ( 2017.
aastal 8,7 tuh. eurot).

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK
2018. aastal olid valdkonna prioriteedid:
• tagada vallaelanikele kohalikud korralkaitse- ja konstaabliteenused;
• jätkata valla avaliku ruumi valvet;
• paigaldada valla keskusesse juurde valvekaameraid;
• arendada ja toetada valveteenust, tagada patrullteenus;
• toetada kohalike päästeseltside tegevust, sh Prangli saarele ja Naissaarel.
Valdkonna eesmärgid on täidetud. Kokku kulus valdkonna arendamiseks 2017. aastal 109,2
tuh. eurot (2017. aastal 45,9 tuh. eurot).
Politsei
Politsei andmetel on kuritegude arv jäänud eelneva aastaga samale tasemele (2017. aastal
250 kuritegu). Vald kattis Viimsi valla konstaablipunkti ülalpidamiskulud ja toetas
piirkonnapolitsei ruumide remondi- ja sidekulusid.
Politsei tegevust toetati 2018. aastal 6,7 tuh. euroga (2017. aastal 0,5 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 alguses soetas vald juurde 9 valvekaamerat.
Suurimaks tööks oli täiendavate valve- ja liikluskaamerate paigaldamine avalikku ruumi,
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tööde maksumuseks kujunes 9,9 tuh. eurot. Kokku valvab valla avalikku ruumi 2019. aasta
alguse seisuga 15 valvekaamerat, mis on ühendatud politsei süsteemiga.
Valveteenistuse kulud olid 2018. aastal 40,7 tuh. eurot (2017. aastal 16,2 tuh. eurot).
Päästeteenused
Vald toetab jätkuvalt päästeseltse. Prangli saarel aitab turvalisust tagada Prangli Saarte
Päästeteenistus ja Prangli Vabatahtlik Merepääste. 2018. aastal maksti valla eelarvest
Prangli Saarte Seltsile päästeteenuste ja vabatahtliku merepääste osutamise eest
tegevustoetust 48,8 tuh. eurot. Naissaare Päästeselts toetati 3,0 tuh. euroga. MTÜ
Naissaare Päästeselts sai omale kaks tuletõrje paakautot. Päästeameti projekti „500 kodu
korda“ raames muudeti tuleohutuks 3 tuleohtlikus seisus majapidamist. Projekti läbiviimiseks
saadi Päästeametilt tegevustoetust 13,4 tuh. eurot.
Kokku olid päästeteenuste kulud 2018. aastal 64,7 tuh. eurot (2017. aastal 29,2 tuh eurot).

04 MAJANDUS
2018. 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 - 2 514,0 tuh. eurot
(2017. aastal 2 538,7 tuh. eurot).
Katastriüksuste omanike arv on kasvutrendis ja seisuga 31.12.2018 oli Viimsi vallas 21 600
katasrtriüksuse omanikku (2016. aastal 21 208). Seisuga 31.12.2017 oli Viimsi vallas 10 306
katastriüksust (2017. aastal 10 251).
Maatoimingud
Maa ostueesõigusega erastamisel on jäänud teha probleemsed objektid, kus füüsiliste
isikute osas on jätkuvalt erastajaid, kes ei ole tänaseks esitanud arvestatavaid ehitise
omandit ja maakasutust tõendavaid dokumente. Osa maakasutusi on kantud katastrisse aga
erastamise lepingu sõlmimine on jäänud tegemata
ja seetõttu ei ole ka kannet
kinnistusraamatus.
Seega ostueesõigusega erastamise menetlemist vajab veel 27
pooleliolevat
maakasutust, osa nendest ka Naissaarel. Mitmed
ostueesõigusega
erastamise menetlused tulid 2018. aastal Harju Maavalitsusest üle vallavalitsusele.
2018. aastal võttis Viimsi Vallavalitsus vastu 7 ostueesõigusega erastamise korraldust ja
nende osas on teostatud ka erastamise eeltoimingud. Siseministeeriumilt on küsitud neljal
korral luba Naissaarel asuvate ostueesõigusega erastamise objektide osas. Maa
ostueesõigusega erastamise menetlus on lõpetatud 2 menetluse osas. Kõik materjalid
edasiste toimingute tegemiseks on edastatud Maa-ametile.
Ühe objekti ( Tammneeme tee 3 ) ostueesõigusega erastamise protsess on peatunud
seoses kohtumenetlusega.
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Hoonestusõiguse seadmiseks vastavalt 09.06.2014 jõustunud uue hoonestusõiguse
seadmise korrale, mille käigus on võimalik ehitise omanikul maa erastada, on vastu võetud
korraldusi 11 objektil. Teostatud on eeltoimingud ja materjalid on esitatud Maa-ametile
edasiste toimingute tegemiseks. Hoonestusõiguse menetlusi on pooleli 4 objektil.
Vormistatud on ka viimane korteriomandi seadmine Viimsi vallas ( Paekaare tee 12).
Maade riigi omandisse vormistamist on läbi viidud 14 maaüksusel.
Maade munitsipaalomandite vormistamiseks on ette valmistatud ja vastu võetud 36
korraldust.
Kinnistuportaalis on tehtud 34 avaldust maade kinnistamiseks, nendest on kinnistusraamatus
registreeritud 32 katastriüksust.
Endiselt on tõsiseks probleemiks peale detailplaneeringute kehtestamist maakorralduslike
toimingute tegemata jätmine. Palju on selliseid maakasutusi, kus hoone asub kahel või
enamal katastriüksusel ja maa sihtotstarve ei vasta kehtestatud detailplaneeringule ega ole
kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Omanikega on peetud kirjavahetust ja palutud viia
lõpule maakorralduslikud toimingud. Omanike avalduste alusel on maa sihtotstarvete
muutmisi teostatud 13 kinnistul ja võetud vastu
Viimsi Vallavalitsuse korraldused,
katastriüksuste piiride muutmiseks 2 objektil, detailplaneeringute järgsete katastriüksuste
jagamise korraldusi 9 ja katastriüksuste liitmise korraldusi 6.
Suuremateks maakorralduslikeks töödeks olid eraomandisse kuuluvate maade
detailplaneeringute järgsed jagamised valdavalt elamumaadeks, uusi elamumaa
katastriüksusi tuli juurde 27.
Vastavalt ruumiandmete seadusele, kohanimeseadusele ja Maa-ameti aadressandmete
osakonna ettekirjutustele on Viimsi vallas 2018. aastal korrastatud 825 Maa-ameti poolt
tasustatavat aadressiobjekti. Aadressandmete parandamist alustati 2013. aastal,
parandamist vajavaid objekte oli sel ajal üle 8000. Parandamist vajavaid aadressiobjekte on
hetkel veel 3311 ning 647 objekti nendest kuulub Maa-ameti poolt tasustatavate objektide
nimekirja ja 240 objekti andmete korrastamisega peab tegelema ehitusamet, kuna need ei
ole kantud ehitisregistrisse. Toimingute tähtaeg on 10.11.2020.
Maa tagastamine
Viimane maa tagastamise menetlus (Pärnamäe nr 61/30) on lõpetatud. Maa endistel
omanikul oli võimalus esitada avaldus hoonestusõiguse seadmiseks hoonete alusele ja
nende teenindamiseks vajalikule maale. Avaldust 2018. aastal esitatud ei ole ja seega
algatatakse hoonete alusele maale sundhoonestusõiguse seadmise menetlus .
Geoinfo, godeesia ja geoloogia
Koostöös Maa-ametiga
viidi läbi riigihange Viimsi valla geodeetilise põhivõrgu
rekonstrueerimiseks. Riigihanke võitjaga OÜ Geo S.T sõlmiti kolmepoolne leping põhivõrgu
rajamiseks. Tähtajaks teostati I etapi tööd, mille käigus paigaldati Viimsi valla territooriumile
198 uut geodeetilist märki, koostati joonised ja aruanne tehtud töödest. Tööd jätkuvad 2019.
aastal.
2015. aastal loodud geoinfosüsteemi on täiendatud ja edasi arendatud. Laekuvate
teostusjooniste, topo-mõõdistuste ja ehitusjärgsete mõõdistuste baasil toimus andmete
kontrollimine, parandamine ja täiendamine. Suureks probleemiks on siiani ehituse ajal maaaluste trasside teostusjooniste tegemata jätmine ja järelevalve puudumine sellele töölõigule.
Õigel ajal trasside teostusmõõdistamiste tegemata jätmine ja andmete maa- ja
geodeesiateenistusele esitamata jätmine takistas oluliselt trasside infobaasi loomist ja
tegelikule olukorrale vastamist, mis omakorda toob kaasa
kaevetöödel
trasside
läbikaevamisi.
Loodud on ka andmebaasi liides maaomanike ja valla vaheliste lepingute sisestamiseks,
detailplaneeringute andmebaasi liides ja andmete sisestamise võimalus. Otsingusüsteemis
töötavad aadressi otsing, katastritunnuste põhine otsing, omanike põhine otsing jne.
Programmiliidestest töötavad
maakasutuse infobaas, mõõdistustööde infobaas,
tehnovõrkude infobaas ja detailplaneeringute infobaas.
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Loodud on geodeetiliste tööde arhiiv nii paberkandjal kui digitaalselt. Aasta jooksul laekus
topo-geodeetilisi mõõdistustöid 401 objekti kohta, ehitusjärgseid mõõdistusi 263 objekti
kohta, trasside teostusjoonised esitati 296 objekti kohta ning geoloogilisi uurimistöid 9
objekti kohta. Kontrolliti kõigi esitatud geodeetiliste tööde ja ehitusjärgsete mõõdistuste
vastavust vabariigis kehtestatud tehnilistele nõuetele. Maamõõdutöid teostavate
maamõõtjate tööd ei vasta 80% ulatuses vabariigis kehtestatud nõuetele. Mittevastavad tööd
tagastati maamõõtjatele paranduste sisseviimiseks.
Suurematest topo-geodeetilistest töödest telliti Rohuneeme tee ja mere vahelise ala
mõõdistus ja uurimistööd samuti geoloogilised uuringud,
Muuli tee mõõdistus ja
uurimistööd, Randvere tee ja klindiastangu vahelise ala mõõdistus ja uurimistööd samuti
geoloogilised ning radooni uuringud, Haabneeme alevikus Heki tee- Randvere tee – Kaluri
tee vahelise kvartali mõõdistus ja uurimistööd. Telliti ja teostati ka Miiduranna gaasitrasside
mõõdistused ja uurimistööd.
Vald soetas 2018. aastal maid 515,7 tuh. euro eest, sh Randvere tee L6 - Allika kinnistu
Lubja külas maksumusega 495,0 tuh. eurot uue haridus- ja kultuurikeskuse rajamiseks.
2017. aastal olid maakorralduse kulud kokku 648,4 tuh. eurot (2017. aastal 46,9 tuh. eurot),
sh investeeringuteks (maa soetamine) kulus 515,7 tuh. eurot (2017. aastal 7,9 tuh. eurot
arvutite tarkvara soetamine).
Teede ehitus ja hooldus
Aasta 2018 oli teede valdkonnas mahukate tööde periood - korraga oli töös mitmeid suur
objekte, millest mõned suuremad teetööd jätkuvad ka 2019. aastal.
2018. aastal teostati valla teede iga-aastast asfaltbetoonkatete remontimist mahus 15 000 m2
– tööd teostas AS TREF Nord, tööde maksumus oli ligikaudu 230 tuh. eurot.
Teid pindas 2018. aastal AS YIT Infra Eesti. Kahekordse pindamise maht oli 28 310 m2 ja
ühekordse pindamise maht 10 932 m2 ning tööde maksumuseks ligikaudu 140 tuh. eurot.
Uue, tolmuvaba katte said järgnevad teed või teelõigud: Viama tee, Kiviranna tee, Luua tee,
Koralli tee, Meritähe tee, Merisiiliku tee, Pärli tee, Mündi tee, Puhkuse tee, Roonurme tee,
Loosivälja tee, Krillimäe tee, Teekalda tee, Aiaotsa põik, Kordoni tee, Männi tee, Nõmme tee,
Tiitsu tee, Länneaia tee, Käokinga tee, Kalla tee, Soosepa põik, Mõisa tee, Tammekännu
põik, Väike-Kaare tee, Mereääre tee, Tarvase tee, Mureli põik, Kallasmaa tee, Ehala tee,
Suur-Kaare tee, Kraavihalli tee. Uue kulumiskihi 1 kordse pindamise abil said Mereääre tee,
Schüdlöffeli tee, Nurme tee, Vardi tee ja Veehoidla tee.
2018. aastal jätkus 2017. aastal alanud Tammepõllu tee ja taristu rekonstrueerimine, mille
käigus laiendati Tammepõllu tee sõiduteed, rajati jalg- ja jalgrattatee ning erinevad
kommunikatsioonid (koostöös võrguettevõtetega), ehitati välja sademevee kollektor kuni
mereni. Ehitustöid teostas AS Lemminkäinen Eesti (uue nimega AS YIT Infra Eesti), tööde
kogumaksumuseks kujunes 1,2 milj. eurot.
Pooleliolevatest töödest lõpetati tänavu kevadel ka Krüsanteemi tee rekonstrueerimine –
uuendati maa-alused kommunikatsioonid, uue katte sai sõidutee ning rajati jalgtee koos
teevalgustusega. Jalgtee ühendab omavahel Karulaugu tee jalgtee ja Pargi tee jalg- ja
jalgratta tee. Töid teostas AS TREV-2 Grupp, ehitustööde kogumaksumus oli 338 tuh. eurot.
Haabneeme alevikus rekonstrueeriti jaanipäevaks Karulaugu tee lõik Randvere teest kuni
Viimsi koolini. Rekonstrueeriti sõidutee ning ehitati jalgteed, maa-alused kommunikatsioonid
ja teevalgustus. Lisandus 46 parkimiskohta teeäärsel parkimisealal ja kooli taguses parklas.
Tööd viis läbi OÜ Altos Teed, ehitustööde kogumaksumuseks kujunes 510 tuh. eurot.
Üheks suuremaks ehitusobjektiks oli Viimsi valla ja Maanteeameti koostöös Lubja-Randvere
tee ringristmiku, jalakäijate tunneli ja parkla ehitustööd. Ehitustööde maksumus on kokku ligi
1,8 milj eurot. Tööde põhiosa valmis detsembriks, kuid tööde lõpptähtaeg on 2019. aasta
juunis. Ehituse peatöövõttu teostab AS TREF Nord. Tööde käigus rekonstrueeriti Randvere
tee sõidutee ning jalgratta- ja jalgtee Hundi tee ristmikust kuni Lubja tee ristmikuni, mis ehitati
ümber ringristmikuks. Randvere tee äärde rajati parkla, kuhu tuleb pargi ja reisi süsteem ning
busside ooteajaks ette nähtud parkla. Jalakäijate ja jalgratturite Randvere tee ohutuks
ületamiseks rajati Randvere tee alt läbi kergliiklustee tunnel, tagamaks jalakäijate pääs
parklast Vimka seiklusparki ning võimaldades Lubja tee ja Randvere tee kergliiklusteid
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ühendada ilma sõiduteed ületamata. Samuti rajati Lubja tee lõik Jänese teest kuni Randvere
teeni ning rekonstrueeriti Hundi tee ja Randvere tee ristmik. Tööde käigus ehitati välja uus
tee- ja parklavalgustus, rajati drenaaži ja sadevete torustikud ning valmisid uued
kergliiklusteed mõlemale poole Randvere teed, lisaks paigaldati uued bussiootepaviljonid.
Parkla ehitustööd ja haljastustööd jätkuvad 2019. aastal.
Viimsi elanike Tallinnasse tööleliikumist leevendas oluliselt juuli lõpus rekonstrueeritud Narva
mnt. ja Pärnamäe tee ristmik. Rekonstrueerimistööde käigus rajati pöörderadadega
foorjuhitav ristmik, mis rahustas piirkonna liikluskeskkonda, tõstis liiklusohutust ning
suurendas ristmiku läbilaskevõimet. Lisaks rajati tänavale sadeveekanalisatsioon, LEDtehnoloogial põhinev tänavavalgustus ning jalakäijate ülekäiguradadele erivalgustus.
Ristmiku ehitustööd teostas OÜ Viamer Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus oli 975
tuh. eurot, millest Tallinna linn tasus 50%, Maardu linn 20%, Viimsi vald 20% ja Jõelähtme
vald 10%. Viimsi vald sai Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt Narva maantee ja
Pärnamäe tee ristmiku rekonstrueerimiseks 158 tuh. eurot sihtotstarbelist toetust.
Juulikuus valmis Haabneeme rannas Kesk tee laudistee ja muul koos
sademeveekanalisatsiooni merrelasuga. Merre ulatuv 20 m osa laudisteest on ehitatud
raudbetoonist vaivundamedil kaina 1 m ulatusega üle mere pinna. Muulil asuvad pingid,
prügikastid ning LED valgustus. Ehitustöid teostas OÜ Nordpont, tööde kogumaksumuseks
kujunes 174 tuh. eurot. 2019. aastal on plaanis tegeleda ranna parkimisvõimaluste
laiendamisega ja seeläbi korrastada Mõisaranna parkla. Parklasse on kavandatud 46
parkimiskohta. Parklasse on võimalik suunata osa parkimise koormusest, mis suvekuudel
ranna-alale osaks saab ning seeläbi jaotub see erinevate parklate vahel ühtlasemalt.
2018. aasta augustis algas Viimsi alevikus asuva Vehema tee esimese etapi
rekonstrueerimine lõigul Aiandi tee kuni Tulbi tee. Täielikult rekonstrueeriti Vehema tee
sõidutee, jalgteed, maa-alused kommunikatsioonid, teevalgustus, rajati Aiandi tee äärde
jalgtee ja muudeti liiklus ohutumaks. 2019. aasta kevadel markeeritakse teekate ja
lõpetatakse haljastustööd. Töid teostab OÜ Altos Teed, tööde maksumus oli 970 tuh. eurot.
Detsembris viidi läbi riigihange leidmaks töövõtja Vehema tee II etapi rekonstrueerimistööde
teostaja leidmiseks, hanke võitjaks osutus Altos Teed OÜ.
Tuletorni pst. ja Lubjanõlva tee I etapi ehitustöödega alustati augustis. Tööde käigus rajati
sõiduteed koos jalgteedega kuni katendikonstruktsiooni ülemise kihini koos kõigi vajalikud
kommunikatsioonidega. Kevadel 2019 lõpetatakse haljastustööd. II etapis on kavas teostada
asfalteerimistööd ning paigaldada teevalgustus. Esimese etapi töid teostas Mullamutt OÜ.
Tööde maksumuseks on 451 tuh. eurot. Tööde teostamine ja tasumine toimub ühiselt
koostöös arendajaga.
Septembris algas Reinu tee rekonstrueerimise I etapp. Tööde käigus rajatakse Reinu tee
äärde jalg- ja jalgrattatee koos teevalgustusega lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla.
Kelvingi külaga piirneval lõigul teostatakse ehitustöid ka sõidutee ning külgnevate jalg- ja
jalgrattateede osas. II etapis on planeeritud sõidutee rekonstrueerimine lõigul Rohuneeme
tee kuni Kelvingi küla. Lisaks toimub sademevee kollektori projekteerimine ja ehitus.
I etapi tööde maksumus on 1,5 milj. eurot. Töid teostab AS YIT Infra Eesti AS, ehitustööde
tähtaeg on 2019. aasta suvi.
Lõpusirgel on Kesk tee rekonstrueerimisprojekti koostamine. Projekt hõlmab Kesk teed lõigul
Rohuneeme tee kuni varasemalt rekonstrueeritud Kesk tee lõpus asuv parkla. Korrastatakse
sõidutee, tehnovõrgud ning rajatakse valgustatud jalgtee mis ühendab Rohuneeme tee jalgja jalgrattatee ning valla keskuse Haabneeme rannaga.
Aasta jooksul anti välja 25 tee-ehitusluba (kokku 42 tee ehitamiseks) ning 22 kasutusluba
(kokku 37 teele).
Lisaks eelpool toodud objektidele valmisid arendajate poolt Pärnamäel Sooheina tee ja
Soosepa tee lõik koos kõnnitee ja valgustusega. Haabneeme alevikus valmisid Orava tee ja
Jänese tee koos taristu ja valgustusega. Tammneemes ehitati külla sissesõidul Sambla tee
jalgtee ning Ehala põik koos teevalgustusega. Lubja külas valmis Paeheina tee koos
kommunikatsioonide, teevalgustuse ja jalgteega ning Alajaama tee jalgtee koos
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teevalgustusega. Viimsi alevikus rajati Nelgi tee jalg- ja jalgrattatee lõik ja Rabalille tee koos
teevalgustusega.
Teede ehituseks ja hoolduseks eraldas riik 2018. aastal 257,6 tuh. eurot (2017. aastal 245,3
tuh. eurot). Viimsi valla eelarvest teostati teede ehituse investeeringuid 2018. aastal mahus
4 222,4 tuh. eurot (2017. aastal 3 919,3 tuh. eurot) ning teehoolde kulud olid 2018. aastal
98,5 tuh. eurot.
Liikluskorraldus
2018. aastal aastal telliti liiklusmärke, viitasid ja liikluskorraldustöid 5,2 tuh. euro eest.
Teekatete joonimis- ja märgistustööd teostas AS YIT Infra Eesti, kellega sõlmiti hanke
tulemusel leping 3. aastaks. Tööde maht 2018. aastal oli viimaste aastate suurimaid – 1580
m2 märgistust ning maksumuseks kujunes ligikaudu 22 tuh. eurot.
Suureks väljakutseks oli juuni alguses Haabneemes toimunud Harjumaa laulu- ja tantsupeo
liikluse- ja parkimiskorralduse väljatöötamine ja tagamine. Üritusel osales kokku ligi 10 000
inimest sh 6 600 esinejat. Ürituse ajal suleti teid ja suunati ümber ühistransporti.
AS Teede Tehnokeskus viis augusti lõpus ning oktoobris valla teedel kokku 34-s punktis läbi
liiklusloendused. Tööde eesmärk on saada ülevaade Viimsi teede liikluskoormusest. Saadud
andmeid kasutatakse praeguse liikluskoormuse võrdlemiseks eelmise, 2014. aastal
läbiviidud loendusega ning tuleviku liikluskoormuse hindamiseks. Loendusandmete ja
ristmike analüüs võimaldab kavandada edaspidist liikuvuse ja transpordikorraldust, teostada
liikluse ja teede valdkondlikke analüüse ja teede ehituse või rekonstrueerimise plaane.
Analüüs valmib 2019. aasta I kvartalis.
2018. aasta juunis esitas vallavalitsus taotluse Interreg programmi Europa alamprogrammi
eesmärgiga taotleda rahastust Viimsi valla osalemiseks projektis „Regional Mobility Tool:
Innovative and sustainable regional transports driving better communication between small
towns and a lower carbon economy in Europe“ Eesti partnerina. Projekti raames
analüüsitakse osalevate riikide valitud piirkondade (Eesti puhul Viimsi vald)
transpordiühenduste ja -teenuste alaseid kohalikke-piirkondlikke vajadusi, valitakse välja
säästlikumad ja jätkusuutlikumad lahendused (sh. CO2-heitmeid vähendavad), koostatakse
nende alusel igale osalevale piirkonnale vastav tegevuskava koos piloottegevustega, mida
seejärel testitakse partnerite poolt. Loodame, et projekt saab positiivse rahastusotsuse.
Aasta lõpus avaldati riigihange Viimsi valla transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava
2019-2029 (lühendina TRAK) koostamiseks, dokument valmib 2019. aasta suveperioodiks.
Liikluskorraldustöid teostati 2018. aastal 48,4 tuh. euro eest (2017. aastal 35,1 tuh. eurot).
Transpordikorraldus
Valla elanikele tagati siseliinide (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 ja V9) ja Tallinna linna
piiriüleste liinide (3 liini - 1A, 38 ja 49) ning maakonnaliini 114 (Viimsi valla piires) bussiliiklus.
Vallasisese ühistranspordi teenuse osutajana jätkab hankelepingu alusel 2021. aasta lõpuni
AS Hansa Bussiliinid.
Ühistranspordi valdkonna väljakutseks oli uute sõidugraafikute koostamine ja lisabusside
leidmine seoses Viimsi Riigigümnaasiumi avamisega ja valla koolide erinevate
algusaegadega, et võimaldada õpilastele bussiga õigeaegne koolijõudmine, samuti ka
liikumisvõimalused neile, kes töötavad või õpivad Tallinnas.
Valla siseliinid sõitsid 2018. aastal ühtekokku 548 371 liinikilomeetrit. Ühissõidukite
piletimüügisüsteemi valideerimiste andmetel tehti möödunud aastal valla siseliinidega
ligikaudu 231 200 sõitu, mida on üle 12% rohkem võrreldes 2017. aastaga. Kõige
populaarsemaks bussiliiniks on liin V5, mida kasutati ligikaudu 64 100 korda.
Edukalt toimib Harju maakonna bussiliin nr 114, millega kasutatavus aasta-aastalt kasvab.
Möödunud aastal tehti liinil üle 209 000 sõidu ehk 7% enam kui aasta varem. Teenust osutab
alanud aasta juulini AS Temptrans, pärast mida jätkab teenuse pakkujana hankelepingu
võitnud AS SEBE.
Jätkus ka õpilaste seas populaarne koolibussi projekt. Oktoobris läbiviidud loenduste alusel
kasutas Viimsi-Keskus – Balti jaam ja Tammneeme – Balti jaam koolibussi kokku 630 õpilast,
keskmiselt 126 õpilast päevas. Populaarseim oli Viimsi Keskus – Balti jaam koolibuss, mida
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kasutas iga päev keskmiselt 68 õpilast. Tammneeme suunalist koolibussi kasutab iga päev
keskmiselt 58 õpilast.
Bussipeatustest rekonstrueeriti nõuetekohaseks Tammneeme ja Pällu bussipeatused, lisaks
paigaldati Leppneeme sadama, Leppneeme lasteaia ja Tammneeme peatustesse uued
senisest mahukamad ootepaviljonid.
Koostöös Eesti Kunstiakadeemia tudengitega hakati välja töötama valla uute bussipeatuste
disainikontseptsiooni.
Veoauto keelualasse sisenemiseks või erivedude teostamiseks väljastati 200 veoluba.
Veolubade väljastamise mugavamaks ja kiiremaks menetlemiseks käivitus aasta lõpus OPIS
süsteemi koosseisus veolubade moodul, mis võimaldab veolube e-teenusena taotleda.
2017. aasta lõpus muutus ühistranspordiseadus, millega tekkis võimalus osutada äpi-põhist
taksovedu. See suurendas Viimsis taksoveoga seotud tegevuslubade menetluste arvu.
Kokku viidi läbi 46 menetlust ning väljastati 2 taksveoluba, 11 sõidukikaarti ja 21
teenindajakaarti.
Kokku kulus transpordikorraldusele 2018. aastal 663,9 tuh. eurot (2017. aastal 730,4 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 rahvastikuregistri andmetel elab 191 inimest ning
Naissaarel 13.
Naissaare arengust tingituna tekkis vajadus täiendava tehnika soetamiseks saare
kogukonnale. MTÜ Naissaarlaste Kogukond sai 2018 suvel multifunktsionaalse traktori New
Holland TD 5.95 koos tööorganitega. Sügisel kasutati traktorit saare teede hooldamiseks ja
tõstetöödeks. Suvel teostati Naissaarel ulatuslikke teemaa hooldetöid. Sügisel sai Naissaar
ka oma esimese saarevanema. Saare kogukonnal on kavas hakata koostama saarele
arengukava.
Prangli saarel sai spordiplatsi rajamise projekt PRIA Leader programmist toetust summas
55,8 tuh. eurot.. Ehitustöid teostab OÜ TipTipTap ja tööd lõpetatakse mais 2019.
Väikesaarte programmi toel Prangli saarele Kelnase sadamasse rajatud 5000-liitrise
mahutiga väiketankla sai 2018. aastal kaardimakset võimaldava müügiseadme ja paatide
tankimise jaoks 30 m voolikud. Kütuse müüki korraldab OÜ Viimsi Haldus.
Prangli elanikele väljastati 65 kalastuskaarti 384 võrgule.
Projekti 30 Miles tegevuste raames (Kesk-Läänemere programmi rahastatav projekt) jätkas
OÜ Corson Kelnase sadama laienduskontseptsiooni koostamist (eskiislahendus) ja uuringuid
(sh topogeodeesia ja ehitusgeoloogia ning KMH). Samaaegselt koostab OÜ Corson
lainemurdja kontseptsiooni (eskiislahendus) Leppneeme sadamale ning viib läbi sadama
laienduse uuringud (sh topogeodeesia ja ehitusgeoloogia ning KMH). Mõlemad tööd
valmivad peale KMH aruande kinnitamist. Tööde kogumaksumuseks on 65,9 tuh. eurot.
Kelnase sadamas teostati parendustöid - sadamase ehitati uus 4-kohaline välikäimla,
alustati Kelnase sadama parkimisala laiendamistöödega (kividest puhastamine), tööde
maksumuseks kujunes 6,3 tuh. eurot. Kelnase huvisadamat opereeris 2018. aastal MTÜ
Prangli Saare Talurahvamuuseumi Selts. Sadamat külastas 612 alust 2084 reisijaga pardal.
Kokku kulus Leppneeme ja Kelnase sadamarajatiste majaandamisele 46,6 tuh. eurot.
Naissaare sadamas alustati rekonstrueerimise I etapi töödega. Tööde maksumus on 3,3 milj
eurot, sellest 85% on Ühtekuuluvusfondi rahastus ja ülejäänud Saarte Liinide omaosalus.
Tööde raames kuuluvad rekonstrueerimisele Naissaare sadama kaid nr. 1, 2 ja 3 - mõlemale
poole olemasolevaid kaisid paigaldatakse sulundsein, tugevdatakse merepoolset
kaldakindlustust, paigaldatakse uus katend. Rekonstrueerimistööde raames ehitatakse
juurde 40 meetri pikkune lõunamuul alates kai nr. 1 otsast suunaga lääne poole, kai nr. 3

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

20

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

äärde ehitatakse betoonist ramp ning süvendatakse sadama akvatoorium ja faarvaater.
Tööde valmimisaeg on august 2019.
Novembris 2018 täitus 5 aastat parvlaeva Wrangö tulekust Leppneeme – Kelnase liinile. 5
aastaga sooritas parvlaev 7370 reisi ja vedas 132 413 reisijat. 24. septembril 2018 alanud ja
tehniliste probleemide tõttu pikale veninud Wrangö plaaniline dokkimine lõppes 6 detsembril.
Lisaks plaaniliste töödele jõuülekande ja roolisüsteemis teostati ka laeva reisijate salongi
parendust, mida soovisid Prangli elanikud. Salongi ümberplaneerimise käigus lisandus 4
istekohta ning 6 käsipakkide riiulit, tööde maksumus 8,8 tuh. eurot.
Alates 18. detsembrist 2018 opereerib Prangli laevaliini uus vedaja OÜ Tuule Liinid.
Väga olulisel kohal on jätkuvalt mereohutusse panustamine. Prangli Saare Selts sai
väikesaate programmist projekti „Viimsi saarte ja mandri vahelise transpordi ja
päästevõimekuse suurendamine“ toetust 111,4 tuh. eurot hõljuki soetamiseks. Hõljukit
hakatakse kasutatama merepäästeks ning transpordiühenduse pidamiseks mandriga,
vallapoolne projekti omaosalus on selles projektis 21,0 tuh. eurot.
Munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega seotud kulutused olid 2018. aastal 521,6 tuh. eurot
(2017. aastal 526,3 tuh. eurot). Viimsi saartega seotud tegevuste kulud olid 2018. aastal
123,1 tuh. eurot (2017. aastal 167,9 tuh. eurot).

Turism
Turismi arendamine vallas on üks järgnevate aastate oluline prioriteet. 2018. aastal
finantseeris vallavalitsus valla turismiettevõtete ja SA Rannarahva Muuseum osalemist
rahvusvahelisel turismimessil Tourest 2018 (messipinna rent, kujundus ning tehniloine
inventar). Turismimessil esitleti vallas pakutavaid hotelli-, seiklus-, ravi- ja kulinaarturismi
võimalusi. Rannarahva Muuseumi eestvedamisel 2014. aastal käivitatud Viimsi
turismiettevõtteid koondavale veebiplatvorm Visitviimsi.com jätkas avalikku tegevust ka
2018. aastal. See ühendab erinevaid turismisihtgruppe huvitavaid teenusepakkujaid –
restorane, spaasid, looduslikke vaatamisväärsusi, seiklus- ja spordivõimalusi, randu, saari,
erinevate kultuuri- spordi ja teiste sündmuste korraldajaid jne.
2018. aastal olid turismiga seotud kulud kokku 0,5 tuh. eurot (2017. aastal 4,0 tuh. eurot).

Planeerimine
2018. aasta jooksul viis keskkonna- ja planeerimisosakond läbi 23 vallavalitsuse
planeerimiskomisjoni koosolekut. Aasta jooksul kehtestati 17 detailplaneeringut, neist 14
kehtestas vallavalitsus ning 3 vallavolikogu. Kehtestatud detailplaneeringutega anti
maaomanikele võimalus rajada kokku 34 uut elamuühikut (2017. aastal 84, 2016. aastal 9,
2015. aastal 40, 2014. aastal 94, 2013. aastal 225).
Viimsi vallavalitusele on viimaste aastate jooksul ette heidetud vallaruumi arutut planeerimist
ja juba rajatud elamukvartaliste „tihendamist“ uute eluhoonetega. Kuna planeerimisprotsess
nõuab palju aega ja planeeringuid ellu viima ning hooneid ehitama asutakse alles aasta(-id)
pärast detailplaneeringu kehtestamist, siis täna peame tunnistama, et vallaruumi arutu
planeerimine aastatel 2002-2008 on jätnud väga tuntava jälje. Enam kui 10 aasta vanuseid
detailplaneeringuid viiakse veel ka täna ellu ja vallavalitusel puuduvad võimalused volikogu
või vallavalituse poolt lubatut täna keelata.Viimsi vallavalitsus seisab selle eest, et aastaid
elamuaraenduse suuna kreenis olnud valla areng tagasi tasakaalu jõuaks.
Planeeringute koostamisel on amet keskendunud eelkõige kvaliteedile ja olemasoleva
elukeskkonna väärtuse tõstmisele.
Lisaks detailplaneeringutele, mis annavad võimaluse rajada valda uusi eluhooneid,
kehtestati 2018. aasta jooksul ka detailplaneering ühe ärihoone rajamiseks Pärnamäe külla
ning Haabneeme detailplaneering eesmärgiga määrata üldkasutatava hoone maa krundi
ehitusõigus õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks.
2018. aastal olid territoriaalse planeerimise kulud 79,1 tuh. eurot (2017. aastal 153,8 tuh.
eurot).
Eesmärgid 2019. aastaks
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2019. 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.
Eesmärgiks on ka üldplaneeringu osaplaneeringu „Haabneeme aleviku ja lähiala
üldplaneering“ koostamise jätkamine.
Jätkub Prangli saare Kelnase sadama ja Leppneeme sadama laiendustööde projekteerimine
ning detailplaneeringute koostamine.
Ehitusjärelvalve
Ehitusvaldkonna põhiülesandeks on projekteerimis- ja ehitustegevuse seaduste, valla
üldplaneeringu ning detailplaneeringute kohase loamenetluse ning riikliku järelevalve
korraldamine valla territooriumil.
Siiani on olnud oluliseks tegevuseks elektroonilise ehitisregistri kasutamise juurutamine.
Samuti on Viimsi Vallavalituse poolt aidatud teha registrile erinevaid parandus- ja
täiendusettepanekuid. Ehitisregister saab esimesed ulatuslikumad uuendused 2019. aastal,
muutudes seeläbi kasutajatele mugavamaks.
Kogu valla ehitusteenustega seotud loamenetlus toimub 100% e-menetlusena ehitisregistri
kaudu. Paberkandjal vaid siis, kui elektrooniline keskkond üleslaadimist ei võimalda.
Registris saab tutvuda nii ehitiste tehniliste andmetega kui ka esitatud dokumentidega
(sealhulgas on võimalik jälgida meneltuse seisu) ning tehtud ettekirjutustega.
Võrreldes 2017. aastaga on 2018. aastal veidi vähenenud vallavalitsusele esitatavate
esmaste loataotluste arv, kuid läbiviidavate erinevate menetluste arv on kasvanud. Seda nii
korduvläbivaatuste tõttu, mis on tingitud puudulike projektmaterjalide esitamisest, kui ka
erinevate väikeehitiste (abihoonete) juurdeehituste jm taotluste ning dokumentatsiooni
korrastamise tõttu. Tihti on need riigilõivuvabad menetlused, kuid nende läbvaatamine on
ajamahukas. Väga oluline on kanda ehitisregistrisse kõik kinnistutel paiknevad üle 20 m2
hooned, milleks riik on andnud aega 2020. aastani.
Üksikelamute ehitus intensiivisitus aasta jooksul. Arendajate poolt anti käiku ja said
kasutusloa mitmed korruselamud ning ridaelamud.
2018. aastal valmiseid mitmed suured ehitusobjektid. Aasta alguses valmis uus Haabneeme
rannarestoran OKO. Püünsi kooli juurdeehitus valmis sügisel õppetöö alguseks.
Riigigümnaasium avas uksed novembrikuus. Karulaugu spordihoone sai valmis sügisel
jasamal ajal alustati töödega spordihoone kõrvale tenniseväljakute varjualuse rajamisega.
Sügisel valmisTammneemes asuv ärimaja. Randvere kooli juurde rajati ajutise hoonena
moodulklassiruumid. Vimka mäel valmis ekstreemronimiskompleks. Haabneemes lammutati
Piilupesa lasteaed. Paigaldati mitmeid välispordi rajatisi ning koostöös külakogukondadega
korrastati külade spordi- ja mänguplatse.
Lisaks teede rekonstrueerimise mahus rajatud tehnovõrkudele on hoo sisse saanud
fiiberoptilise sidekaablite ehitamine. 2018. aastal ehitati ja sai kasutusloa 11,9 km uusi
sidetrasse. Senini on töös veel 8,9 km, sh Metsakasti PON, Leppneeme PON jt. Erinevate
tänavavalgustuse rekunstrueerimisprojektide mahus ehitati ja sai kasutusloa 2018. aastal
kokku 9,5 km tänavavalgustusliine ja paigaldati 261 masti. Senini on töös Haabneeme LED
projekt, mille raames rajati 7,8 km teevalgustuskaablit. Elektriliine rajati ja sai kasutusloa
kokku 7,1 km. Soojus- ja gaasitrasse rajati ja sai kasutusloa 3,4 km. Vee- ja
kanalisatsioonitrasse rajati ja sai kasutusloa teede ja erinevate arenduspiirkondade rajamise
mahus kokku 18,3 km. Kokku ehitati ja sai kasutusloa Viimsi vallas 2018. aastal 50,2 km
tehnovõrke.
2018. aastal viidi läbi järgnevad menetlused / väljastati load:
• seisukoha said 42 ehitusprojekti eskiisi;
• hoonetele koostati 55 projekteerimistingimust, kaasamisega eelnõusid koostati
hoonetele 47 ja avatud menetlus viidi läbi 8 puhul;
• tehnovõrkudele ja -rajatistele koostati 47 projekteerimistingimust (59 erineva
objekti kohta);
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ehituslubasid ja ehitusteatisi tehnovõrkudele ja -rajatistele vormistati 99; 2018.
aastal alustatud menetlusi on hetkel töös 58;
kasutuslubade ja kasutusteatiste dokumentatsiooni tehnovõrkudele ja -rajatistele
vormistati 72, senini on töös 13 dokumentatsiooni;
puuraukude rajamise ja likvideerimise (sh soojuspuuraukude rajamine)
loamenetlus viidi läbi 27 puuraugu kohta;
väljastati 276 ehitusluba
esitati 465 ehitusteatist;
registreeriti 228 ehitamise alustamise teatist ja 44 ehituse täieliku lammutamise
teatist.

Seisuga 31.12.2018 oli ehitisregistris käimasolevaid menetlusi 124. Ehitusvaldkonna
menetluste registris oli 2018. aastal registreeritud menetlusi kokku 985 (see ei sisalda
korduvmenetlusi).
Ehitusvaldkonnas laekus 2018. aastal riigilõivusid 55,0 tuh. eurot, (2017. aastal 74,8 tuh.
eurot) sh:
• ehituslubade eest 42,2 tuh. eurot (2017. aastal 49,4 tuh. eurot);
• kasutuslubade eest 10,4 tuh. eurot (2017. aastal 21,3 tuh. eurot);
• projekteerimistingimuste eest 2,4 tuh. eurot (2017. aastal 3,3 tuh. eurot) .
2018. aastal toimus kokku 322 kasutuslube, kasutusteatiste ja ehitisregistrisse kandamata
ehitiste menetlust. Riikliku järelevalve menetlusi viidi läbi 123. Väärteomenetlusi alustati 86
korral. Vallale laekus 2018. aastal trahvide ja sunnirahade näol 60,9 tuh. eurot.
Alates 2019. aastast kehtiva uue struktuuri kohaselt on moodustatud eraldi järelevalve
osakond, kus ametiülesandeid täidab 4 ametnikku, kes abistavad elanikke küsimustele
vastamisega ning nõustavad ehitamise ja ehitiste kasutamise valdkonnas. 2018. aastast võib
positiivsena välja tuua, et hästi on toimima hakanud vabatahtlik koostöö elanikega ning
sageli õnnestub ilma ettekirjutuse ja sunniraha määramiseta suunata pisemaid rikkumisi
parandama. See on eesmärk ka järgneval, 2019. aastal – keskenduda pigem koostööle, kui
trahvimisele ja karistamisele. Probleeme on kinnistuid ümbritsevate aedadega. Aiad peavad
asuma kinnistu piiril, või seespool. Palume elanikel ise oma aedade asukohad üle kontrollida.
Palju esineb ka valesti parkimist. Pargitakse kollase joonega märgistatud aladel, parkimise ja
peatumise keelualadel, haljasaladel, kõnniteedel.
Kokku kulus ehitusvaldkonnal 2018. aastal ehitusekspertiisidega seotud tegevusteks 16,1
tuh. eurot (2017. aastal 7,4 tuh. eurot).
Muu majandus
Muu majanduse kulud olid 2018. aastal 28,5 tuh. eurot (2017. aastal 34,6 tuh eurot). Antud
tegevusalalt maksti mitmesuguseid kommunaalvaldkonna tegevusi, mis ei klassifitseerinud
teiste kululiikide alla – inventariseerimine, remonditarvikud, värvid ja värvimisvahendid,
traktoriteenus, veoteenus. Suurima kulu moodustas vallavalitsuse laoruumide rendikulu ja
valveteenus.

05 KESKKONNAKAITSE
2018. 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;
• jäätmejaamade opereerimine;
• avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine;
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sademeveesüsteemide parendamine.

Tänavate korrashoid
Teehoole jaguneb suvehooldeks (7 hooldekuud) ja talihooldeks (5 hooldekuud). Viimsi valla
teehooldajana jätkab lepingu alusel AS TREV-2 Grupp. 2018. aasta jooksul tehti täiendavaid
hooldealaseid ümberkorraldusi – vahetusid allhooldajad ja muutus tehnika hulk (talihooldel
on valmisolek kuni 20 masinal). Talihoolde tööde kvaliteet ja üldine tase on võrreldes
varasemaga paranenud ja töö selle nimel jätkub. Suvel puhastati ja remonditi teekatteid,
ehitati freespurukatteid, hööveldati, taastati peenraid hooldati veeviimareid, puhastati
teekraave jne. Ribapindamise baasmahule 2500 m2 telliti lisaks juurde 9 000 m2 katete
ribapindamist – suuremad tööd tehti Tiitsu, Rannavalli, Rannavälja põik, Rannavälja,
Kasteheina ja Lännekalda teedel. Tolmu tõrjuti suvel kolmel või enamal korral, sõltuvalt
piirkonnast. Asfaltkatete pragusid parandati patcheriga kokku 224 tundi. Suurenes
niidetavate teemaade arv (106 teeni) ja niidusagedus – seda on kavas suurendada ka 2019.
aastal. Suvised teehoolde kulud olid kokku ligi 393 000 eurot.
Suure töölõigu hõlmas Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 valmimine I kvartalis,
koostajaks oli AS Teede Tehnokeskus.
Kavas on jätkata teehoolde seiresüsteemide arendamist ja uute tehniliste lahenduste
kasutuselevõttu hoolde parandamiseks. Lähiajal avalikustatakse ühtne tee- ja
liikluskaamerate veebileht, kus on näha teeolud ja ilmainfo, lisaks sadamate kaamerad.
Suvehooldele kulus 2018. aastal 393,3 tuh. eurot (2017. aastal 383,0 tuh. eurot) ja
talihooldele 316,2 tuh. eurot (2017. aastal 284,5 tuh. eurot). Kokku kulus aastaringsele
teehooldele 699,2 tuh. eurot.
Prügivedu-jäätmekäitlus
2018. 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. 2019. aastal see
eelduste kohaselt kahekordistub.
Jäätmehooldusega seotud kulud nii valla mandriosal kui ka saartel olid 79,3 tuh eurot (2017.
aastal 63,0 tuh. eurot).
Kanalisatsioonitrasside remont
2018. aastal kulus sademeveega seotud tegevustele kokku 454,7 tuh. eurot, millest
moodustasid suurima kuluartikli investeeringud summas 257,7 tuh. eurot. 2018. aasta suurim
investeering oli Tamme tee kollektori rajamine, millega loodi eesvool Tamme teele,
Tammelaane
teele
ja
Käbi
teele
sademevee
juhtimiseks
Rummu
tee
sademeveekanalisatsiooni. Seoses Tamme tee sademeveekanalisatsiooni rajamisega on
kavas tulevikus rekonstrueerida lõiguti ka Rummu tee eesvoolu toru. Märkimisväärsed
investeeringud olid veel Nartsissi teele sademeveekanalisatsiooni rajamine ning Mereääre
tee ja Tammetõru tee piirkonnale eesvoolu rajamine. Nartsissi tee sademeveekanalisatsiooni
rajamisega loodi eesvool Aiandi tee kortermajadele ja Nartsissi tee piirkonnale, kus esinesid
kümmekond aastat sademevee probleemid. Mereääre tee ja Tammetõru tee piirkonna
eesvool rajati mööda erakinnistuid ning Tammetõru teed mereni ning see on eesvooluks
riigimetsade suurtele kuivenduskraavidele. Lisaks rajati teede investeeringute raames
Tammepõllu teele sademeveekanalisatsioon ning rekonstrueeriti Männi tee kraav.
Sademeveekanalisatsioon ehitati ka Vehema teele ja Karulaugu teel rekonstrueeriti
sademeveekanalisatsioon ning kraav. 2018. aastal alustati ka sademevee väljalaskude
kindlustamise II etapiga, mille raames kindlustatakse Viimsi valla sademevee väljalaske
(kraavide merre viivad otsad) tormidest tulenevate ummistuste vastu.
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2018. aastal liikus Viimsi vald edasi ka suure sammu sademevee puhastamise osas, rajades
koos suuremate tee-ehitusprojektidega sademevee puhastamiseks õli- ja liivapüüdureid.
Sademeveesüsteemide jooksvateks töödeks – avariitööd, kraavide puhastamine,
sademeveekanalisatsiooni ja drenaaži survepesuks – kulus 2018. aastal 82,3 tuh. eurot.
Võrreldes 2017. aastaga kahanes jooksvate tööde rahaline maht 33%, põhjuseks oli
sademete hulga vähenemine võrreldes 2017. aasta sademete hulgaga. 2018. aasta Eesti
keskmine sajusumma oli võrreldes 2017. aastaga 113 mm madalam. Võrredles 2017. aasta
sügise Tallinna piirkonna sajuhulgaga sadas 2018. aasta sügisel 146 mm vähem vihma, mis
kajastus ka väiksemas vallavalitsusele laekunud sademevee alaste probleemide hulgas.
Aasta jooksul väljastati 89 sademevee tehnilist tingimust, mitukümmend väiksemat
sademevee projekti lahendati konsultatsioonide korras. Viimaste aastate kokkuvõttes võib
järeldada, et nii projekteerijate kui ka tellijate teadlikkus on kasvanud sademeveelahenduse
vajalikkusest.
Muud sademeveealased kulutused olid suuremas osas seotud LIFE UrbanStorm projektiga
seotud tegevustega. 2018. aastal sai Viimsi Vallavalitsuse ka Euroopa Liidu LIFE
programmist positiivse rahastamise otsuse LIFE UrbanStorm projekti läbiviimiseks. Projekti
eesmärgiks on tõsta Eesti omavalitsuste suutlikkust kliimamuutustega kohanemisel, eriti
paduvihmadest tingitud üleujutuste leevendamisel. Projekti raames rajatakse Viimsi valda
koostöös
Eesti
Maaülikooliga
sademevee
juhtimissüsteem
ja
innovaatiliste
sademeveelahenduste testala parandamaks sademevee ärajuhtimist ning andes teadlastele
võimaluse õppimaks paremini tundma sademevee säästliku käitlemist Eesti tingimustes.
Lisaks koolitatakse projekti käigus sademevee alaselt ametnikke, arhitekte ja insenere ning
suurendatakse avalikkuse teadlikkust sademevee alaste probleemide valdkonnas ning
analüüsitakse vastavaid õigusakte. Projekti kogu eelarve on 1 957,8 tuh. eurot, millest
abikõlbulik on 1 686,1 tuh. eurot. Euroopa Liidu LIFE programm finantseerib projekti
abikõlbulikku osa 60% osas summas 1 011,7 tuh. eurot. Projekt kestab kuni 2023. aasta
alguseni.
2018. aastal kulus kanalisatsioonitrassidega seotud töödele 454,7 tuh. eurot (2017. aastal
525,6 tuh. eurot).
Keskkonna- ja maastiku kaitse
2018. 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. 2018. 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 kulutused, sh keskkonnakaitse halduskulud
olid 2018. aastal 70,4 tuh eurot (2017. aastal 26,0 tuh. eurot ).
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastikukaitsega seotud kulutused olid 2018. a 57,1 tuh eurot.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Valdkonna eesmärgid 2018. 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;
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valla avaliku ruumi heakorra tagamine;
kevadine heakorra talgute korraldamine;
Haabneeme ranna heakord, sh liiva sõelumine;
hulkuvate loomade arvu vähendamine;
koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine;
koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine

Tänavavalgustus
Viimase aastaga on Viimsi valla teedele lisandunud 285 uut valgustit. Alates 01.01.2019
teenindatakse 5324 valgustuspunkti, millele lisandub 172 liitumis-juhtimiskilpi.
2018. aasta suuremateks investeeringuobjektideks olid Vehema tee ning Randvere-Lubja
ringristmiku ehitus, kuhu rajati vastavalt 23 ja 44 uut tänavavalgustuspunkti.
Valla tänavavalgustust hooldab jätkuvalt KH Energia-Konsult AS (leping kuni 2021 aastani).
Tänavavalgustuse käidu ja remonditöid tehti 400 000 euro eest – vahetati valgusteid, vanu
õhukaableid, maksti võrgu- ja elektriteenust (elektrikulu 90 000 eurot), likvideeriti avariisid,
remonditi rajatisi jne.
Koostöös AÜ-ga Karikakar (samaaegselt elektriliinide renoveerimisega) rajati ja
rekonstrueeriti tänavavalgustus Randveres Niinepuu teel, Nurmenuku teel, Hiirekõrva teel,
Ellerheina teel, Käokinga teel ja osaliselt Aiaotsa teel. Tööde maksumuseks kujunes 27 528
eurot.
Külavanemate ettepanekute alusel said tänavavalgustuse Laane tee, Kaevu tee, Randoja
tee, Mäepealse tee, Pirni tee, Kalda tee, Vahe tee, Suur-Kaare tee lõik, Kesk-Kaare tee 4345 lõik, Tarvase tee ja Rannavälja põik. Kokku rajati 36 valgustuspunkti, tööde maksumus ligi
100 000 eurot.
Aasta lõpus rajati lisaeelarve vahenditega tänavavalgustus väiketeedele, mille osas on
erinevaid taotlusi aastate jooksul esitatud. Valgeks said Sarapuu tee, Põldpüü tee, Makrilli
tee, Forelli tee, Kaasiku tee, Voldemari tee, Kaevuaia tee, Vaheaia tee, Miiduranna
mänguväljak/plats, Kordoni tee ja Kordoni põik. Tööde maksumuseks kujunes 52 622 eurot.
Suuremate tee-ehitustööde käigus rekonstrueeriti veel Karulaugu tee, Krüsanteemi tee,
Tammepõllu tee, Vehema tee ja Randvere-Lubja tee ristmiku tänavavalgustus.
Ühe suure valgustuse valdkonna töölõigu hõlmab Haabneeme aleviku LED projekt. Viimsi
vald sai KIK-i tänavavalgustuse taristu renoveerimise meetmest toetust 732 700 eurot,
ühtekokku on projekti maht ligi 965 000 eurot, projekt jaguneb kahe aasta peale. Aasta alul
valmis mahukas tänavavalgustuse renoveerimise projekt, koostajaks OÜ Keskkonnaprojekt,
projekti maksumuseks 42 338 eurot. Pärast projekti valmimist korraldas vald ehitaja
leidmiseks riigihanke, edukaks osutus Connecto Eesti AS, kes sügisel ka ehitustöödega
alustas. Ehitustööde lepingu maksumuseks kujunes 763 436 eurot. Haabneeme LED objekti
tööd jätkuvad 2019 aastal, teevalgustuse ehitustööd peavad olema valmis 31.01.2019 ning
haljastustööd (sh taastamised) hiljemalt 30.06.2019. Kokku asendatakse 325 valgustuspunkti
ja 304 posti. Objekti omanikujärelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve, mille tööde
maksumus on 12 480 eurot.
Viimsi vald esitas taotluse ka tänavavalgustuse renoveerimise meetme II vooru, millele saadi
positiivne otsus 2019 jaanuari lõpus.
Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kulutati 2018. aastal kokku 1 081,7 tuh.
eurot (2017. aastal 516,2 tuh. eurot).
Heakord
Valla elukeskkonna heakorra eest hoolitseb viieliikmeline meeskond, kes tühjendab ca 300
prügikasti / mahutit vähemalt kolm korda nädalas, niidab ca 20 hektarit üle valla paiknevaid
haljasalasid (ligi 80 erinevat haljakut), korrastab ja hooldab rajatisi (ootekojad, pingid) ning
lahendab kõiki jooksvaid probleeme. Suuremate alade niitmistööde jaoks (Tammede park,
Vehema tiigi haljak jm) tuli tööd tellida lepingupartnerilt OÜ Turf, töödele kulus 9,9 tuh. eurot.
Aasta jooksul pandi avalikku ruumi juurde 15 uut pinki, kokku on Viimsi vallas 127 avalikku
pinki. Kavas on jätkata vanade pinkide asendamist seljatoega pinkide vastu. Lisaks
paigaldati juurde 20 avalikku prügikasti, kokku on teeäärseid avalikke prügikaste 240. Lisaks
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jätkati pakendipunktide arendamisega ning aediku ja haljastuse sai Koralli tee pakendipunkt
maksumusega 12,8 tuh. eurot. 2019 aastal on kavas korrastada Pärnamäe tee sissesõit ja
sealne pakendipunkt. Vallas on kokku 24 pakendipunkti üle.
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 525 m3 jäätmeid ning lehekampaania raames 150 m3 puulehti.
Heakorra ja koristustöid aitasid 2018. aastal teostada ühiskondlikult kasuliku töö raames 30
karistatud isikut.
2018. aastal valmis Viimsi valla heakorra- ja haljastuse arengukava 2018-2028, mis annab
valdkonnale suunised ja tegevuskava. 2019. aastal jätkatakse pinkide jm inventari
paigaldamisega, kavas on korrastada uusi alasid (nt Vehema tee äärne tühermaa), rajada
korrastatud pakendipunkte ja heakorrastada valda.
Lemmikloomade püüdmise, hoidmise ja ravi teenust pakub nii koerte kui kasside osas MTÜ
Loomade Hoiupaik. Valdkonna põhirõhk on hulkuvate lemmikloomade püüdmise, ravi, hoiu
jm teenuste pakkumisel. kokku kulus 2018. aastal eelnimetatud valdkonnale 48,4 tuh. eurot.
Aasta jooksul viidi hoiupaika 121 kassi ja 22 koera, kes veetsid veetsid hoiupaigas kokku
1660 tasulist päeva. Võrreldes 2017. aastaga on kasside ja koerte püüdmise, hoiustamise
ning ravi kulud kasvanud märgatavalt, kuna varasem leping MTÜ-ga kasside osas lõppes
(kasse viidi tasuta ära) ning uuel perioodil MTÜ ei soovinud osaleda. Kulude kasv on tingitud
ka ühe kassikoloonia juhtumi lahendamisest, kus omanikult võeti ära 42 kassi (suur osa neist
hukkus või tuli hukata, kuna nad olid tõsiselt haiged). Lisaks jätkus iga-aastane külades ja
alevikes toimuv lemmikloomade vaktsineerimise kampaania mahuga 26 tundi.
Kokku moodustasid heakorra kulud 2018. aastal 240,2 tuh. eurot (2017. aastal 151,9 tuh.
eurot),
Ranna korrashoid
Haabneeme rand sai 2018. aastal riietuskabiinidele uue kauni valla tunnusgraafika. Valmisid
ka mitmed olulised rajatised. Aasta alguses avas uksed OKO rannarestoran. Suurimaks
tööks 2018. aastal oli juuniks valminud muuli rekonsstrueerimine, tööde kogumaksumuseks
kujunes 136,5 tuh. eurot. Uuendati ka ranna spordiväljakuid ning ranna mänguväljakut.
2017. aastast kuni 2020. aastani osutab rannavalveteenust OÜ Articard, 2018. aastal kulus
teenusele kulu oli 19,3 tuh. eurot. Ranna hooldusteenuste osas sõeluti liiva ja koristati adru,
hooldati tualette, koristati prahti ja võeti suplusvee proove. Kokku kulus ranna jooksvateks
hooldekuludeks 46,9 tuh. eurot. 2019. aastal on kavas jätkata alade korrastamisega ning
ranna teenindushoone (tualetid jm tugiteenused) rajamisega.
Kokku kulus ranna korrashoiule 183,4 tuh. eurot (2017. aastal 61,9 tuh. eurot).
Muu heakord
Muu heakorra kulud on seotud valla väliinventari (bussiootepeatused jms) haldamisega ning
erinevate kommunaalmajanduslike tööde korraldamisega avalikus ruumis. Kokku on Viimsi
vallas 100 hooldatavat bussiootepeatust, neist ligikaudu pooled on paviljonid. Paviljonide
hoolet teostas OÜ Veega Grupp. Murekohaks on jätkuvalt klaasist bussiootepaviljonide
lõhkumised, mis sagenevad just koolivaheaegadel, kuid üldiselt on trend langemas. Klaaside
vahetuseks kulus möödunud aastal 2,1 tuh. eurot.
Kokku moodustasid tegevusala kulud 2018. aastal 29,2 tuh. eurot (2017. aastal 32,2 tuh
eurot).
Kaunis Kodu
Traditsiooniks on saanud iga-aastase konkurssi „Kaunis Kodu“ läbiviimine.
Hindamiskomisjon oli 5 liikmeline – esimees ja 4 liiget.
2018. aastal anti Kauni Kodu konkursi raames välja auhinnad 5 kategoorias:
• kire ja pühendumisega rajatud rannarahva kodu;
• omapärane liigirohke Jaapani aed kivide ja taimede harmoonilises kooskõlas;
• looduslähedane kaunis kodu;
• armastuse ja hoolivusega rajatud aed ning hoitud kodu;
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kaunis, kunstipäraselt kujundatud ja hoolitsetud aed.

Võitjate autasustamise üritus toimus 25. oktoobril 2018 kohvikus „Harmoonikum“.
Kokku kulus konkursside „Kaunis Kodu 2018“ korraldamiseks 2018. aastal 5,0 tuh. eurot
(2017. aastal 5,4 tuh. eurot).
Muu elamu- ja kommunaalmajandus
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulude alt tasutakse erinevaid kommunaalmajandusega seotud kulusid. Siia kuuluvad koopiate valmistamise, kullerteenuse,
välikäimlate (bussi lõpp-peatustes ja Leppneeme sadamas), tehnoülevaatuse ja ekskavaatori
teenuse kulud. Samuti kanti sellelt tegevusalalt kommunaalameti ametisõiduki L200 kulusid.
Tegevusalalt kaetakse ka kaevelubade ja teesulgemise lubade infosüsteemi OPIS majutuse
ja haldamise kulusid.
2018. aastal väljastati 108 kaeveluba, millest 14 loa puhul esitati taotlus tööde
pikendamiseks. Pikendamistaotlus esitati enamasti haljastustööde venimise ja ebasobilike
ilmastikuolude tõttu. Avariikaevetööde taotlusi esitati 35 korral. Kokku väljastati 2018. aastal
143 kaevetööluba kokku ligi 285 erinevale objektile. Kogu kaevetööde lubade menetlus
toimub e-menetlusena läbi infosüsteemi OPIS (viimsi.opis.ee). Iga kaevetöö puhul teostati
keskeltläbi neli menetlust – dokumentide kontroll ja loa andmine, tööde paikvaatlus,
järelevalve, tööde kontroll ja loa lõpetamise järgne vaatlus, kokku teostati ligi 570
kaevetöödealast menetlustoimingut.
2018. aasta lõpus uuendati OPIS infosüsteemi, mis sai kaasaegsama ja kliendisõbralikuma
kuju ja sisu. Varasemalt oli võimalik OPIS infosüsteemis sisestada ainult kaevetöid ning
tänava ajutisi sulgemisi, nüüdsest on võimalik läbi OPIS infosüsteemi taotleda ka veolubasid
ning välireklaami lubasid. Omaaegsest kaevetööde süsteemist on välja kasvanud e-teenuste
keskkond, mis võimaldab hõlpsalt ja operatiivselt erinevaid lube taotleda.
2018. aasta jooksul on tänavate ja teede ajutise sulgemise taotlusi esitatud 67 sulgemiseks
ning lubasid väljastatud kokku 58, neist pikendati 12. Teede ajutine sulgemine on loa
taotlejale tasuline (va juhul kui tegu pole vallavalituse tellitava tööga) ja aasta jooksul laekus
lubade taotlemise eest vallale kokku 6,4 tuh. eurot.
Kokku moodustasid muud elamu- ja kommunaalmajandusega seotud põhitegevuse kulud
2018. aastal 20,2 tuh. eurot (2017. aastal 20,4 tuh. eurot).
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
Elamu ja kommunaalmajanduse haldamise alla kuuluvad valla munitsipaalpindade
korrashoiu- ja erinevate korterite ülalpidamiskulud. Vallale kuuluvad munitsipaalpinnad
järgnevates hoonetes: Aiandi tee 6, Pargi tee 4 (3 tk), Lubja tee 21, Paekaare tee 12, Prangli
kauplusehoone ja Kimsi tee 11. Nimistusse lisandus Mikkovi maja Prangli saarel. 2018.
aastal lammutati amortiseerunud Aiandi tee 6 hoone, Lubja tee 21 korteris tehti
renoveerimine, alustati Paekaare tee 12 korteriomandite korrastamist.
Kokku olid kulud 2018. aastal 20,2 tuh. eurot (2017. aastal 10,0 tuh. eurot).
Kalmistud
Viimsi valla hooldada on 5 kalmistut - Randvere, Rohuneeme, Prangli, Naissaare ning aurik
Eestirand hukkunute kalmistu. Randvere ja Rohuneeme kalmistuid hooldavad kalmistuvahid.
2018. aastal jätkati lepingute sõlmimist hauaplatsi kasutamiseks. Hauaplatside lepingu
taotlust on võimalik esitada aadressil www.kalmistud.ee. Alustati ka kalmistute kasutamise
eeskirja uuendamisega ja HAUDI kaasajastamisega, et edaspidi lihtsustada hauaplatsi
lepingute sõlmimist.
Randvere kalmistule koostati hoolduskava, mille alusel asutakse kalmistut edaspidi
korrastama. Kalmistute tegevusalast kanti Rohuneeme kabeli kulusid 1,7 tuh. eurot,
kalmistuvahtide tööjõukulusid 6,3 tuh. eurot, kalmistute hooldusele ning HAUDI
infosüsteemile kulus 2,0 tuh. eurot.
Kokku kulus 2018. aastal kalmistute haldamisele 10,0 tuh. eurot (2016. aastal 14,1 tuh.
eurot).
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Haljastus
Haljastuse valdkonna põhirõhk oli lilleseadetel ja avaliku ruumi haljastamisel ning
kaunistamisel. Täiendavalt pandi juurde suuri haljastusampleid ja lillekaste (kokku 6,6 tuh.
eurot). Amplite koguarv tõusis ligikaudu 300 amplini. Juurde soetati kolm kastmissüsteemiga
lilletorni (5,8 tuh. eurot), lisaks 20 betoonvaasi ning erinevaid lillehoidikuid. 2019. aastal
luuakse mitmetesse uutesse kohtadesse uued vaasidega lilleseaded.
Lillepeenarde ja amplite ning taimede kastmishanke võitis OÜ Haljastus Plus, kes pidi
erakordselt kuivade ilmastikuolude tõttu suurt vaeva nägema taimede hooldamisega,
kastmisteenuse maksumus oli 34,8 tuh. eurot.
Lillede ja taimede soetamisele kulus 9,3 tuh. eurot. Kokku istutati 2018. aastal ligikaudu 6
000 lille, taime ja puud (50% hooajalised ja 50% püsitaimed). Uued peenrad ja istutusalad
loodi Heki teele, Karulaugu teele istutati pärnade allee ning Tammepõllu tee sai tammede
allee. Peenarde hoolduseks-rohimiseks kulus 5,3 tuh. eurot.
Ohtlike puude mahavõtmisele ja lõikamisele kulus 2018. aastal 13,8 tuh. eurot. Maha võeti
ligkaudu 120 ohtlikku puud. Töid teostas AS Mustamäe Haljastus.
2018. aastal kulus Viimsi vallas haljastustöödele 80,0 tuh. eurot (2017. aastal 66,6 tuh.
eurot).
Mänguväljakud
2018. aastal jätkus mänguväljakute renoveerimise II etapp, mille käigus rajati turvaaluseid
ning renoveeriti mänguväljakute elemente – töid tehti Viimsi, Pärnamäe, Metsakasti,
Randvere, Tammneeme, Kelvingi, Rohuneeme, Püünsi ja Haabneeme mänguväljakutel.
Üheks olulisemaks tööks oli Viimsi mõisapargi mänguväljaku renoveerimine, mille
maksumuseks kujunes 72,0 tuh. eurot. 2019. aastal on kavas jätkata mänguväljaku
laiendamisega. Mahukaks tööks oli ka Haabneeme ranna mänguväljaku I etapi tööd
maksumusega 39,8 tuh. eurot laev-linnaku ja kiigeala rajamisega ning Muuga mänguväljaku
I etapi tööd, mille eest tasuti 2019. aasta jaanuari alguses 27,8 tuh. eurot. Valla
mänguväljakutele koostati ka uus audit, et tagada ohutus ning kontrollida elementide
seisukorda. Lisaks teostati jooksvat hooldust ja soetati erinevat inventari (pingid,
üksikelemendid). 2019. aastal on kavas teostada Muuga mänguväljaku II etapp.
Mänguväljakute tegevuskava on esitatud Viimsi valla heakorra- ja haljastuse arengukava
koosseisus.
Mänguväljakute korrastamiseks kulus 2018. aastal 150,1 tuh. eurot (2017. aastal 68,2 tuh.
eurot), sh investeeringuteks 141,8 tuh. eurot.

07 TERVISHOID
2018. 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 2018. aastal kokku
1,8. eurot (2017. aastal 1,8 tuh. eurot).
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Perearstide toetus
Viimsis tegutseb 7 perearsti praksist, kus töötavad 12 perearsti. 2018. aastast töötab uus
perearst OÕ-s BonMedica. Randvere perearsti kabineti ülalpidamiskuludeks kulutati 2018.
aastal 9,9 tuh. eurot, millest perearst tasub antud rendi- ja ülalpidamiskulud vastavalt
lepingule esitatud arvete alusel ning tegelikku kulu vallale sellega ei kaasnenud.

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON
2018. aastal olid valdkonna prioriteetsed tegevused:
• tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse
toetamine;
• luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasid;
• 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 valla usuasutusi;
• toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;
• toetada külaseltside tegevust;
• toetada turismi valdkonna arengut.
Investeeringud ja strateegilised tegevused 2018. aastal
29. oktoobril 2018 avati Karulaugu Spordihoone. Erasektori ja Viimsi Vallavalituse koostöös
valminud spordihoones on harrastajate käsutuses kokku 11 000 ruutmeetrit pinda erinevatele
spordialadele: tenniseväljakud, pallimängude väljakud ning vajalikud abiruumid staadioni
teenindamiseks, ruumid spordiklubidele ja seonduvatele teenuste tarvis. Hoone ehitust
finantseeris OÜ Karulaugu spordikeskus. Hoones asuvat tennisekeskuse osa haldab OÜ
Karulaugu Spordikeskus. Pallimängu väljakuid, staadioni teenindamise abiruume haldab OÜ
Viimsi Haldus. Hoonet kasutavad valla haridusasutused, spordiklubid ja harrastajad.
Hoonel on ka üsna hiljuti valminud staadionit toetav funktsioon.
Püünsi Kooli ja Randvere Kooli juurde, Tammneeme külasse ning Haabneeme randa
paigaldati uued välilauatenniselauad. Välilauatenniselaudade paigaldmist jätkakse ka 2019.
aastal.
Püünsi küla spordiväljakutel renoveeriti jalgpalliväljakut, tehti pinnasetöid, külvati muru ning
uuendati kõrvalasuvat kergliiklusteed. Väljak on kasutusvalmis alates 2019. aasta kevadest.
Viimsi Kooli juures teostati põhjalik remont 2006. aastal rajatud ja tänaseks amortiseerinud
pallimänguväljakul. Väljakutel on uus kate, korvpalli lauakonstruktsioonid, uuendatud on
võrkaed. Püünsi Kooli tennisväljakute juures teostati parandustöid.
Leppneeme sadamas valmis Rein Ottosoni Purjespordikooli abihoone. Hoone kandideeris
Eesti Arhitektide Liidu 2018. aasta aastapreemiale. Hoone arhitekt on Oliver Alver, hoone
ehitas OÜ Viimsi Ehitusgrupp.
23. novembril tähitstati Püünsi Kooli 25-ndat juubeliaastapäeva ning avati kooli juurdeehitus.
Kokku andis see koolimajale juurde ligi 800 m2 pinda, mis mahutab nii klassiruume, kui
ruumid raamatukogu ja noortekeskuse jaoks. Uues hoone osas on kodu ka Viimsi
Raamatukogu uuel harukogul Püünsi raamatukogul. Raamatukogu töötab sarnaselt
Randvere raamatukoguga nii kooli kui ka rahvaraamatukoguna. Selle tulemusel on Viimsi
Raamatukogu laienenud lisaks Pranglile ja Randverele ka Püünsisse.
Naissaare Muuseum tegi läbi põhjaliku remondi ja sai uue ekspositsiooni. Vald toetas
muuseumi uuendamist 17,7 tuh. euroga.
Renoveeriti Naissaare raudtee 2,6 km pikkune lõik. Kokku tehti töid 134,0 tuh. euro ulatuses.
Viimsi Vald toetas ehitus 78,8 tuh. euroga, lisaks saadi toetust PRIA-lt.
Rannarahva Muuseumi eestvõtmisel valmis ajalooline purjepaat, mis on üks populaarsemaid
vaatamisväärusi Viimsi Vabaõhumuuseumis.
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Prangli Rahvamaja sai uued sõudetrenažöörid, I korruse ruumide valgustuse lahenduse ning
kavas on paigaldada saali osasse lisa kütte elemendina õhksoojuspump.
Kultuuriüritused ja piirkondlikud spordiüritused
Nii nagu kogu Eesti, tähistas ka Viimsi Eesti Vabariigi juubeliaastat ja paljud toimunud
sündmused kandsid meiegi vallas aasta ideed.
Valik 2018. aastal toimunud Viimsi valla kultuuri- ja spordiüritusi:
• 25. jaanuaril tunnustati Viimsi valla kultuuri- ja spordirahvast ja anti välja
aastapreemiad ja kaks elutööpreemiat – Henn Rebasele kultuuri elutööpreemia ja
Kaarel Zilmerile spordi elutööpreemia.
• 9. veebruaril toimus Viimsi Kooliteatri ja Viimsi Muusikakooli koostöös lavastuse
„Valge tee kutse“ esietendus Viimsi Kooli aulas. Kokku anti 6 etendust.
• 22. veebruaril tähistati Eesti Vabariigi 100. aastapäeva Viimsi Vallavolikogu esimehe
piduliku vastuvõtuga. Toimus rahvamatk ja küünalde süütamine EV 100 Vimka mäel.
Võõrustasime välisdelegatsioone (Ski, Barleben, Sulejovek, Porvoo). Vabariigi
aastapäeval toimus EV 100 taaslavastuslahing Viimsi mõisas.
• 29. märtsil tähistati President Lennart Meri 89. sünniaastapäeva mälestuskontserdiga,
esines ETV tütarlastekoor Aarne Saluveeri juhatamisel. Kuulutati välja President
Lennart Meri 2018 stipendium. 3200 euro suuruse stipendiumi pälvis Liisa-Helena
Lumberg, Eesti Kunstiakadeemia Kunstikultuuri teaduskonna Kunstiteaduse ja
visuaalkultuuri instituudi doktorant magistritöö "Nüüdsest veelgi suurem Kristus. Uued
altarimaalid Eesti luteri kirikutes 19. sajandi teisel poolel" eest.
• 10.mail toimus heategevuslik Teatejooks Viimsi staadionil. See on samaaegselt 25
linnas üle-eestiline kolmeteistkümnendat korda toimuv heategevuslik Teatejooks, mis
tõi liikumisvõime kaotanud laste ravi toetuse nimel jooksma 496 Viimsi valla koolide
õpilast.
• 12. mail toimus XXXII My Fitness Viimsi Jooks, millega tähistati valla 99. aastapäeva.
Jooksu erinevatel distantsidel osales kokku 1000 liikumisharrastajat.
• 20.mail toimus Randvere kooli spordiväljakul esmakordselt rahvusvaheline
tippsportlaste võistlus Viimsi Heitjate Gala , mis oli heitjate seeriavõsitluse I etapp.
Võistlusel osalesid mitmed euroopa ja eesti tippheitealade sportlased.
• 24.-26. mail sai teoks järjekorras juba 9. Viimsi JazzPopFest. Toimusid kontserdid
Viimsi Keskuses ning kooride ja vokaalansamblite konkurss ning ansambli Noorkuu
kontsert.
• 2. juunil toimus Viimsi staadionil Harjumaa laulu- ja tantsupidu „Koduteel“. Selle
kontsertlavastusega tähistas Harju maakond Eesti 100. sünnipäeva. Rongkäigus ja
kontsertetenduses osales kokku 7000 Harjumaa lauljat, tantsijat, pillimängijat ja
näitlejat. Viimsi valla esinejaid oli peol 800. Peo ajal töötas ka meelelahutusala Viimsi
Fest. Kokku osales peol ca 12 000 inimest, mida võib pidada üle aegade kõige
rahvarohkemaks sündmuseks, mis Viimsis on aset leidnud. Harjumaa laulu- ja
tantsupidusid on peetud Kosel ja Keila linnas. Viimsil oli seega au esmakordselt
võõrustada nii esinduslikku kultuurisündmust. See oli ka seni suurima osalejate
arvuga toimunud Harjumaa pidu. Peo korraldas Harjumaa Omavalitsuste Liit
koostöös Viimsi Vallavalitsusega.
• 9. juunil toimus traditsiooniline Viimsi rattaretk, mille käigus sõideti 30 km ring Viimsi
poolsaarel.
• 22. juunil tähistas Kelvingi küla oma asutamise 25. juubelisünnipäeva.
• Alates 7.juulist toimusid erinevad Nargen Festivali etendused ja kontserdid Omari
küünis Naisssarel. Koomiline kantaat „Ustav süda, sa loodad tühja“ ja augustis
Andrus Kivirähk`i „Isamaa pääsukesed“.
• 20. juulil toimus Suveteatri esietendus Prangli saarel „Eestirand. Lootuse kursil“.
Kokku anti 5 etendust.
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28. juulil toimus Viimsi kohvikutepäev ja suvelaat. Viimsi poolsaarel ja ka saartel olid
avatud kokku üle 60 kodukohviku. Viimsi vabaõhumuuseumis esinesid koorifestivalil
Europa Cantat 2018 osalnud koorid.
Suve üheks suursündmuseks kujunes 19.augustil Naissaare Püha Maarja kabeli
pidulik taaspühitsemine. Sellel tseremoonial osalesid Rootsi Kroonprintsess Victoria,
prints Daniel ning Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid abikaasa Georgi-Rene
Maksimovskiga.
8. septembril toimus traditsiooniline Viimsi turvalisusepäev ning Viimsi huvitegevuse
infolaat Viimsi Keskkooli õuealal ja siseruumides.
28. septembril sai teoks traditsiooniline Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooks
Viimsi mõisa pargis.
25. oktoobril jõudis lõpusirgele konkurss „Viimsi Kaunis Kodu 2018“, mille tulemusel
tunnustati 5 Viimsi kaunist kodu.
5.-11. november toimus Viimsis muusikafestival Viimsi Happy Jazz Festival. Festivali
raames toimusid kontserdid erinevatele sihtgruppidele. Viimsi vald toetab festivali
juba mitmendat aastat.
8. detsembril korraldas MTÜ Viimsi Invaühing traditsioonilise Viimsi Heategevusballi
Viimsi Keskkoolis. Balli heategevustuludega aidatakse Viimsi Invaühingut, kes
tegeleb puuetega lastega.
10.detsembril tähistati Eesti Sõjamuuseumis Maria Laidoneri 130. sünniaastapäeva.
Korraldajad Eesti Sõjamuuseum, Poola Suursaatkond Tallinnas, Viimsi Vallavalitsus

2018. aasta sarjaüritused:
• 2018. aastal jätkus Andres Kaarmanni juhitud Viimsi mälumäng Rannarahva
Muuseumis ja sügisest Haabneeme Koolis. Osalemas oli kokku juba 36 võistkonda.
Populaarne ja oodatud mälumängu sari jätkub ka 2019. aastal.
• EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimus aasta vältel mitu eesti tunnustatud
kunstniku näitust, sealhulgas Tiiu Viiese kunstinäitus, Tiiu Pallo Vaigu näitus
Ilmotsatu jt.
• Detsembris toimus konkurss „Viimsi Jõuluvalgus 2018“
2018. aastal toetas Viimsi vald kultuuriürituste läbiviimist 87,0 tuh. euroga ja piirkondlike
spordiürituste korraldamist 28,0 tuh. euroga (2017. aastal vastavalt 79,8 ja 19,2 tuh. euroga).
Külaseltsid
Viimsi vald peab väga tähtsaks kogukonna kaasamist ning püstitatud eesmärk mehitada kõik
külad külavanematega hakkab realiseeruma – hetkel omavad enamuds kõladest kõneisikut
kõlavanema näol. 2018. aastal oli 14 aktiivset külaseltsi.
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.
Valla eelarvest toetati 2018. aastal 14 külakogukonda sihtotstarbelise tegevustoetusega
kokku summas 27,9 tuh. eurot (2017. aastal 27,9 tuh. eurot).
Viimsi Raamatukogu
Vallas osutavad raamatukoguteenust Haabneemes asuv Viimsi Raamatukogu kui
keskraamatukogu ja selle kaks harukogu – Prangli ja Randvere. 2018. aastal laienes
raamatukogu ka Püünsisse - uues Püünsi Kooli juurdeehituses võimaldati ruumid ka Viimsi
Raamatukogu uuele harukogule. Raamatukogu töötab sarnaselt Randvere raamatukoguga
nii kooli kui ka rahvaraamatukoguna.
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2018.aastal oli Viimsi Raamatukogu märkimisväärsemad sündmused:
Vallaraamatukogu pikaajalisele ruumiprobleemile lahenduse otsimine, mis algas jaanuaris ja
lõppes 18.detsembril, kui vallavolikogu võttis vastu otsuse sõlmida üürileping Viimsi
Marketiga raamatukogule ruumide rentimiseks. Raamatukogu kasutusse antakse 2 688 m².
Pärast ümberehitustöid valmivad raamatukogu uued ruumid 2019. aasta teisel poolaastal;
Vallaraamatukogu uue harukogu Püünsi raamatukogu ehitamine ja sisustamine.
Raamatukogu asub Püünsi koolis ja töötab nii rahva- kui kooliraamatukoguna ning alustas
tööd 2018. aasta sügisel;
Raamatukoguteenuste näitarvude järjepidev kasv: võrreldes 2017. aastaga kasvas lugejate
arv 308, külastuste arv 6784 ja laenutuste arv 5784 võrra;
Laste lugemishuvide arendamise eesmärgil korraldatud 7. suvelugemine oli märkimisväärselt
osavõtjate rohke - kui 2012. aastal osales suvelugemises 10 last, siis 2018. aastal juba 180
last;
EV 100 ja Euroopa kultuuripärandi tähistamine mitmesuguste erinevate sündmustega.
Vallaraamatukogu ruumide olukorra parendamiseks olulisi muutusi ei toimunud, väljaarvatud
mõningate lisariiulite ehitamine. Suvel avastati vallaraamatukogu ruumides tervisele ohtlikud
hallitusseened, millele OÜ Antivamm Ehitus tegi kolm korda tõrjet. Prangli Raamatukogus
remonditi ahi, mis oli amortiseerunud ja tuleohtlik. Randvere Raamatukogu telliti põrandale
rõõmsavärviline, Viimsi raamatukogu maskoti Vimpsiku pildiga vaip. Kuna 2017. aastal
teostati vallaraamatukogus IT auditi tulemusel selgunud suuremad tööd ja tekkis reaalne
võimalus saada uued ruumid, siis loobuti kavandatud arvutivõrgu ümberehitustöödest.
Juurde soetati uusi arvuteid ja riistvara teisi vajalikke tarvikuid. Prangli Raamatukogu sai
lõpuks WiFi ühenduse.
Kogud kasvasid 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 5194 eksemplari võrra, seal hulgas
Püünsi Raamatukogu avamisega lisandus 4922 eksemplari. Võrreldes 2017. aastaga kasvas
raamatute nimetuste arv 205, eksemplaride arv 403 ja auviste arv 81 võrra. Märgatavalt
kasvas nii ilu- kui lastekirjanduse nimetuste ja eksemplaride arv, seda võimaldas suurem
valla eraldatud komplekteerimise eelarve. Kuna huvi võõrkeelse kirjanduse vastu on lugejate
hulgas oluliselt kasvanud, osteti vallaraamatukogusse 528 eksemplari võõrkeelset kirjandust.
Hetkel napib ruumi võõrkeelse kogu kasvatamiseks.
2018.aastal oli ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 3,28 eurot, mis on 0,49 € rohkem kui
2017. aastal. Vald andis elaniku kohta 1,89 eurot ja riigi eelarvest lisandus 1,38 eurot. Kui
vallapoolne rahastamine kasvas võrreldes eelmise aastaga 0,47 eurot, siis riigi eelarvest oli
kasv vaid 0,02 eurot. Samas on raamatute hind kasvanud kuni 50%.
Viimsi valla raamatukogudes laenutatakse palju perioodikaväljaandeid (eriti Prangli
Raamatukogus), mistõttu tellitakse praktiliselt kõik Eestis ilmuvad nimetused ja valik lugejate
poolt enam soovitud välismaa perioodikast.
Ka 2018.aastal jätkus Viimsi Raamatukogus auviste kogu täiendamine, et oleks lugejatele
pakkuda hea valik nii välismaist kui ka kodumaist muusikat. 2018. aasta alguses oli auviseid
1 628, aasta lõpuks oli kogu kasvanud 1 958 eksemplarini ehk 332 võrra, mis on enam kui
2017. aastal.
2018. aastal muutusid vallaraamatukogu lahtiolekuajad: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel
pikenes see ühe tunni võrra ja raamatukogu on nimetatud päevadel nüüd avatud kuni kella
18.00-ni. Raamatukogu külastajad võtsid selle muutuse hästi vastu.
Viimsi valla kõigis raamatukogudes on loodud üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu
juurdepääs avalikule informatsioonile. Viimsi Raamatukogus on avaliku teabe leidmiseks 4
arvutitöökohta, Randvere Raamatukogus 2, mida kooliõpilased kasutavad kodutööde
tegemiseks ning Prangli Raamatukogus 2. Vallaraamatukogus on arvutitöökohtade arv
kasutajate arvu kohta ilmselgelt väike, aga praegustes ruumides sellele lahendust pole.
Wi-Fi kasutamise võimalus on kõigis kolmes raamatukogus.
2018. aastal kasvas Viimsi valla raamatukogude lugejate arv 308 võrra, sealhulgas
vallaraamatukogus lisandus 248 uut lugejat. Vallaraamatukogu uute lugejate arvu kasv on
aeglustunud mitmel põhjusel: raamatukogu asub keskusest eemal, raamatukogus puuduvad
individuaal- ja rühmatööruumid, igal aastal on tulnud ruumipuuduse tõttu avariiulitelt
teavikuid ümber paigutada hoidlatesse.

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

33

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

Külastuste arv kasvas võrreldes 2017. aastaga 6 784 võrra. Aasta aastalt on kasvanud
virtuaalkülastuste arv - 2018. aastal oli võrreldes eelneva aastaga 55 710 virtuaalkülastust
rohkem. Harukogudes on virtuaalkülastuste arv tagasihoidlik, pigem eelistatakse
raamatukogus kohapealset teenindust.
Võrreldes 2017.aastaga kasvas laenutuste arv raamatukogudes 5 784 võrra, sealhulgas
enim Randvere Raamatukogus 3 836 võrra.
Märgatavalt täienesid 2018. aastal laste- ja noortekirjanduse kogud. Vallaraamatukogu
kogusse lisandus 619 nimetust (võrreldes 2017. aastaga +345 nimetust) ja 868 eksemplari
(võrreldes 2017. aastaga + 500 eksemplari), mis aitas tõhusalt kaasa lasteteeninduse
arvnäitajate kasvule. Aastaga lisandus 351 last/lugejat, külastuste arv suurenes 3284 võrra
ja laenutuste arv 2031 võrra. Näitarvude kasv oli tingitud tõenäoliselt hästi komplekteeritud
kogust, kuna kohallugemiseks praktiliselt tingimused puuduvad (lastenurk on vaid 9 m²).
Samuti
jätkus
vallaraamatukogude
koostöö
kooliraamatukogudega;
toimusid
raamatukoguhoidjate ühisarutelud ja koos korraldati nii õpilaste ettelugemisevõistlus kui ka
kirjandusmäng. Vallaraamatukogul oli tihe koostöö Haabneeme lasteaedade ja koolidega nii
kirjandust tutvustavate rühmakoolituste, kui ka kirjanikega kohtumiste raames. Kokku
korraldati neile 5 rühmakoolitust raamatukogu ja kirjanduse tutvustamise teemal ning 14
kohtumis- ja kirjandushommikut. Populaarsemad olid kohtumised kirjanikega Indrek Koff, Aidi
Vallik, Wimberg, Piret Päär, Anti Saar, Priit Põhjala, Kadri Lepp ja Sulev Oll. Randvere
Raamatukogu suurema üritusena võib esile tuua rahvusvahelist lugemisprojekti „Meie väike
raamatukogu“, millega liitusid Randvere kooli 1.-2. klasside õpilased.
Laste lugemishuvide arendamise eesmärgil korraldas vallaraamatukogu juba 7. laste
suvelugemise, mis oli märkimisväärselt osavõtjate rohke - kui 2012. aastal osales
suvelugemises 10 last, siis 2018. aastal juba 180 last. 2018.aastal korraldasid Viimsi valla
raamatukogud lastele ja noortele kokku 53 erinevat üritust, millest võttis osa 1 703 last.
Nimetatud näitajad kasvasid võrreldes 2017. aastaga oluliselt.
Vallaraamatukogu osales Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva puhul korraldatud üleskutses
pakkuda noortele kunstnikele võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogus, mille
raames eksponeerisid oma loomingut Karl Joonas Alamaa isikunäitusega ''Vorm ja eeldus'',
Hele - Riin Hallik isikunäitusega “Rahustada häirituid ja häirida rahulikke”, Naatan Hollman
fotonäitusega ''Loodus - Eesti Vabariigi raudvara'' ja noored fotograafid Johan Boeijkens,
Peeter Karask, Hans Markus Antson, Tobias Tikenberg, Jüri-Andreas Järviste näitusega
„Lumehelk“.
Kohalikul tasandil oli vallaraamatukogu järjepidevalt Eesti kultuuri tutvustaja ja huvitavate
kohtumisõhtute korraldaja. Esinejate valikul arvestati seejuures eelkõige lugejate soove. Nii
korraldati 2018. aastal täiskasvanutele 11 erinevat sündmust, millest meelejäävamad ja
osalejate rohkemad olid EV100 raames
kohtumised
Eesti Vabaõhumuuseumi
teadusdirektori, raamatu "Eesti argielu" autori Heiki Pärdiga, kirjanik Jaak Juskega, Rein
Veidemanniga, Ahto Kaasikuga, Sirje Kiiniga, ja Tiit Kändleriga. Meeldejäävaks kujunes
kohtumine kirjandusfestivali Head Read raames Eestit külastanud Taani krimikirjanik Michael
Katz Krefeldiga.
Suuliste sündmuste kõrval korraldati vallaraamatukogus vaatamata ruumikitsikusele 47
näitust. Neist suuremad olid Rahvusarhiivi rändnäitused "Moejoonis 1950-ndatel aastatel“,
"Iseseisvuse taastamine", fotograaf Meeli Küttimi fotonäitus "Urban dogs - Tallinna koerad"
ja Eesti Huumoriliidu rahvusvaheline karikatuurinäitus ''Juubel - Eesti Vabariik 100''.
2018. aastal jätkus traditsiooniliste turundusvõtete rakendamine: üritusturundus,
raamatukogu kodulehe, RIKSWEB-i, Viimsi valla veebilehe, visitViimsi.com-i ja erinevate
Facebooki lehtede (raamatukogu, valla, visitviimsi.com, viimsilaste grupid jm) kasutamine
raamatukogus toimuva reklaamimiseks, reklaamplakatite levitamine Viimsi olulisemates
inimeste liikumiskohtades ja koostööpartnerite juures (Viimsi Päevakeskus, Viimsi valla
koolid ja kooliraamatukogud) ning valla ajalehes „Viimsi Teataja“. Jätkati ürituste loomist
Facebook-i, millega kasutaja saab liituda ning mille kaudu saab üritusega liitujat teavitada.
Jätkus Viimsi Raamatukogu ajalooalbumi „100 aastat Viimsi Raamatukogu“ käsikirja
koostamine (Anne Velliste, Krista Saare, Tiiu Valm). See ilmub 2019. aasta lõpus.
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2018. aastal alustati vallaraamatukogus koduloo andmebaasi loomisega, aasta lõpuks oli
selles 355 kirjet.
Kasutajatele tehti kättesaadavaks täisteksti andmebaas EBSCO.
Kokku moodustasid Viimsi Raamatukogude kulud 2018. aastal 352,6 tuh. eurot, sh Viimsi
Raamatukogu 293,7 tuh. eurot, Prangli haruraamatukogu 24,6 tuh. eurot, Randvere
haruraamatukogu 22,1 tuh. eurot ja Püünsi haruraamatukogu 12,2 tuh. eurot (2017. aastal
kulud kokku 275,8 tuh. eurot, sh Viimsi 235,6 tuh. eurot, Prangli 23,2 tuh. eurot ja Randvere
17,0 tuh. eurot).
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Viimsi vallas kultuuri- ja noorsootööd korraldav mittetulundusühing Viimsi Huvikeskus töötab
nii Viimsi alevikus kui ka Prangli saarel - kultuuritööd tehakse Viimsi Huvikeskuses ja Prangli
Rahvamajas.
Viimsi Huvikeskuses tegutses 2018. aastal 72 huviringi rühma, mille töös osales
iganädalaselt 1100 inimest, nendest 558 täiskasvanut ja 553 last. 2018. aastal töötas Viimsi
Huvikeskuses 26 inimest, nendest 17 töölepinguga ja 9 käsunduslepinguga.
Kokku toetas Viimsi Vallavalitsus 2018. aastal Viimsi Huvikeskuse kultuuritegevust 216,0 tuh.
euroga (2017. aastal 204,0 tuh. euroga), milest 85,3 tuh. eurot kulus ruumide üüriks ja
kommunaalmakseteks OÜ-le Viimsi Haldus, 120,8 tuh. eurot tööjõukuludeks ja 9,9 tuh. eurot
kultuuritöö korraldamiseks Viimsi Huvikeskuses ja Prangli Rahvamajas.
Hinnanguliselt osales 2018. aastal huvikeskuses toimunud sündmustel liguikaudu 16 000
inimest.
Valik 2018. aastal toimunud sündmuseid:
• Viimsi Laululaps 2018;
• Eesti rahvamajade vabaõhulavastus „Mälutempel“;
• Viimsi Harrastusteateri etendus „Charlie Brownie jõulud”;
• Viimsi Huvikeskuse aatriumis eksponeeriti 10 harrastuskunstnike ja fotograafide
näitust;
• Osaleti ja osaliselt organiseeriti Harjumaa Laulu- ja Tantsupidu „Koduteel“,
• Toimus 11 külalisetendust ja 21 külaliskontserti,
• Viimsi Huvikeskuse tähtpäevalised kontserdid;
• Viimsi Huvikeskuse kooride ja solistide jõulukontserdid kirikutes;
• Viimsi Huvikeskuse heategevuskontsert leukeemiahaigetele lastele;
• Koolitused, loengud, töötoad Viimsi elanikele,
• Koolivaheaja laagrid lastele ja noortele,
• Randvere Pasunakoori kontserdid;
• Üritus „Prangli sädeinimene 2018“;
• Prangli emadepäev ja ansambli JÄÄÄÄR kontsert;
• Regulaarne kino näitamine Prangli Rahvamajas;
• Prangli saare spordipäev ja ansambel Terminaator;
• Prangli saarel Kalurite päev ja Anne Veski kontsert,
• Prangli saare jaanipidu;
• Lubja Jaanitule kultuuriprogramm;
Jne.
SA Rannarahva Muuseum
Sihtasutus Rannarahva Muuseumi 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 ja militaarekspositsioon Naissaarel.
Lisaks haldab muuseum Naissaarel asuvat Naissaare Merekindluse raudteed.
Üritustegevus
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Korraldati August Luusmanni loomingut tutvustav kontsert, kus astusid üles erinevad
interpreedid. Kuna paljud teosed esitati esmakordselt, oli kontsert väga ajaloosisukas ja
kunstiliselt väärtuslik. Samuti oli ettevõtmine edukas külastajate arvu ja tagasiside poolest.
Toimusid Kirovi kolhoosi teemaliste mälestuste õhtud, kus endised töötajad jutustasid
põnevaid seiku selle väljapäistva nähtuse telgitagustest.
Lisaks korraldas Rannarahva muuseum 2018. aastal mitmeid suure külastajate arvuga
sündmusi, millest suurimad olid Jaanipäev, Suvelaat, Rannarahva festival, Muinastulede Öö,
Rannarahva jõululaat. Rannarahva Festivalil tehti koostööd Leader liikumisega, mille raames
külastas sündmust külalisi Soomest ning mille sisuks oli paatide ehitus koos töötoaga. Lisaks
toimusid Viimsi taluturu teemalised sündmused – kalapäev, lihapäev, ubinapäev.
Rannarahva muuseumis toimus palju kontserte, mida korraldasid erinevad kontsertide
korraldajad ning sündmusi, mille tellijateks olid erinevad organisatsioonid.
Ajaloo uurimistöö
2018. aastal jätkus ulatuslik kogude sisestamine Muuseumite infosüsteemi MUIS.
Rannarahva Muuseumi portaal MUIS-is on muutumas järjest külastatavamaks, mis on üks
muuseumite peamisi eesmärke – anda kasutada kogusid uurimiseks.
Seoses 2019. aastal toimuva Viimsi teemalise näitusega uuriti läbi paljude külade ajalooga
seonduvaid andmeid. Täideti paljud teadmiste lüngad erinevate külade ajaloo kohta. Sama
näitusega seoses on uuritud ning täpsustatud palju Viimsi ajalooga seonduvat alates
muinasajast kuni uuema ajani.
Jätkus Põhjaranniku paatide uurimisalane koostöö teiste organisatsioonidega ning alustati
põhjaranniku mootorpaadi tüüpide uurimist, millele järgneb sellealane paadiehituslik
eksperiment.
Jätkus eelmisel aastal alanud Kirovi kalurikolhoosi alaste mälestuste kogumine.
Osaleti Eestiranna mälestuste uurimise projektis koos OÜ-ga Prangli Reisid intervjueerides
inimesi ja kogudes mälestusi.
Eksponeeritud näitused
2018. aastal oli Rannarahva muuseumi peamiseks näituseks 2017. aasta lõpus avatud “Ühel
väikesel saarel elas geenius”. mis on pühendatud Eesti 100 sünnipäevale ja iseloomustab
kohaliku rannaelu kultuurilist eripära läbi August Luusmanni loomingu.
Vabaõhumuuseumi ekspositsiooni oluliseks osaks on olnud muuseumis ehitatud viislaid
kalapaadi valmimine. Sellise ajaloolise eksperimentaalpaadi valmimist on allveearheoloog
Vello Mäss pidanud üheks aasta tähtsündmuseks Eesti mereajaloo uurimisel. Paat on
osutunud vabaõhumuuseumis kõige uudistatumaks ja fotografeeritumaks objektiks. Oluline
on olnud ka eesmärk kujundada Viimsi vabaõhumuuseumi rand kaluriküla ranna sarnaseks,
mis annab talle olulise eelise teiste arvukate vabaõhumuuseumide ees.
Naissaarel avati taas muuseum, mis oli mitmeid aastaid olnud ekspositsiooni ja hoone osas
lagastatud. Taastati paljuski endine ekspositsioon. Peale selle lisati uusi objekte ning
arendati ekspositsiooni sisu. Näiteks saab ühes toas vaadata ekraanilt vanu kaadreid
Naissaare kohta.
Hariduskeskuse tegevus
Haridusprogrammide osas täiendati eelmisi programme ja lisati uusi. Väga populaarsed olid
rahvakalendri tähtpäevadele pühendatud programmid vabaõhumuuseumis. Jätkus edukas
koostöö KIK programme raames keskkonnaprogrammidega.
Turundustegevus
Traditsiooniliselt tutvustas muuseum end Tourestil. Turismifirmadele ja giididele korraldati
hooajaeelne infopäev koos ekskursiooniga Viimsi poolsaarel. Sügisel toimusid kliendi
tänuüritused suurematele koostööpartneritele.
Muuseumi tegevuse kajastamine üleriigilises meedias oli 2018. aastal rekordiline. Viislaid
paadi vettelaskmist Rannarahva Festivalil ning Naissaare raudtee remondi avamist
kajastasid kõik suuremad üleriigilised telekanalid. Paadile ja muuseumile oli pühendatud
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saatesarja Merevaade üks osa. Kanal 2 saade Hommik kajastas muuseumis toimuvat 4-s
saates.
Oluline on olnud ka osalemine Eestiranna projektis seoses sellealase dokumentaalfilmi
valmimisega.
Arendustegevus
2018. aasta suuremahulisemad arendused olid seotud Naissaare raudtee ja muuseumiga.
Remonditi 2,5 km. raudteed, sh sild ja ülesõit, mille tulemusena on tekkinud raudteelõik, kus
saab sõita veeremiga. Lisaks ettevalmistöödele ja projekteerimisele tehti otseseid raudtee
remonditöid 134 tuh. euro ulatuses, millest Viimsi valla toetus oli 78,8 tuh. eurot, lisaks saadi
toetust PRIA-lt.
Remonditi Naissaare muuseumi hoone ja arendati ekspositsiooni, s.h. rajati elektrisüsteem
päikesepatareidega.
Oluline on olnud vabaõhumuuseumi paatide ekspositsiooni arendamise kõrval ka
põllumajandusliku keskkonna arendamine. Lisaks paatidele oli Kingu talu põhitegevuseks
viljakasvatud, mida ilmestab rehielamu olemasolu. Rajati viljapõld, millest kogutud saaki
töödeldi traditsioonilistel meetoditel. Mõlemad arendussuunad on olnud oluliseks arenduseks
ajaloolise keskkonna taastamisel, mis on vabaõhumuuseumide üks olulisi eesmärke.
Värviti Kingu elamu, mis oli hädavajalik nii hoone kaitsmise osas kui ekspositsiooni
väljanägemise mõttes. Tehti puidukahjuritega hoonetele mürgitamine, mis oli hädavajalik
hoonete säilimiseks.
Eesmärgid 2019.aastaks
Oluline eesmärk on seoses Viimsi valla 100. aastapäevaga Viimsi ajalugu tutvustava näituse
avamine ning selle maksimaalselt lai eksponeerimine eelkõige Viimsi koolilastele.
Eesmärgiks on, et muuseumi külastaks aasta jooksul enamus kohalikke kooliõpilasi
tutvumaks nii kohaliku Viimsi ajalooga laiemalt, kui ka muuseumi olemasolu ja sisuga.
Eesmärgiks on täiendada edasi paatide ekspositsiooni uute alustega ja arendada
programme nende tutvustamiseks. Abi selleks taotletakse ka PRIA Kalanduspiirkonna
toetusprogrammist. Samuti planeeritakse põllumajanduse osa mitmekesistamist ja käsitöö
arendamist.
Naissaarel on kavas jätkata raudtee renoveerimist eesmärgiga võimaldada veeremi sõitu
sadamasse. Atraktsiooni alustamiseks planeeritakse remontida veeremit, sh remontida
olemasolev vedur ning alustada unikaalse T54 veduri taastamist.
Kuna 2020. aastal möödub 70 aastat Kirovi kalurikolhoosi asutamisest, mida muuseum
kavatseb tähistada ulatusliku näituse ja programmiga, siis jätkatakse aktiivselt sellealaseid
uurimisi ja ettevalmistusi.
2018. aastal toetas Viimsi Vallavalitsus muuseumi tegevust kokku 341,6 tuh. euroga, sh
sihtotstarbelised eraldised investeeringuteks 94,6 tuh. eurot (2017. aastal 291,5 tuh. eurot,
sh investeeringutoetus 65,0 tuh. eurot).
Avalikkusega suhtlemine
2018. aastal olid Viimsi valla peamisteks infokanaliteks veebileht www.viimsivald.ee, kohalik
vallaleht „Viimsi Teataja“ ja ametlik sotsiaalmeedia konto www.facebook.com/ViimsiVald.
Viimsi Teataja
2018. aastal anti jätkuvalt välja valla lehte „Viimsi Teataja“. „Viimsi Teataja“ eesmärk on
pakkuda kohalikele elanikele informatsiooni vallas toimuvatest sündmustest, olulisest infost,
volikogu otsustest, vallavalitsuse otsustest, toetustest, avalikustatakse detailplaneeringuid,
kohalike elanike ja ettevõtete kuulutusi, vahendada kogukonna ja partnerorganisatsioonide
teavet jne, Väljaanne ilmub kaks korda kuus reedesel päeval ning on 16-, 20- või 24leheküljeline. „Viimsi Teataja“ tiraaž on suurenenud 10 250 eksemplarini. Ajaleht jõuab
vallaelanike postkastidesse, suurematesse kaubanduskeskustesse, Rannarahva muuseumi,
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Eesti Sõjamuuseumi, valla territooriumil asuvatesse kohvikutesse ning paljudesse teistesse
kohtadesse. „Viimsi Teataja“ on vallaelanikele tasuta.
Väljaande kujundamise, trüki ja kojukande eest vastutab Meedium OÜ, kellega sõlmiti leping
01.11.2018. 2018. aastal ilmus „Viimsi Teataja“ 23 korral (sh Kohvikutepäeva erileht).
2018. aastal toetati ajalehe „Viimsi Teataja2 ilmumist 93,1 tuh. euroga (2017. aastal 100,8
tuh. euroga).
Viimsi vald sotsiaalmeedias Facebook
Viimsi valla ametlik sotsiaalmeedialeht on www.facebook.com/ViimsiVald.
Sotsiaalmeedia konto jälgijaskond kasvas 2018. aastaga 1042 jälgija võrra (31.12.201731.12.2018) ning jõudis 4946 huviliseni. Kommunikatsiooniosakonnaeesmärk on tagada
2019. aastal vaatajaskonna oluline kasv, et saavutada sotsiaalmeedias kohaliku
põhiteabekanali staatus. Töö selle saavutamiseks jätkub ja plaanis on luua 2019. aastal
sotsiaalmeedia kommunikatsiooniplaan. 2018. aastal viidi edukalt läbi kaks sotsiaalmeedia
kampaaniat, et kutsuda üles Viimsis elavaid inimesi registreerima ennast Viimsi valla
elanikuks, ühtlasi oli tegemist ka Viimsi valla maine kampaaniaga, kus viimsilased rääkisid,
miks neile meeldib just Viimsis elada.
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.
Vallaelanike päringutele vastamise korra sätestab avaliku teabe seadus, mille alusel on
teabenõude esitamise viisid järgmised: suuline pöördumine teabevaldaja poole vahetult
telefoniteel või kirjalikult, teabenõude üle andmine isiklikult või edastamine posti või
elektronpostiga.
Koostöö siht- ja sidususgruppidega
Avaliku asutusena on Viimsi Vallavalitsuse ülesanne luua ja koordineerida koostööd siht- ja
sidususgruppidega. Valla partnerite hulka kuuluvad ühingud nii kolmandast, era- kui ka
avalikust sektorist. Kohaliku elu arendamisel osalevad külavanemad, kellele loodi 2018.
aasta intranet, et tagada info ja vajalike dokumentide kiire kättesaadavus Lisaks sellele loodi
2018. aastal uus valla koduleht, et tagada senisest paremini avaliku informatsiooni
kättesaadavust ning toetada seeläbi kogukondade osalemist kohaliku elu korraldamisel.
2018. aastal toetati info ja PR-teenuseid 24,7 euroga (2017. aastal 59,7 tuh. euroga).
Religioon
2018. aastal toetas Viimsi vald EELK Randvere Peetri koguduse, EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse, EELK Prangli Laurentsiuse koguduse, EELK Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse ja
Viimsi Vabakoguduse tegevuskulusid kokku summas 9,0 tuh. eurot (2017. aastal 7,0 tuh.
eurot). Iga kogudus sai 2018. aastal tegevustoetust summas 1,8 tuh. eurot (2017. aastal 1,4
tuh. eurot).
Täiendavalt toetati EELK Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse Naissaare Püha Maarja
kirikuhoone parendustööde teostamist 9,0 tuh. euroga.

09 HARIDUS
Vastavalt Viimsi valla arengukavas ja valla eelarves püstitatud eesmärkidele jätkus 2018.
aastal haridusasutuste võrgustiku loomine, arendamine ja koostöö eralasteaedadega.
Haridusvaldkonda puudutavad tegevused 2018. aastal olid kooskõlas Viimsi valla arengu- ja
tegevuskavaga ning haridusasutuste arengukavadega.
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Valdkonna eesmärgid 2018. aastal olid:
• jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist, muuta
Viimsi Keskkool 9-klassiliseks põhikooliks;
• asutada ja avada koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasium
Viimsi valda;
• 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 ja toetada lastehoiuteenuse kasutamist;
• tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas Viimsi
üldhariduskoolides;
• 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 1.- 12. 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);
• toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide
toetamist;
• toetada huvihariduse (sh teadushuvihariduse) andmist Viimsi valla huvikoolides ja
huviringides;
• toetada Noortevolikogu tegevust;
• toetada noortekeskuste tegevust, rajada Püünsi noortekeskus;
• korraldada õpilasmaleva tegevust:
• luua võimalused rahvusvaheliseks haridus- ja noorsooalaseks koostööks.
2018. aasta arvudes:
• Viimsi valla viies koolis õppis aasta lõpu seisuga 2466 last,
• Väljaspool valda õpib 1163 Viimsi last, sealhulgas 202 õpilast erakoolides ning 282
riigikoolides (valdav osa sügisel avatud Viimsi Gümnaasiumis);
• Viimsi munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad 8 maja ja Püünsi Kooli
lasteaed) käis 830 last. Eralasteaias (kokku 23) käib 534 Viimsi last.
ALUSHARIDUS
2018. 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 796 last ja Püünsis 34 last.
Lisaks Viimsi valla haridusasutustele käisid Viimsi valla lapsed 17 Tallinna linna eralasteaias.
2018. aasta lõpu seisuga käis teistest omavalitsusüksustest valla lasteaedades 12 last, kõik
Tallinnast (2017. aastal käis Tallinnast 13 last). Teiste omavalitsusüksuste
munitsipaallasteaedades käis 76 Viimsi last, kellest 55 käis Tallinna munitsipaallasteaedades ja 13 Maardu linna lasteaedades ning 8 teiste kohalike omavalitsuste
lasteaedades (2017. aastal 105 last, kellest 87 käis Tallinnas, 10 Maardus, 8 teistes
omavalitsustes).
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Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes
Lasteaiad
Laste arv
Teised KOV-id
21
Tallinn
55
Kokku
76
2018. aastal tasuti teistes kohalikes omavalitsuse lasteaedades käivate Viimsi valla laste
eest kokku 308,0 tuh. eurot (2017. aastal 323,1 tuh. eurot).
Lasteaiakohtade vajadus
Viimsi vallas oli 2018. aastal lasteaiaealisi lapsi 1715 (2017. aastal 1710), kellest 1495
(2017. aastal 1488) lapsele võimaldati alusharidust Viimsi munitsipaallasteaedades,
eralasteaedades- ja hoidudes ning teiste kohalike omavalitsuste lasteaedades. Seega oli
2017. aastal katmata lasteaiakohtade vajadus 220 lapsele. Mitte kõik nendest lastest ei ole
lasteaiakohtade järjekorras koha ootel.
Kokku oli 2018. aasta lõpu seisuga Viimsi vallas lasteaiakoha järjekorras 651 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 651, kuid vald pole neist vaid 50-le võimaldanud
alushariduse omandamise võimalust.
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
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. 2018. aastal
esitati soodustuse saamiseks 33 taotlust (2017. aastal 41). 2018. aastal sai lasteaiatasu
soodustust kokku 70 last (2017. aastal 102).
MLA Viimsi Lasteaiad
MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium. MLA Viimsi
Lasteaiad koosneb 8 allüksusest (8 majast), kus 2018. aastal töötas kokku 38 rühma 791
lapsega.
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2018. aastal komplekteeritud 15 lasteaiarühma lastele
vanuses 3-6 aastat, 9 liitrühma lastele vanuses 2-7 aastat, 3 sõimerühma lastele vanuses
1,5-3 aastat, 10 sobitusrühma ja 1 tasandusrühm. Sobitusrühmad olid 2018. 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.
2018 kevadel läks kooli MLA Viimsi Lasteaedadest kokku 195 last. Koolikohustuse täitmine
lükati edasi 12 lapsel. Logopeedilist abi vajas 2018. aastal 92 last. Tugimeeskonna poole
nõustamiseks pöördunud laste arv oli 109, neist suunati spetsialistide juurde edasi 29
juhtumit. Mänguteraapias või individuaalsel nõustamisel osales 50 last.
MLA Viimsi Lasteaiad 2018. aasta õppe- ja kasvatustöö teema: „100 erinevat Eestimaad“,
mis võimaldas õppe- ja kasvatustöösse lõimida projektiõppe metoodikat ja lapsest lähtuvat
tegevuskultuuri. Eesmärgiks seati Eestimaa juubeliaasta ja kodukohaga seotud teemade
lõimimine õppe- ja kasvatustegevustega. Kevadeks (30.04.2018) valmisid majades näitused
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läbiviidud temaatilistest tegevustest, projektidest, loovtöödest, ühisüritustest ja
õppekäikudest.
Jätkuvalt oli MLA Viimsi Lasteaiad õppekavast lähtuvalt läbivateks teemadeks
väärtuskasvatus, terviseedendus, õuesõpe ning sotsiaalsete oskuste programmi eesmärgid
ja põhimõtted. Erilise tähelepanu all oli väärtuskasvatus. MLA Viimsi Lasteaed osales Tartu
Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud konkursil „Hea lastead – väärtuspõhine lasteaed“.
Konkursil saavutati tunnustus „Hea lasteaia edendaja 2018“. Konkursitöös analüüsiti
viimastel aastatel eesmärgiks olnud lasteaia väärtuspõhise tegevuse arengut ja lapsest
lähtuvaid tegevusi. Töö valmimise ajal külastasid lasteaeda nn "kriitilised sõbrad", kes andsid
tagasisidet lasteaia töö kohta ja hindasid väärtuspõhist tegevust. Lasteaeda tõsteti esile
lapsest lähtuva töökorralduse arendamise, teadliku ja süsteemse väärtuskasvatuse ning iga
maja omanäolisuse väärtustamise eest.
Lapse arengu hindamise kaardistamiseks viidi 2018. 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 (november 2018).
Koostöös hoolekoguga jätkus traditsiooniline kolmikürituste sari (suusapäev, grossijooks ja
rattapäev), mille eesmärgiks oli pakkuda lastele ja lastevanematele ühiseid tegevusi ning
soodustada laste sportlikku tegevust. Samuti toimusid MLA Viimsi Lasteaedade ühisüritused:
„Rannajooks“, „Isadepäeva spordipäev“, „Simmo ja Sanne teatrifestival“ ning “Laste
laulupäev“. Jätkusid eelmistel aastatel alustatud projektid: „Vanast uus“ - Laanelinnu maja
toolide renoveerimine, kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaiale ning „Eesti 100“ raames
tammede kasvatamine. Laanelinnu ja Astri majade ettevõtmisel toimus „Ellujäämiskursus“.
Samuti viidi läbi õppe- ja kasvatustöö teemast ja eesmärkidest lähtuvalt mitmeid teemapäevi
ning ühisüritusi. Aktiivselt osaleti mitmetes muuseumide ja looduskeskuste programmides
(Tallinna Loodusmuuseum, Lennusadam, Viimsi Rannarahvamuuseum, Tuhala maastikuala,
Polli loomaaed, Tallinna Botaanikaaed, Teletorn, Tervishoiumuuseum, Teatri- ja
Muusikamuuseum, Eesti Sõjamuuseum, Viimsi Vabaõhumuuseum, Aegviidu RMK jne).
Täiendati õuesõppe võimalusi. Osaleti mitmetel vabariiklikel üritustel – Kalevi võimlemispidu
Tallinnas, Vabariiklik laste spordipäev, Teatrifestival „Karsumm“. Jätkus koostöö lastele
suunatud huviringidega (ballett, korvpall, judo, jooga, tantsimise, laulmine, kunst, inglise keel
ja robootika).
2018. aasta riskianalüüsist lähtuvalt vaadati üle laste igapäevane lasteaiakeskkond, et
tagada turvalisus ja eakohane areng kõikidele lastele. Tervisemeeskonna eestvedamisel viidi
läbi mitmeid tervistedendavaid üritusi nii lastele kui ka töötajatele. Vaadati üle töökeskkonna
riskianalüüs ning teostati sisekontroll. 2018. aasta kevadel hinnati kõikide majade õuealade
turvalisust ning kaardistati parendustegevused.
Personali koosseisus oli 2018. aasta sügisel 146 töötajat, neist pedagooge (rühmaõpetajad,
liikumis- ja muusikaõpetajad, eripedagoogid, õppejuhid, direktor) 72, assistente 54 ja õpetaja
abisid 11. 2018. aastal oli personali liikuvus jätkuvalt ligi 20 %. Enim vajati uusi assistente.
Kõikide töötajate töötasu tõusis 2018. aastal ligikaudu 10% ning pedagoogilistele töötajatele
võimaldati 56 päeva puhkust (14 täiendavat tasustatud puhkepäeva 2018. aastal).
Logopeediline töö kõneravi vajavatele lastele toimus Pargi, Päikeseratta, Randvere,
Laanelinnu, Leppneeme ja Karulaugu majades. Organisatsioonisiseselt töötasid
arengumeeskond, tervisemeeskond, tugimeeskond ja projektimeeskond. Meeskondade
osalusel koostati 2018/2019 õppeaasta tegevuskava, tervist edendavate tegevuste kava ning
projektitegevuste plaan. Analüüsiti eelmise õppeaasta tulemusi ning seati uued eesmärgid
tulevaseks perioodiks. Kõikidesse lasteaiamajadesse valmisid väärtuste ja lasteaia moto
plakatid. Koostati õpetaja eneseanalüüsi vorm. Meeskonnatööna valmis mahukas
konkursitöö „Hea lasteaed 2018“.
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2018. aasta kevadel võttis MLA Viimsi lasteaiad osa Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
korraldatud alushariduse rahuoluküsitlusest, millega selgitati välja õpetajate ja
lapsevanemate rahulolu. Küsitluse kokkuvõttes esitati võrdlevalt MLA Viimsi Lasteaiad
õpetajate ja lastevanemate arvamused vabariigi keskmise näitajaga. Uuringus osales 44
MLA Viimsi lasteaiad õpetajat/assistenti/õpetaja abi ning 163 lapsevanemat. Küsitluse
tulemusel selgus, et MLA Viimsi Lasteaiad õpetajad on tööga väga rahul, asutuses antakse
töötaja tööle tagasisidet ning ollakse rahul lasteaia õpikeskkonnaga. Õpetajad tunnetavad, et
nad on kaasatud otsustusprotsessidesse ning juhtkonna poolt toimib võrdne kohtlemine kõigi
töötajatele. Samuti hinnatakse kõrgelt õppevahendite olemasolu ja digivahendite
kättesaadavust/võimalusi. Veidi vähem hindasid lasteaia töötajad õuealade turvalisust ning
laste arvu rühmades. Küsitluses osalenud lapsevanemad hindasid kõrgelt lasteaia mainet
ning rahulolu. Lapsevanema ja lasteaia suhteid hinnati vabariigi keskmisest näitajast oluliselt
paremaks ning võimalusi erivajadustega laste kaasamiseks õppe- ja kasvatustöösse. Vähem
avaldasid lapsevanema rahuolu lasteaia toitlustamise suhtes ning samuti leiti, et laste arv on
rühmades liiga suur. Samuti hindasid lapsevanemad üldist rahulolu keskmiselt kõrgemaks
kui seda vabariigis keskmiselt.
Koolitused, õppepäevas, sisekoolitused 2018. aastal:
• Rühmasaatja liikluskoolitused.
• Esmaabi koolitused.
• Tuletõrje koolitused ja õppused.
• Õppeaasta jooksul külastati õppe- ja kasvatustöö tegevusi rühmades ja
kogemuste vahetamise päevad.
• „Vaikuse minutid“ koolituspäev Laanelinnu ja Päikeserattas.
• INNOVE õpetajate täiendkoolitus – väljasõit Teraksese lasteaeda,
supervisioonid, haridusideede mess.
• Digiõppe koolitus “Digialgus”.
• Keskkonnaõppe programm KIK.
• Viimsi valla haridusasutuste arenduspäev Tallinna Kultuurkatel.
• Erialane sisekoolitus assistentidele ja õpetaja abidele.
• Loovus Orfi pedagoogikast ja kandlekoolitus.
• Jagati kogemusi Järvamaa ja Haapsalu lasteaedadele.
• Viimsi valla koolidega koolivalmiduskaardi aruteluring.
Traditsiooniliselt tunnustati lasteaia tublisid töötajaid, meeskondi ja ettevõtmisi („MLA Viimsi
Lasteaiad aasta õpetaja“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta tegija“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta
meeskond“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta tegu“).
MLA Viimsi Lasteaiad tegevusnäitajad 2018. aastal:
• laste kohalkäidavus - september-mai 68%, suvekuudel juunis 46 %, juulis 2 %,
augustis 32 %.
• 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 – 12 artiklit.
Projektipõhine tegevus 2018. aastal:
• „Sotsiaalsete oskuste arengu teotamine: samm-sammult õppeprogramm
rahvusvahelises kontekstis“, SA Arcimedes Erasmus+ projekt;
• „Lapsest lähtuva õpikeskkonna mitmekesistamine läbi täienduskoolituse Euroopas“,
SA Archimedes Erasmus+ projekt;
• „Õpetaja eneseanalüüs ja lapsest lähtuv õpikorraldus MLA Viimsi Lasteaedades“, SA
Innove projekt õpetajate kutsealaseks arendamiseks ja koostöö edendamiseks;
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Bee Bot mesimumm algajate komplekti (põrandarobot , mille abil saavad lapsed
mänguliselt omandada programmeeimise algteadmsi) soetamine, Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse projekt;
„Õppeprogrammid MLA Viimsi Lasteaedades“, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK)
projekt
looduse
aktiivõppeprogrammides
osalemiseks
Aegviidu
Loodushariduskeskuses ja Tallinna Loomaiaias;
Rahvariiete soetamine MLA Viimsi Lasteaedadele, Eesti Kultuurkapitali toetus;
„Mõttemustrite
murdmine“,
SA
Innove
projekt
juhtkonna
liikmete
ja
arendusmeeskondade ühise tööalase õppimisprotsessi toetamiseks;
„Matkapäevad Viru rabas ja Sagadi looduskooli metsategelaste külaskäigud MLA
Viimsi Lasteaedadesse“, SA KIK projekt;
„Discovering the past, inspiring the future.“ Nordplus Junior projekt;
„Trace-training, networking and mobility in early childhood education and care“ SA
Archimedes Erasmus+ project;
Kölni Ülikooli praktikandid.
EVS vabatahtliku programm, vabatahtlik Makedooniast.
HTM keelekümblus projekt – eesti keele kui teiste keele õpetamine lasteaias
Viimsi valla „Helkuripuu“ ja „Tänavakunsti“ projektid.

2018. aastal analüüsiti MLA Viimsi Lasteaiad õppekava, vaadati üle töökorralduse alused,
täiendati õpetaja eneseanalüüsi alus. Kinnitati MLA Viimsi Lasteaiad mentoritasude ja
korraldamise kord. Lähtuvalt õpetaja eneseanalüüsidest koostati töötajate koolituskava ning
täiendati laste arengu hindamise põhimõtteid. Täiendati digitaalse dokumendihaldussüsteemi
Amphora töökorraldust ning vaadati üle e-lasteaia toimimise hetkeolukord. Analüüsiti õppeja kasvatustöö planeerimise põhimõtteid ja korraldust ning eesmärgistamise järjepidevust.
Täiendati individuaalse arengu jälgimise kaarti (IAK) ja koolivalmiduskaardi koostamise
põhimõtteid. Koostati arengukava 2017-2019 tegevuskava analüüs ja seatud eesmärkide
täitmine. Kaardistati ajajoone ülesandega õnnestunud ettevõtmised/tugevused ja
organisatsiooni parendamist vajavad tegevused. Koguti töötajate arvamused tööd
motiveerivatest ja demotiveerivatest teguritest. Koostati sisend 2020-2023 arengukava
koostamisse. MLA Viimsi Lasteaiad esitas arvamusfestivali mõttekorjesse idee aruteluks
„Tuleviku lasteaia“ teemal. Analüüsiti koolimängu ja arengumängu tulemusi ning koostati
vajalikud kokkuvõtted. Jätkusid arenguvestlused lastevanemate ja töötajatega. Viidi läbi
rühmameeskondaega tööaja kokkulepped ning koostöövestlused. Koostöös Püünsi Kooliga
korraldati Viimsi valla haridustöötajate arenduspäev „Lapse 100 keelt“.
Personalivajaduse ja liikuvuse analüüsimise tulemusel jätkati liitumist „ühe õpetaja süsteemi“
töökorraldusega. MLA Viimsi Lasteaedades töötas 2018. aastal „ühe õpetaja süsteemis“ 25
rühma. Jätkuvalt ollakse uudse süsteemi kogemuse jagajaks teistele lasteaedadele
maakondlikul ja vabariiklikul tasandil ning Tallinna Ülikoolile. Jätkuvalt oli MLA Viimsi
Lasteaiad praktikabaasiks tudengitele. Lisaks kohalikele noortele olid Karulaugu,
Päikeseratta ja Laanelinnu majades praktikal välislähetusega tudengid Saksamaalt. Jätkus
koostöö õpilasmalevaga. Koostöös Viimsi Koolidega toimus koolivalmiduskaardi ümarlaud.
Traditsiooniliselt toimusid 2018. aasta juunis ja augustis uutele lastevanematele avatud uste
päevad, kus tutvustati lasteaia töökorraldust ja kodukorda ning anti esmaseid juhiseid
lasteaiaga harjumiseks. Koolieelikute lastevanematele tutvustati koolimängu ja
koolivalmiduse hindamise ja läbiviimise korda lõpurühmades. Arenguvestluste päeval arutati
peredega läbi laste arengu edenemise tulemused ning pere ja lasteaia võimalused laste
suunamise toetamiseks.
Toimis hea koostöö MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekoguga ning 8 maja hoolekogudega.
Üldhoolekogu ja majade hoolekogud olid aktiivselt kaasategevad lasteaia tegevustes.
Jätkusid heategevuslaadad, kevadised piknikud ja seiklusmängud ning kadri- või
jõululaadad. Hoolekogu kuulas ära ja andis heakskiidu MLA Viimsi Lasteaiad 2017/2018.
õppeaasta õppe- ja kasvatustöö aruandele, 2019. aasta eelarve projektile ja 2018. aasta
eelarve täitmisele, kiitis heaks lasteaedade 2018/2019. õppeaasta tegevuskavad (tööplaanid)
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ja rühmade tegevuskavad, kooskõlastas MLA Viimsi Lasteaiad mentoritasude ja
korraldamise korra ning tutvus lasteaia õppekava ja arengukava analüüsidega.
MLA Viimsi Lasteaiad kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. 2018.
aastal korraldati lastele traditsioonilised „Metsa olümpiamängud“ Laanelinnu maja õpperajal,
toimus traditsiooniline Viimsi laste „Rannajooks“; matkad jalgsi- ja rattaga, erinevad
maastiku– ja liiklusmängud, orienteerumine koos isaga ja kevadine spordipäev kogu
lasteaiaperele. Tervisemeeskonna eestvedamisel toimusid lastele erinevad teemapäevad:
„Minu terved hambad“, „Helkuripäev“, „Leivapäev“, „Meepäev“, „Südamenädal“, „Õunapäev“,
„Tuleohutuspäev“, „Liikluspäev“. Lapsed osalesid regulaarselt terviseõpetuse tegevustes ja
neile korraldati 2 korda aastas esmaabikoolitused koostöös lasteaia tervishoiutöötajaga.
Õuealadel toimusid ühised tervisliku liikumisega mänguhommikud. Töötajatel oli võimalus
kasutada Viimsi Kooli ujulat ja spordisaali sulg-, korv-, võrkpalli treeninguteks. Toimusid
ühised teatrikülastused. Tervisemeeskond osales TEL lasteaedade koolitustel,
motivatsiooniüritustel ja erinevatel infopäevadel.
2018. aastal toimusid ulatuslikud parendustööd Karulaugu, Pargi, Päikeseratta, Randvere ja
Uus-Pärtle majade õuealadel. Randvere maja õuealale ehitati liiklusväljak. CO2 meetme
projekti raames
paigaldati Päikeseratta ja Pargi majade katustele päikesepaneelid.
Sisekliima ja küttekulude optimeerimiseks teibiti Pargi maja aknad ning paigaldati
energiatõhustamise rulood. 2018. aasta kevadel vaadati üle kõikide majade
tuletõrjesüsteemid ja viidi läbi õppused.
Laanelinnu, Päikeseratta ja Uus-Pärtle majade õuealale loodi “õppepeenrad” ning õuesõppe
keskused. Kõikides majades toimusid põrandate hooldustööd. Laanelinnu majas remonditi
katus ja gaasikatel ninguuendati põrandad. Kasutusele võeti uus koduleht.
Lisakas täiendati igapäevaseid õppevahendeid, täiustati digiõppe võimalusi (Bee Bot
programmeeritavad põrandarobotid). Uuendati lasteaia õpikeskkondi, soetati õppeaasta
teemat toetavaid õppemänge ja -vahendeid.
MLA Viimsi Lasteaedade tegevust toetati 2018. aastal kokku 3 588,3 tuh. euroga, sh
investeeringud 172,0 tuh. eurot (2017. aastal 4 897,8 tuh. euroga, sh investeeringud 1 690,7
tuh. eurot – rajati uus lasteaed Uus-Pärtle LA ).
Püünsi Lasteaed
Püünsi lasteaed on Püünsi Kooli osa, mis pakub 3 – 7 aastastele lastele alusharidust.
Lasteaia süvaõppesuunaks on 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 kokku 36 last. 3-5 aastaste laste rühm on
sobitusrühm. 2018. aasta kevadel läks lasteaiast kooli 9 last, neist 8 asusid õppima Püünsi
Koolis. 2018. aasta augustis tuli lasteaeda 9 uut last. Üks erivajadusega laps sai sellest
õppeaastast koha Uus-Pärtle lasteaia erirühmas. Teine erivajadusega laps sai septembris
tugiisiku.
Püünsi lasteaia koosseisu kuuluvad 2018.a lõpu seisuga: neli täiskohaga rühmaõpetajat;
0,25 kohaga liikumisõpetaja; 0,25 kohaga muusikaõpetaja; 0,25 kohaga logopeed; 0,5
kohaga õppejuht, kaks täiskohaga õpetaja abi, 0,5 kohaga majaperenaine.
Kõigi lastega viidi 2018 aasta kevadel läbi arengujälgimise mängud, koostati koondtabelid
ning analüüsiti tulemused. Koolivalmiduse kaardid koostati 9 lapsele.
1. klassi õpetajad tagasisidestasid Püünsi lasteaia laste edasijõudmise koolis, tulemusi
analüüsiti ning lisati õppeaasta kokkuvõtte õppe-ja kasvatustöö osasse.
„Viimsi Teatajas“ ilmus 2018. aastal Püünsi Kooli lasteaiast 2 artiklit. Koostöös vanematega
organiseeriti diplomi / medalite näitus „Minu sportlik pere“, lähtudes lasteaia õppeaasta
projekti teemast „Tervise lood“. Samuti etendati vanematele märtsis terviseteemalisi

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

44

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

etendusi. Lasteaia siseselt organiseeriti veel lastele erinevaid terviseteemalisi nurkasid
(liiklusenurk, aedviljade nurk, esmaabi nurk, „hinge“ nurk).
Koolitused olid valitud rahulolu küsitluste tulemusi ning süvaõppe suunda silmas pidades.
Koolitustel osaleti 2018. aastal 434 tunni ulatuses. Veerand koolitusi olid tasuta.
Pedagoogilise nõukogu töö raames töötati välja lasteaia loodusõpperada.
2018. aastal toimusid lapsevanematele 2 rühmakoosolekut mõlemal rühmal ja üldkoosolek.
Lapsevanemaid on kaasatud õppeaasta teemasse. On toimunud 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. 2018. aasta
ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti koostööd Rannarahva muuseumiga, Laulasmaa
Kooli lasteaiaga. Lasteaia õppejuht osales Viimsi arenduspäeva organiseerimise
meeskonnas. 2018. aastal tehti koostööd Viimsi ja Aegviidu Riigimetsa Majandamise
Keskustega - käidi matkadel ja õppekäikudel. Koostööpartneriks oli ka Tervisemuuseum 17/18 õpeaasta projekti „Tervise lood“ raames külastas Misse rühm (5-7 aastased lapsed)
Tervisemuuseumi õppeprogramme 4 korral. 18/19 õppeaasta projekti „Putukalood“ raames
tehakse koostööd Loodusmuuseumiga ning Misse rühm on praeguseks külastanud
Loodusmuuseumi õppeprogramme 2 korral. Käidi õppekäikudel kooli lähedal metsas ja mere
ääres. 2018. aastal osaleti Misse rühmaga Laulasmaa Koolis tantsupäeval. Alates 2016
sügisest on rahvatants lasteaia vanema rühma tunniplaanis. Samuti on kooliminejate
tunniplaanis tenniseõpetus.
2018. aastal osaleti edukalt Viimsi laululaps konkursil (2 tüdrukut, 2 poissi), kus võideti 3-4
aastaste tüdrukute seas I koht ja 6 aastaste poiste seas I koht ning üks eripreemia.
Rühmaõpetajad osalesid Pardiralli meisterdamiskonkursil „Fantaasiapart“, kus saadi
eripreemia. Aegviidu Külastuskeskuse loodusmaterjalidest meisterdamise konkursil võitis
Kombu rühm (3-5 aastased lapsed) II koha. Lasteaia huvitegevus on seotud kooli
huvitegevusega. Iluvõimlemise trenn „Piruett” toimub tüdrukutele 2 korda nädalas. Trennis
käib hetkel lasteaiast 8 tüdrukut. 1 kord nädalas toimub kunsti – ja meisterdamise ring, kus
käib 14 last. 1 kord nädalas toimub joogatrenn, kus osaleb 14 last.
Põõnsi 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. Sellest
õppeaastast toimuvad ka pärimusmängude hommikud. Sellel õppeaastal toimub laste
väärtuselane tunnustamine õpetajate loodud süsteemi alusel – väärtuste putukad (projekti
teemaline).
Kokku toetati Püünsi Kooli lasteaia tegevust (personalikulud) 2018. aastal 123,7 tuh. euroga
(2017. aastal 102,2 tuh. eurot).
Eralasteaiad
2018. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 5 eralasteaias 364 last (2017. aastal 370 last).
Tallinna 17 eralasteaias käimist kompenseeris vald 2018. aasta lõpu seisuga 168 lapsele
(2017. aastal 17 eralasteaias 188 lapsele). Kokku vähenes eralasteaias käivate laste arv
2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 26 lapse võrra. Kokku kasutas 2018. aastal eralasteaia
teenust 532 last (2017. aastal 558 last).
Kokku olid eralasteaedadega seotud kulud 2018. aastal 1 946,1 tuh. eurot (2017. aastal
1956,2 tuh. eurot).
PÕHI- JA KESKHARIDUS
Viimsis tegutses 2018. aastal 5 munitsipaalkooli: Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere
Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.
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2018/2019 õppeaasta alguses õppis Viimsi valla koolides kokku 2465 õpilast (2017/2018
õppeaasta alguses 2574) – õpilaste koguarv on vähenenud õppeaasta jooksul 109 õpilase
võrra, kuid siin tuleb arvestada asjaolu, et alates 2018 sügisest ei lähe siia arvestusse
gümnaasiumiastme õpilased. Põhikoolis õppivate laste arv on aasta varasemaga kasvanud
151 võrra.
Viimsi koolide õpilaste arv
2015/2016
õppeaasta
2258
(sh gümnaasium)

2016/2017
õppeaasta
2422
(sh gümnaasium)

2017/2018
õppeaasta
2574
(sh gümnaasium)

2018/2019
õppeaasta
2465
(ainult põhikool)

Viimsi koolides töötas 2017/2018 õppeaasta alguses 286 õpetajat (2017/2018 õppeaasta
alguses 286 õpetajat).
Teistest omavalitsusüksustest käis 2018. aasta lõpu seisuga Viimsi üldhariduskoolides 124
last, sh 94 last Tallinnast (2017. aastal 159, sh 131 last Tallinnast). Teiste
omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides õppis 679 Viimsi last, sh 630 last Tallinnas (2017.
aastal 644, sh Tallinnas 606 last).

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes
Üldhariduskoolid (pk + gümn)*
Laste arv
Teised KOV-d**
49
Tallinn
630
Kokku
679
* Üldhariduskoolid (põhikool + gümnaasium)
**Teised kohalikud omavalitsused
2018. aastal tasuti teistes kohalikes omavalitsustes õppivate Viimsi valla põhikooli õpilaste
eest kohatasu 349,7 tuh. eurot ja gümnaasiumi õpilaste eest 238,7 tuh. eurot (2017. aastal
vastavalt 298,8 ja 193,2 tuh. eurot).
Erakoolides õppis 202 Viimsi valla õpilast (2017. aastal 197 last). Vastavalt Viimsi valla
eraüldhariduskoolide toetuse korrale maksti toetust kokku 20,5 tuh. eurot.
2018. aastal omandas haridust riigikoolides 282 noort, neist enamus ehk 265 sügisel avatud
Viimsi Gümnaasiumis.
Oluliste muutuste aasta hariduses
Viimsi valla jaoks seisnes haridusvaldkonna olulisem muutus selles, et alates 1. septembrist
2018 ei ole enam Viimsi Keskkooli ja valla ning ka Eesti ühest suurimast koolist sai põhikool.
Gümnaasiumiharidust saab Viimsis endiselt, kuid nüüd vahendab seda riik ise. Viimsi sai ühe
kooli võrra rikkamaks ja tänu sellele sai veidi leevendust Viimsi Kooli ruumikitsikus.
Gümnaasiumiõpilased on oma uue kooliga väga rahul ja kinnitavad, et loodud võimalus
toidab loomingulisust. Vaatamata pereheitmisele õpib Viimsi koolis täna ikkagi 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
meie haridusasutustega tihedat koostööd, et nii täiendavate vahendite kui ka motivatsiooniga
paremuse suunas kaasa aidata.
Suurimaks väljakutseks kujunes haridusasutuste toitlustamise teema. Senisel toitlustajal OÜ
KLP Toit tekkisid sügisel majanduslikud probleemid, mistõttu ei suutnud ta täita enam
lepingukohustust ja vallal tuli tekkinud olukorrale leida kiirelt lahendus. Kriitilisest olukorrast
suudeti oskuslikult välja tulla ja lapsed ei jäänud ühekski päevaks toitlustamata. Hetkel on
Viimsi Vallavalitsusel meie haridusasutuste toitlustamiseks ajutine leping AS-ga Baltic
Restaurants Estonia, see kehtib kuni 30.06.2019. Hetkel on käsil hanke koostamine uue
toitlustaja leidmiseks.
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Jätkuvalt on probleeme lasteaiakohtade nappusega. Osaliselt tingib seda ka tõsisasi, et laste
vanuseline koossesi meie munitsipaallasteaias liigub kiirelt noorenemise suunas, mis
tähendab, et järgnevate aastate jooksul vabaneb kooli minevate laste arvelt lasteaiakohti
vähem. Tulevikku vaatavalt loodame siin mõnetist leevendust Pärnamäe lasteaed-algkooli
ehitamisest.
Millega panustasime
Käesoleval aastal sõlmis vald 4-aastase koostöölepingu huvikooliga Teadmiskeskus
Collegium Eruditionis, kus ligikaudu 40 õppekaval õpib praegu üle 800 lapse. See on
täiendavate võimaluste loomine, et tekitada noortes huvi kultuuri-, humanitaar-, loodus-,
täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna vastu, et seda huvi hoida ning arendada.
Lisaks sõlmis Viimsi vald 2018 mais ka koostööleppe TTÜ Mektory ning Haridus- ja
Teadusministeeriumiga eesmärgiga toetada ja väärtustada Eesti riigi eduka ja jätkusuutliku
arengu jaoks vajalikku tipptasemel loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia ning
ettevõtlusvaldkonna spetsialistide tulemuslikku koolitamist järgnevatel aastakümnetel.
Koostöös rajatakse Viimsi valda tipptasemel Noorte Talentide Kool.
2018. aastal jätkus 2017. aastal alustatud riigipoolse toetusmeetme rakendamine Viimsi
vallas – uute ja innovaatiliste huvihariduse ja huvitegevusprogrammide rahalise toetamise
näol käivitus kokku 28 uut huvitegevusprojekti.
Suurima välise muutuse tegi valla haridusasutustest läbi Püünsi kool, kes oma 25.
juubeliaastal sai juurdeehituse näol olulise laienduse. Kokku andis see koolimajale juurde ligi
800 m2 pinda, mis mahutab nii klassiruume kui ka ruumid raamatukogu ja noortekeskuse
jaoks. Selle tulemusel on Viimsi Raamatukogu laienenud lisaks Pranglile ja Randverele ka
Püünsisse ja samuti noortekeskus.
Mõnevõrra muutus ka Randvere kooli välisilme. Õpilaste arvu suurenemine tingis ka seal
ruumiprobleemile lahenduse otsimist. Selleks sai rakendatud mõningate koolide ja
lasetasutuste juures juba ennast õigustanud moodulmaja. Randvere kool sai selle tulemusel
ruumileevendust ca 190 m2.
Ka Viimsi Koolis tehti suuremal või vähemal määral ehitustöid, millega uuenes aatriumi
veeseina osa ja remonditi katust ning osaliselt koridore ja trepikodasid.
Pargi ja Päikeseratta lasteaia majad said Viimsi Halduse eestvõttel katustele
päikesepaneelid, mis aitavad kokku hoida elektrikulu.
2018. aastal alustati ka koondnime (esialgne töönimi) Noorte Talentide Kool all oleva
projektiga. Rahvusvahelise arhitektuurikonkursi tulemusena selgus võidutöö, mille järgi
hakatakse lähiaastatel Haabneeme klindiastangu alla koolide rivisse antud hoonet ehitama.
Osaliselt sai uuendatud ka Viimsi valla koolide arvutiparki. Sellesse panustati HITSA
programmi toel ja see tõi meie koolidele 145 uut arvutit.
Vahetult enne kooliaasta algust leidis aset traditsiooniks saanud haridustöötajate
arenduspäev, seekord juba kuues. Kultuurikatlas toimunud üritusel sai kuulata ettekandeid
väga erinevate valdkondade esindajatelt, kes läbiva teemana käsitlesid loovust hariduses.
Korraldajaks oli seekord MLA Viimsi Lasteaiad ning Püünsi Kool, kes tõid kohale tõeliselt
põnevad ja eriilmelised lektorid.
Teine oodatud suurüritus on õpetajate päeva pidulik tähistamine, mis sel aastal toimus Viimsi
Black Box Studio saalis.
Haridusalane tunnustamine
Viimsi vallas on heaks tavaks tunnustada kõrge õppeedukusega põhikooli, huvialakooli ning
gümnaasiumi lõpetanud noori. 2018. aastal lõpetas gümnaasiumi medaliga märkimisväärselt
palju abituriente - kaheksa noort said kuldmedali ja 9 hõbemedali. Viimsi vallavalitsuse
korraldusega premeeriti kuldmedaliste 1000 ning hõbemedaliste 750 euro suuruse
preemiaga.
Kiituskirja (lõputunnistusel ainult väga head hinded) pälvis 11 Viimsi valla põhikooli ning 4
huvialakooli põhiõppe lõpetajat. Neid tublisid noori premeeriti vastavalt 300 ja 200 euroga.
Kolmele õpilasele anti välja Viimsi valla autasu „Viimsi vaalapoeg“ koos tänukirjaga
märkimisväärse panuse eest haridus- ja kultuurivaldkonda.
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Eduka ja väljapaistva esinemise eest talendiotsingu saates „Eesti otsib superstaari 2018“ sai
tänukirja ja 500 euro suuruse preemia Sissi Nylia Benita.
Viimsi Keskkool / Viimsi Kool
2018. aasta alguses õppis Viimsi Keskkoolis kokku 1389 õpilast ja 2018 septembris Viimsi
Koolis 1185 õpilast. Klassikomplekte oli aasta alguses 62, millest 13 olid väikeklassid ja üksühele klassid ning 2018 septembris 63, millest 14 väikeklassid ja üks-ühele klassid.
Võrreldes aasta algusega vähenes õpilaste arv seoses Viimsi Keskkooli
ümberkorraldamisega 9-klassiliseks Viimsi Kooliks 204 õpilase võrra, sh põhikooli osas
suurenes õpilaste arv 48 õpilase võrra ja gümnaasiumi osa õpilased suundusid õppima
2018. aasta sügisel avatud Viimsi Gümnaasiumisse (riigigümnaasiumisse). I klassi õpilased
õpivad 2018/2019. õppeaastal 7 paralleelklassis. Klasside täituvus on kohati
maksimumilähedane ja üle selle, st 20-26 õpilast.
2018. aastal lõpetas põhikooli 164 õpilast. Põhikooli lõputunnistus kiituskirjaga anti välja 9
õpilasele. 55 põhikooli lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“.
Gümnaasiumi lõputunnistus anti 70 lõpetajale, kellest 4 lõpetas kooli kuldmedaliga ja 2
hõbemedaliga. 19 lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“.
2018. aasta alguses töötas koolis kokku 150 töötajat. Aasta lõpu seisuga oli 134 töötajat, sh
13 mittepedagoogilist töötajat, 121 õpetajat, 14 õpetajat olid lapsehoolduspuhkusel.
Viimsi Kool osales PISA 2018 uuringus 52 õpilasega.
Augustis 2018 osalesid Viimsi Kooli töötajad koos teiste valla haridustöötajatega
Kultuurikatlas haridustöötajate arenduspäeval.
2018. aasta suvel said täielikult renoveeritud koolimaja kõigi korpuste koridorid. Lisaks tehti
kapitaalremont koolimaja veeseisnale, remonditi suurem osa koolimaja katusest ning
sanitaarremondi läbisid osad spordikeskuse riietusruumid.
Viimsi Kool on jätkuvalt hoidnud ja arendanud uuenenud õppekavaga õpetamise ja õppimise
muutust. Eelmisel aastal oli I kooliaste jõudnud õppijat toetava tagasiside rakendamisega
kinnistamise faasi. Õpetajad kasutasid sõnalise tagasiside kogumikke õppe planeerimisel,
hindamisel, kokkuvõte tegemisel. Kindlasti on see veel mitmeid aastaid jätkuv töö. Eelmise
aasta augustis tuli hoolekogust ettepanek teha lapsevanematele täiendav koolitus, mis
käsitleks õpiväljunditest tulenevat õppe planeerimist ja sõnalise tagasiside tõhusust. Koolil on
pädevus selliseid seminare korraldada ja lisaks oli antud korral kaasatud Tallinna Kesklinna
Kooli koolijuht ja õppejuht.
Oluline tegevus on olnud õpetajate pädevuse tõstmist ka läbi kogemuste jagamise, seetõttu
osales Viimsi Kool 2 aastat kujundava hindamise õpikogukonnas, et üle Eesti edendada
õpilast toetavat hindamist. Eelmise aasta projekt kandis nimetust: „Kujundava hindamise
rakendamise jätkutoetustegevused üldhariduskoolidele“. Selle projekti raames osalesid kooli
õpetajad seminari läbiviimisel Rakveres, lisaks toimus meie koolis praktikapäev, kus õpetajad
andsid üle 60ne lahtise tunni kogemuste jagamiseks. Praktika päeval käis üle kümne kooli
esindaja ennekõike Lääne ja Ida Virumaalt. Projekti lõppeesmärgina valmis käsiraamat antud
teemal, millega saab tutvuda https://e-koolikott.ee/material?id=11556.
Kool jätkab KiVa programmis osalemist ja eelmisel aastal mõeldi täiendavalt läbi selleks
õppeaastaks võimalused, kuidas KiVa ja T.O.R.E programmid siduda.
KiK projektides on osaletud 3 aastat Need projektid on võimaldanud toetada loodusõpetust.
Huvitavaks ettevõtmiseks oli 2018. aastal 1. klassi õpetajate poolt koordineeritud
töövarjupäev, kus õpilased olid oma vanemate juures töövarjuks ja tegid sellest hiljem
ettekande klassikaaslastele. Lapsed, kes vanemate juurde minna ei saanud, suunati
koolimajas erinevaid ameteid avastama. See oli hea näide koostööst kooli ja kodu vahel ja
toetab karjääriõppe tegevusi.
Viimsi Kool peab oluliseks koorilaulu tähtsust meie kultuuris ja seetõttu saavad kõik 1. klassi
õpilased kooritunde. 2018. aastal jätkasid Viimsi Koolis tegutsemist mitmed huviringid. 1.
klasside 1-häälne mudilaskoor, mudilaskoor, lastekoor ja noortekoor ning vilistlaste ja
õpetajate rahvatantsuring. Kõik osalesid Harjumaa laulu- ja tantsupeol Viimsis. Noortekoor

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

48

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

käis kontsertreisil Saksamaal, Ricorda-Huch Schules. Sügisel loodi uus koor - Viimsi Kooli
Vilistlaskoor, mida juhatavad Virve- ja Andrus Kalvet.
Ka 2018. aastal jätkusid koolis traditsioonilised üritused. Toimusid 1. septembri avaaktused,
Viimsi valla turvalisuse päev koos Infolaadaga. Tähistati õpetajate- ja muusikapäeva.
Toimusid jõulupeod ja jõulukontsert Jaani kirikus, Viimsi Heategevusballil anti üle meie kooli
laste jõululaadal kogutud tulu. Toimus õpilaskonverents „Ühinenud koolid muutuvas
maailmas“ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aktused. Peeti aabitsapidu ja tähistati
sõbrapäeva. Korraldati tervisekuu üritusi ja lauluvõistlus „Sinilind“. Teatritrupid „Wilhelmiine
ja „Eksperiment“ korraldasid oma teatriõhtud. Väga populaarsed olid jätkuvalt
võimlemisvõistlus „Miss Graatsia“ ja 10 korda korraldatud üle-eestiline üritus „Moeaken“.
Toimusid 9. klasside ja viimast korda ka 12. klasside lõpukellad, kus traditsiooniliselt
esinesid kõik 1. klasside õpilased. Abiturientidele korraldati lõpukella ball. Seekord toimusid
kaks sõrmustepidu nii 10. kui ka 11. klassi õpilastele, kes soovisid mälestuseks Viimsi Kooli
sõrmust. Aasta tegija 2018 laureaatidele toimus vastuvõtt Viimsi mõisas.
Jätkus tihe koostöö erinevate valla asutustega. Toimusid külalislektorite tunnid nii koolis kui
ka asutustes kohapeal. Õpetajate päev ja Tervisenädal tõid majja hulga külalisi, kes oma
teadmisi ja oskusi said jagada. Kooli huviringide õpilased said esineda mitmetel valla
üritustel ja anda oma panuse Rannapere päevakeskuse üritustele.
Toimus Viimsi Kooliteatri ja Viimsi Muusikakooli ühisprojekt kingitusena EV 100-le. Juhan
Saare „Valge tee kutse“ kõneles Raimond Valgre elu- ja loometeest. Etenduses tegi kaasa
muusikakooli orkester, kaasa mängisid ka õpetajad. Laval oli lisaks näitlejatele ja tantsijatele
ka Viimsi Noortekoor. Etenduse lavastaja oli Külli Talmar, koreograaf Maido Saar,
projektijuht ja kunstnik Merike Hindreus, etenduse juht Merike Ennomäe. Kokku osales
projektis üle 100 inimese. Veebruaris 2018 anti 6 etendust ning kokku külastas etendust
ligikaudu 2000 vaatajat. Projekti rahastasid Hasartmängumaksu Nõukogu, Viimsi
vallavalitsus, Viimsi Kool, Harjumaa ekspertgrupp ja Viimsi vald. Lavastus tõi tunnustuse
kategoorias Aasta Kultuuriprojekt 2018.
Märtsis ja aprillis toimus Viimsi Koolis tervisekuu projekti, üritustel osalesid kõik
klassiastmed. Toimusid erinevad loengud ja koolitused - nahatervise ja toitumishäirete kohta,
esmaabi koolitused, Endomondo võistlus, hambaarsti loengud, avati siseliikumisrada jne.
Kooli õpilastele ja ka personalile tutvustati tervislikke eluviise ja tervislikku elustiili.
Toimus kooliteatrite festivali „Väike Lava“ algklassidele, osavõtjad 1.-6. klassid üle Eestimaa,
kokku ligikaudu 270 osalejat. Projekti läbiviimiseks saadi lisaks vallale toetust Rahvakultuuri
Sihtkapitalilt, Harjumaa Ekspertgrupilt, Eesti Harrastusteatrite Liidust, Hasartmängumaksu
Nõukogult ja osalejate omapanusest. 2019. aastal plaanitakse korraldada Viimsi Koolis juba
12. festival.
Kooli õpilasesindus oasles juba traditsiooniks saanud populaarsete ürituste korraldamisel moeaken, stiilinädalad, sõbrapäeva tähistamine, filmiõhtu ja vabalava, gümnaasiumiball.
Säästliku keskkonna kontseptsiooni raames jätkati taarakorjamist. Esinduse liikmed osalesid
erinevatel noorsoo ümarlaudadel nii vallasiseselt kui ka Harjumaal. Augustis toimus 2päevane õpilasesinduse laager, et parendada meeskonnatööd ja teha projektidega
põhjalikult tööd. Õpilasesindus panustab korralduspoole abistamisega ka igal aastal 10.
klassi tutvumis- ja kohanemislaagris Käsmus. Õpilasesindus rääkis aktiivselt kaasa ka
toitlustusküsimustes. Aasta jooksul tehti koostööd ja avaldati arvamust kooli dokumentide
osas ning osaleti vanematekogu ja hoolekogu töös. Koostööd tehti ka Õpilasomavalitsuste
Liiduga. Esindus on saanud võimaluse teha ümarlaudu noorematele õpilastele, kes on
käitunud ebaväärikalt ja need gümnasistide läbi viidud ümarlauad on olnud tulemuslikud.
Septembris alustati uue õpilasesinduse moodustamist. Valimised toimusid oktoobris. Uus
õpilasesindus on korraldanud tobeda jõulukampsuni päeva , päkapiku postkasti, 8.-9.
klasside jõulupeo.
Kooli raamatukogu:
Kevadel tähistati rahvusvahelist lasteraamatupäeva tutvustades õpilastele uut kirjandust ning
aprillis toimus juba pika traditsiooniga üritus “ Raamatu ja roosi päev“.
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Traditsiooniliselt tähistati 20.oktoobril ettelugemise päeva. 4. klasside õpilased osalesid
ülevallalisel ettelugemisvõistlusel. Novembris osaleti Põhjamaade raamatukogunädala
üritustel ning soovijaile toimus lugemisorienteerumise mäng. Neljal klassil oli võimalus
kohtuda teraapiakoeraga ja kuulda nende koerte tegemistest ning sellest, kuidas koerte eest
hoolitseda ja mida teha kui kuri koer ründab. 1. klassidel käis külas kirjanik Indrek Koff. 12.
klassi õpilased kohtusid Loone Otsaga. Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul toimusid erinevad
näitused. Sõbrapäeva raames toimus Pimekohting raamatuga. Läbi õppeaasta toimus
lugemismäng “Meie loeme”, mis oli pühendatud EV100-le, osalesid nii õpilased kui ka
personal.
Kevadel tähistasime rahvusvahelist lasteraamatupäeva tutvustades õpilastele uut kirjandust
ning samuti juba pika traditsiooniga üritus Raamatu ja roosi päev toimus aprillikuus.
Viimsi laste näitetrupi Wilhelmiine tegevused 2018.aastal:
3. klassi trupp tõi lavale 3 lavastust, millest luuleetendusega „Saladused“ Lehte Hainsalu
loomingust astuti üles üleriigilisel luulefestivalil Tuulelapsed Jõgeval. Saadi 2
näitlejapreemiat. Harjumaa algklasside teatripäeval Aruküla Kultuurikeskuses mängiti sama
etendust ja saadi 1 näitlejapreemia. Mais etendati kevadisel aruande etenduste õhtul
lapsevanematele 2 etendust - „Saladused“ ja esietendusena „Tuhkatriinumäng“, mida
mängiti maikuus ka algklassilastele. Novembris osaleti üleriigilisel algklasside kooliteatrite
festivalil Väike Lava etendusega „Kilplased“, mida mängiti samuti oma kooli
algklassiõpilastele.
4. klassi trupp tõi lavale 3 lavastust. Jaanuaris üleriigilisel luulefestivalil Tuulelapsed astuti
üles luuleetendusega „Rutt“ Lehte Hainsalu luulest. Trupp pälvis eripreemia hea rütmistuse
eest ja juhendaja Maarika Koks eripreemia töö eest kõige noorematega (mõlema trupiga).
Etendust mängiti ka jaanuarikuus oma kooli algklassilastele. Kevadisel Harjumaa
algklasside kooliteatrite festivalil Aruküla Kultuurikeskuses etendati Antonie de Sain-Exupèry
ainetel „Kõnelused Väikese Printsiga“. Saadi 1 näitlejapreemia ja 1 õpilane tunnistati
parimaks meeskõrvalosatäitjaks. Mais etendati kevadisel aruande-etenduste õhtul
lapsevanematele 2 etendust - luuleetendus „Rutt“ ja „Kõnelused Väikese Printsiga“.
Novembris astuti üles üleriigilisel algklasside kooliteatrite festivalil Väike Lava etendusega
„Kõnelused Väikese Printsiga“. Jõuludel esitati kahel korral etendust „Jõuluissi valimised“.
Mõlema trupi lapsed osalesid kooliteatrite suvekoolis Jõgevamaal Rannal.
Näitetrupp EKSPERIMENT tegevused 2018. aastal:
Näitetrupp EKSPERIMENT on Viimsi Koolis tegutsenud 12 aastat ja igal aastal lisandub selle
trupi erinevatesse rühmadesse uusi liikmeid. 2018 sügisel alustas EKSPERIMENT juba 4
trupiga - 1.klasside rühm, 2.-5. kl, 6.-9.kl ja gümnaasiumitrupp.
Kokku osales 2018. aastal näiteringitöös üle 50 õpilase.
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, millest kõik sõbrad-sugulased-tuttavad
ja võõradki osa saama on kutsutud.
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 2018. aastal olid:
• Vabariiklik festival „Tuulelapsed“ (põhikool), laureaat lavastusega „Lumememme lugu“
• Harjumaa kooliteatrite festival, algklasside laureaat lavastusega „Ühel päeval“ ja 2
näitlejapreemiat; põhikooli laureaat lavastusega „Lumememme lugu“, 5
näitlejapreemiat, parim juhendaja, gümnaasiumi Grand Prix 2talk“;
• Kooliteatrite riigifestival Tartus (vabariiklik), gümnaasiumi laureaat „talk“, parim
juhendaja;
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• World Festival of Children’s Theatre 2018 Lingen, osututi valituks 81 lavastuse seast
(kokku
osales
18
truppi
üle
maailma)
http://www.weltkindertheaterfest.de/en/gruppen-stuecke ,
• Vabariiklik luuleteatrite festival „Tähetund“ (gümnaasium), eripreemia lavastusega „Nii
palju naisi…“,
• Osutumine väljavalituks festivalile Austraalias „Dream big“ (Adelaide Fringe) 22. mai1. juuni 2019 https://www.dreambigfestival.com.au/ ,
• Kutse festivalile InterTWINed 2019 Saksamaal Gottbusis 23.-30. septembril 2019,
• Paide
Teatri
kutse
nende
2019
suvelavastusse
„Eesti
jumalad“
https://www.piletilevi.ee/est/piletid/paide-teatri-suvelavastus-eesti-jumalad-61264/ .
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 2018. aasta jooksul mitmeid
konkursse, õpilasvõistlusi ja töötubasid. Jaanuaris toimus konkurss „Ehita ahelreaktsioonil
töötav Goldbergi masin“. Veebruaris lõppes programmeerimisvõistlus „Viimsi progeja 2018 –
kood on põnev ja kasulik“. Võistluse lähteülesandeks oli muuta programmeerimise abil
õppimine või õpetamine põnevamaks. Veebruaris korraldas Teadmiskeskus Collegium
Eruditionis 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. Aprillis
lõppes Viimsi animafilmide konkurss. Osales palju põnevaid ja erinäolisi filme erinevates
animatehnikates ja erinevatelt vanusegruppidelt. Valiku langetamisel aitasid kaasa põnev
lugu, originaalne teostus ja vormistus. 1. septembril 2018 kuulutas Teadmistekeskus välja
koolisisese õpilasleiutajate konkursi. Konkursile oodati töid, mis lahendaksid kellegi
igapäevaelu probleeme või aitaksid elu paremaks muuta. Kaks Viimsi Kooli õpilaste leitist
said riikliku tunnustuse. Novembris toimus Viimsi Kooli aatriumis teadmiskeskuse Collegium
Eruditionis poolt korraldatud LEGO Sumo robootikavõistlus. Selgusid meeskonnad, kes
esinsasid kooli novembrikuu lõpus toimuval Euroopa suurimal robootikavõistlusel Robotex
2018.
Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvikooli 31 õppekaval arendas oma andeid 700
Viimsi valla õpilast. 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; matemaatikaring „Nuputaja“
4.-5. klassile, käsitööring 1.-4. klassile; elektroonikakursus „Digi“ 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 4.-12. klassile.
Viimsi Kooli õpilased esinesid edukalt erinevatel õpilasvõistlustel, kus saavutati 45 I kohta,
35 II kohta ja 24 III kohta (nende hulgas on ka meeskonnavõistlused). Võidud toodi
loodusteaduste
olümpiaadi
piirkonnavoorust,
koolidevahelistelt
meistrivõistlustelt
teateujumises, etluskonkursilt „Koidulauliku valgel“, geograafiaolümpiaadilt, üleriigiliselt
etluskonkursilt, ajaloo-, matemaatika, bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorust, Pranglimise
eelvoorust ja Nutispordist, vene keele olümpiaadilt, Harjumaa mälumängumeistrivõistlustelt,
kergejõustikuvõistlustelt jne. Lisaks toetas Viimsi Kooli andekate õpilaste õpinguid
teaduskoolide kursustel. Viimsi Kooli teadmiskeskus viis läbi mälumängumeistrivõistlused,
millest võttis osa enam kui 100 võistkonda 4.-12. klassini ja see oli kooli kongitus EV 100aastapäevaks.
Projektipõhine tegevus 2018. aastal:
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• SA Archimedes Erasmus+ 2018/2019 õpirände töövarjutamise projekt "Koostöine
õppimine" Viimsi Koolis;
• SA Keskkonna Investeeringute Keskuse projekt 2018/2019 "Viimsi Kooli õpilased
õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku".
2018. aasta alustatud uued rahvusvahelised projektid:
• SA Archimedes Erasmus+ 2018/2019 õpirände töövarjutamise projekt "Koostöine
õppimine" Viimsi Koolis. Projekti käigus lähetati 25 Viimsi Kooli õpetajat,
sotsiaalpedagoogi, juhtkonna liiget töövarjutamise koolituslähetustele Taani,
Saksamaale, Soome, Sloveeniasse ning Islandile.
Viimsi Kooli 2018. aasta IT-aruanne:
HITSA Põhikoolide digitaristu toetusmeetme raames renditi koolile uued lauaarvutid (ilma
kuvariteta), kokku 224 tk. Rendiperioodiks on 4 aastat, omaosalus projektis oli 15%.
Eelmised kasutatutena renditud arvutid tagastati.
Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmi raames testiti terve kooli olemasolev
kohtvõrk ning võimalusel parandati avastatud rikked, ehitati uus kaabeldus sama projekti
raames rajatavale wifi võrgule ning paigaldati uued kaasaegsed Huawei võrguseadmed
(tulemüür ja võrgulülitid) ning wifi tugijaamad. Uue arvutivõrgu lõplik seadistamine ja
käivitamine lükkus järgmisse aastasse. Projektis omaosalus puudus.
E-hindamiseks vajalike seadmete HTM-i hanke raames sai kool 78 uut sülearvutit,
omaosalus puudus.
Oma vahenditega hangiti uued videoprojektorid , kokku 84 tk. Vanad müüdi. Uued seadmed
on WUXGA eraldusvõimega (1920x1200 pikslit), mis ühtib aasta varem hangitud uute
kuvaritega. Projektorid on võetud 4-aastasele kasutusrendile.
Alustati innovatsiooniklassi rajamise ja sisustamisega. Klassis on õpilastele neli
arvutitöökohta, kapid nutiseadmete hoidmiseks ning elektripesad nende laadimiseks,
videoprojektoriga ühendatud õpetaja töökoht ning klassi esiseinal kaasaegne 4K
eraldusvõimega puutepaneel Newline TT-8618VN Touch Panel (Android op-süsteemiga)
koos sisseehitatud Windows-arvutiga OPS S044-P722.
2018. aastal oli koolil võimalus kasutada õppetundides 30 tahvelarvutit, 20 sülearvutit ja 4
arvutiklassi kokku 124 õpilase töökohaga. 2018. aasta jaanuaris hankis kooli juurde 25
dokumendikaamerat, 24 BeeBot, 16 Ozobot, 12 Lego WeDo 2.0 robootikakomplekti, 12 InOBot ja 15 Makey Makey komplekti.
2017/18 õppeaastaks hangiti lisaks Miksikese keskkonna täislitsentsile ka Nutispordi
keskkonna kasutamisõigus tervele koolile, mõlema keskkonna kasutamist on pikendatud ka
2018/19 õppeaastale. Gümnaasiumiastmes oli 2018 I poolel kasutuses Foxcademy
keskkond ja Mauruse e-õpik. Oktoobrist võttis kool kasutusele opiq.ee keskkonna, mis on sel
õppeaastal põhikoolidele tasuta.
2018 sügisel osales kool Code Week projektis, mille raames viidi läbi 3 programmeerimise ja
robootikaalast töötuba, kus osales ka teiste koolide õppureid.
Õpetajate digipädevuste tõstmiseks toimus 2018. aastal Kokku 5 koolitust. Lisaks ilmus
2018. aasta I poolaastal igal nädalal kooli nädalatervituses ühe digivahendi või keskkonna
juhend.
2018 veebruaris tähistati koolis Turvalise Interneti päeva.
Kokku olid Viimsi Keskkooliga/Viimsi Kooliga seotud kulud 2017. aastal 4 253,7 tuh. eurot, sh
investeeringud 221,3 tuh. eurot (2017. aastal 3 746,1 tuh. eurot).
Haabneeme Kool
Haabneeme Kool on põhikool, kus 2018/2019 õppeaastat alustasid kõige vanematena 8.
klassi õpilased. 2018. aasta alguses õppis Haabneeme Koolis 535 õpilast 23
klassikomplektis. 1. klasse oli 3. 1.septembril alustas Haabneeme Koolis 620 õpilast 28
klassikomplektis. Klasside täituvus on maksimumilähedane – 18-27 õpilast. Õppetöö toimub
1.-8. klassini, lisandunud on 1 õpiraskustega õpilaste klass, kus õpib 5 1.klassi õpilast.
Õpilaste arv suurenes 85 õpilase võrra.
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Alates 1. septembrist 2018 ei tööta Haabneeme Koolis enam ruumipuuduse tõttu
pikapäevarühmad. Õpilaste tundide väline tegevus on koondatud huviringidesse. Koostööd
Viimsi Mõttespordiga alustasid Haabneeme Koolis septembrist 2018 kabe, male ja
mõttemängude ringid. Oma õpetajate juhendamisel töötavad puutöö, käsitöö, meisterdamise
ning taaskasutuse ring, robootika ring ja näitering. Koostöös Viimsi Muusikakooliga alustas 2.
klassi õpilaste saksofoniring.
Haabneeme Koolis töötas aasta alguses 64 töötajat, kellest pedagoogilisi täisajaga töötajaid
oli 38 ja osalise tööajaga töötajaid 21. Seoses kooli laienemisega lisandus 2018 augustis 4
uut õpetajat. Alates septembrist 2018 on Haabneeme Koolis 42 täiskohaga ja 21
osakoormusega õpetajat ning 9 halduspersonali töötajat. Õpetajate arvu kasv on seotud III
kooliastme aineõpetajate lisandumisega, kellele sel õppeaastal veel täiskoormust pakkuda ei
ole.
Alates 1. septembrist 2017 on Haabneeme Koolis avatud spordiklass, mis moodustati
lapsevanemate avalduste põhjal. 2018. aasta septembris avati järjekordne spordiklass, mis
tõestab järjepidevust ja annab kinnitust otsusele avada liikumist ja terveid eluviise
propageeriv klass. Avalduste hulk oli 2018. aasta kevadel spordiklassi nii suur, et kõik
soovijad kahjuks sellesse klassi ei mahtunud.
Haabneeme Kooli juhtkonnas olid 2018. aastal õppejuht, arendusjuht, HEV-koordineerija ja
koolijuht. 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.
Koolis töötavad tugispetsialistid: sotsiaalpedagoog, psühholoog, 2 eripedagoogi, 3
abiõpetajat, logopeed ja üks õpiraskustega klassi õpetaja/eripedagoog. Igapäevaselt töötab
koolis meditsiiniõde.Tugiteenuste osutamist koordineerib hariduslike erivajaduste (HEV)koordinaator. Aasta jooksul on 3 õpilast olnud erineva ajaperioodi vältel vanema soovil
koduõppel. HEV-õpilastele (aasta jooksul kokku 127-le õpilasele) osutati eripedagoogilist ja
logopeedilist abi. Erinevates ainetes on individuaalseid õppekavasid 2018. aasta jooksul
koostatud 47-le õpilasele ja andekuspõhine individuaalne õppekava 1-le õpilasel.
2017.aastal ühe klassiastme võrra ülespoole (4.klassist 5.klassi) viidud õpilane lõpetas
edukalt kevadel 5.klassi ja õpib sügisest 6. klassis.
2018. aasta jooksul toimus 6 õppenõukogu koosolekut, lisaks igas kuus üldkoosolek.
Aastaringselt toimus õpetajate vahel tihe koostöö nii kooli- kui klassiastmeti. Koolis töötab 5
mentorit, kes pakuvad igakülgset abi noortele ja Haabneeme Koolis alustavatele õpetajatele.
Eelkoolis käis 2018. aasta alguses 5 rühmas 61 last ja 2018. aasta oktoobrist 4 rühmas 61
õpilast.
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
2017/2018 õppeaastal osalesid õpilased kokku 86 erineval õpilasüritusel nii koolis kui
maakonnas. Õpetajad, õpilaste esindajad ja vanemad läbi vanematekogu ning hoolekogu
tegelesid aktiivselt õppekava arendamise ja uue arengukavaga. Märtsis toimus õpilaste
esimene digiõppepäev, mis oli õpetajate poolt materjalidega ettevalmistatud. Märtsis olid
õpetajad õpirändel kogemusi saamas kaheksas erinevas Eestimaa koolis. Maikuus
tunnustati parimaid õpilasi ja nende vanemaid pidulikul direktori vastuvõtul. Juunis toimus
õpetajate koolitus-väljasõit Hiiumaale, kus teemaks olid meeskonnatöö erinevad võimalused
ja aineühenduste loomine. Novembris toimus traditsiooniline isadepäeva sportlik pereõhtu.
Detsembris toimus traditsiooniks saanud heategevusmüük, millega korjati raha Viimsi
Invaühingule. Kokku anti üle 2272 eurot ja 69 senti. Traditsiooniliselt toimusid ka kevad-,
sügis- ja jõulukontsert Tallinna Metodisti kirikus.
Klassijuhatajad viisid kõikide õpilastega läbi arenguvestlused ning korraldasid õpilastele
arendavaid üritusi, matku ja ekskursioone. Juunis 2018 toimus õuesõppe nädal, mille
korraldasid klassijuhatajad ja aineõpetajad. Klassijuhatajad võtsid aasta töö kokku
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aastaaruannetes. 1. juunil 2018 toimus juba traditsiooniks kujunenud projektipõhine
talgupäev, kus kogu Haabneeme Kooli õpilased ja nende vanemad istutasid hekki,
märgistasid kooli hoovis olevaid puid ja korrastasid kooli ümbrust.
2018. aastal jätkasid Haabneeme Koolis töötamist uute, lisandunud huviringide kõrval ka
paljud traditsioonilised huviringid: rahvarantsuringid ning laulukoorid (1. klasside koor,
mudilaskoor, lastekoor). Viimsi Keskkooli teadmiskeskuse Collegium Eruditionis ringid
jätkasid tööd Haabneeme Koolis – matemaatikaring „Nupula“, loodusring „Rebase Ruudi“
1.klasside õpilastele, kunstiring 1.-3.klassi õpilastele ja programmeerimisring 4.-6. klasside
õpilastele. Lisaks osalevad Haabneeme Kooli õpilased Viimsi Keskkoolis töötavates
teadmiskeskuse
ringides:
arhitektuuri-,
multimeediaja
robootikaringides,
programmeerimises, eksperimentaalses loodusteaduse ringis ja tehnikaringis. 4.-6. klassi
õpilased osalesid aasta jooksul
Collegium
Eruditionis’e poolt korraldataval
mälumänguvõistlusel.
Haabneeme Koolis on väga aktiivne hoolekogu ja vanematekogu, kuhu kuuluvad kõigi
klasside lapsevanemate esindajad. Põhilised teemad olid seotud koolikorralduslike
küsimustega, arutluse all oli kooli uus õppekava, arengukava, liikluskorraldus Haabneeme
Kooli lähistel, toitlustamine.
Koolis tegutseb õpilasesindus, poolt on korraldatud stiilinädal, sõbrapäeva disko, õpetajate
päev ja pereõhtu.
Koolis on välja kujunenud toredad traditsioonid: stiilinädal, vastlapäeva tähistamine,
kevadkontsert, spordipäev, klassidevahelised spordivõistlused, kunstinäitused, ainepäevad,
sügiskontsert, jõululaat, jõulukontserdid ja etendused. Kõikidel kooli üritustel on nii õpilased,
õpetajad kui ka lapsevanemad aktiivsed osalised. Kogu kooli erinevaid tegevusi kajastatakse
kooli kodulehel ja Facebooki lehel. Koolil on kroonika, mis täpsemalt kajastab õppeaasta
jooksul läbiviidud üritusi ja meie õpilaste erinevaid saavutusi.
Raamatukogu:
Haabneeme Kooli raamatukogus on põhifondis 3898 eksemplari ja õppekirjanduse fondis ca
6500 eksemplari. Registreeritud lugejaid 2018 aastal koos õpetajatega oli 596. Kõige
aktiivsemad laenutajad on 1-3 klassi õpilased. Keeleliselt on ilukirjandust eesti, vene, saksa,
inglise ja soome keeles. Haabneeme Koolis on väga hästi õnnestunud traditsioon Raamatu
ja Roosi päeval ning kooli sünnipäeval kinkida koolile raamatuid. Lisaks laste- ja
noortekirjandusele täieneb pidevalt lugemisvara ka kooli õpetajate poolt, kes toovad
raamatuid üksteisele lugemiseks.
Projektid ja programmid:
Haabneeme Kool on liitunud Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmiga. Programmi raames
viiakse läbi kõikides klassides KiVa tunde ning KiVa tiim tegeleb koolipõhiste
kiusamisjuhtumite lahendamisega. Haabneeme Kool on Alustavat õpetajat toetavate koolide
nimekirjas. Haabneeme Kool liitus Erasmus+ ja Nordplus programmidega.
Koolis andsid Tagasi Kooli algatuse raames tunde 17 külalisõpetajat, viidi läbi erinevaid
loenguid ja seminare õpilastele, korraldati keelepäev koostöös MTÜ Mondoga, osaleti Eesti
Loomakaitseseltsi teavituskampaaniates.
Kooli personal osales juunikuust detsembrini ühiskoolitusel „Uuenevat õpikäsitust toetava
organisatsioonikultuuri kujundamine kasvufaasis olevas Haabneeme Kooli õpetajate
meeskonnas“. Projekti rahastas EU Struktuurifond koostöös Innovega. Projekti tingis
vajadus, et kool vajab õpetajate meeskonda, kelle liikmed tegutsevad ühise eesmärgi nimel
ja teadvustavad koostöö olemust ja koostööga kaasnevaid eeliseid. Koolituse eesmärk:
projektis osalenud ja koolituse läbinud õpetajad on teadlikud meeskonna moodustamise
arenguetappidest ning on valmis tegema meeskonnana eesmärgipärast koostööd. Selle
koolitusega taotles kooli juhtkond aineühenduste töö käivitamist ja koostöö tõhustamist.
Teine suurem projekt 2018.aastal oli robootika õpetamiseks vajalike seadmete taotlus
ProgeTiiger’i programmi kaudu. Seadmeid soovitakse kasutada robootika õpetamiseks ja

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

54

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

robootikatundide läbiviimiseks erinevas vanuses õpilaste ja ka õpetajatega ning robotite
integreerimiseks ainetundidesse.
Septembrist novembrini toimus õpilastele suunatud projekt Vääna rabas, kus Haabneeme
Kooli 1.-4. klassi õpilastele viidi läbi õuesõppetunnid Muraste looduskooli õpetajate poolt.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks oli esimese
kooliastme õpilaste füüsiline kohalolek neile harjumatus ja eriilmelises looduslikus
keskkonnas.
Kokku olid Haabneeme Kooli kulud 2018.aastal 1 698,7 tuh. eurot (2017. aastal 2 597,9 tuh.
eurot, sh investeering juurdeehituse rajamiseks 1 263,5 tuh. eurot).
Randvere Kool
Seisuga 31.12.2018 oli Randvere Koolis 386 õpilast, neist 36 eriklasside õpilased. Alates
2018. aasta sügisest on koolis 30 klassikomplekti, neist 14 on eriklassid (sh 5 ühele õpilasele
keskendunud õppe klassi). Tavaklassides keskmine klassi täituvus on 91%.
2018/19 õppeaasta peamised eesmärgid:
● Õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine, kiusamine väheneb.
● Õpilaste ettevõtlikkuse, iseseisvuse ja valikute toetamine, õpilaste kaasatus kooli ja
kogukonna sündmuste ettevalmistamisel ja õpilaste poolt algatatud ja läbiviidud
sündmuste osakaal suureneb.
● Ennetavate tegevuste rakendamine töötajate läbipõlemise ennetamiseks, töötajad
tunnevad õppeaasta lõpus suuremat rahulolu enda ja kolleegide töötulemustest ja
õpilaste saavutustest.
● Kodu ja kooli vahelise kommunikatsiooni tõhustamine, töötajate ja vanemate rahulolu
informatsiooni kättesaadavuse osas paraneb.
Seisuga 31.12.2018 pakub kool üldist tuge 75 õpilasele, tõhustatud tuge 10 õpilasele ja
erituge 29 õpilasele, kokku 114 õpilasele. Koolis on tugimeeskonna pedagoogilispsühholoogiliste uuringute alusel komplekteeritud eripedagoogilised ja logopeedilased
õpiabirühmad. Eripedagoogilist õpiabi matemaatikas ja/või eesti keeles sai seisuga
31.05.2018 58 riikliku õppekava järgi õppivat õpilast , kooli õppekeelest erineva kodukeelega
õpilaste täiendavat eesti keele õpet sai 12 tavaklassi õpilast, tugiõpet 15 tavaklassi õpilast.
Individuaalset õppekava rakendati 15 riiklikul õppekaval ja lihtsustatud õppekava lihtsustatud
õppes õppivale õpilasele ning 11 lihtsustatud õppekava toimetulekuõppel õppivale õpilasele,
osalist individuaalset õpet põhiainetes pakuti 4 tavaklassi õpilasele. Abiõpetaja oli 46
õpilasel, sh abiõpetaja tuge sai 98% eriklasside õpilastest ja 3% tavaklasside õpilastest.
Individuaalset psühholoogi teenust rakendati 37 tavaklasside õpilasele ning 13 eriklasside
õpilasele. Regulaarset sotsiaalpedagoogi teenust rakendati 26 õpilasele. OÜ Fertilitas
pakkus rehabilitatsiooniplaani alusel erinevaid teraapiateenuseid 30 õpilasele.
Kool pakub ujumisõpetust 2.-3. klassidele. Tunnid toimuvad Viimsi Kooli ujulas. 2018. aasta
kevadperioodil kasutas kool õpilaste ujulast kooli transportimisel bussiteenust 40 korral,
sügisperioodil 75 korral.
Koolis tegutseb 3 pikapäevarühma, üks tavaklasside ja üks HEV õpilaste pikapäevarühm.
Aasta lõpu seisuga oli 1. klasside pikapäevarühmas 31 õpilast ning 2.-6. klasside
pikapäevarühmas 45 õpilast ning HEV õpilaste pikapäevarühmas 18 õpilast (kokku 94
õpilast).
Randvere kooli personali ametikohtade arv seisuga 31.05.2018
oli 58,2. Vallaga
kooskõlastati 61 ametikohta. Täitmata jäid logopeedi ja HEV õpilaste õppe koordineerija
ametikohad. 2018. aasta septembri seisuga on koolis 68 töötajat, kellest 6 on
lapsehoolduspuhkusel. 30% kooli töötajatest moodustavad tavaklasside klassiõpetajad, 22%
eriklasside klassiõpetajad, 21% abiõpetajad ja pikapäevaõpetajad, 14 % aineõpetajad ja
13% tugispetsialistid. Tugimeeskonda kuuluvad kooli direktor, õppejuht, sotsiaalpedagoog,
psühholoog, eripedagoog/eriklassi klassiõpetaja, kommunikatsiooni- ja huvijuht,
andmekaitsespetsialisti ülesandeid täitev töötaja/klassiõpetaja ja asjaajaja. HEV-
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koordineerija ülesanded on jagatud õppejuhi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja
eripedagoogi vahel. Logopeedilist õpiabi kool alates 2016. aasta sügisest ei paku, kuna
lapsehoolduspuhkusele suundunud logopeedi asemele ei ole leitud asendustöötajat.
Kool kasutab elektroonilist õppeinfosüsteemi Stuudium. Seisuga 31.12.2018 on koolis
õpilaste käsutuses 48 tahvelarvutit ja 48 sülearvutit, neist 24 võeti reaalselt õppetöös
kasutusele alles 2019. aasta alguses. Töötajate käsutuses on 36 sülearvutit.
Videoprojektoreid on koolis 35. Kogu IT riistvara on renditud.
IT vahendeid kasutati õppetöös keskmiselt 80 tundi 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.
Koolis tegutsesid 31.12.2018 seisuga järgmised huviringid: mudilaskoor, 5
rahvatantsurühma, näitering, 2 matemaatikaring, akrobaatikaring, 4 HEV õpilaste
pikapäevarühma ringid, kokku 185 õpilast. Sügisest alustas tegevust ka vilistlaste
rahvatantsurühm. Mudilaskoor ning 2.-3. klasside rahvatantsurühm ning vilistlaste rühm
osalevad juubelilaulu- ja tantsupeo ettevalmistustsüklis. Koolis tegutsevad Viimsi
Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli filiaalid. Tegutsemist jätkavad Teadmiskeskus Collegium
Eruditonis ringid (matemaatikaring Nupula, teadusring Taibu ja robootikaring, malering,
kokandusring, keraamikaring, fotograafiaring, laste jooga). Iseseisvate tasuliste ringidena
tegutsevad inglise keele ring, vene keele ring, kooli bänd, lauamänguring. Teist aastat
tegutsevad koolis noorkotkad ja kodutütred. Spordiklubidest tegutsevad koolis Käsipalliklubi
HC Tallinn, korvpalliklubi KK Viimsi, Martin Reimi jalgpalliklubi, rulluisuklubi Rullest,
kergejõustikuklubi Lindon ja Viimsi purjespordikool.
2018. aasta olulisemad sündmused olid playboxide päev, Eesti Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud aktus ning õpilaste ühistööna valminud 100 vaguniga rongi ja Eesti kaardi
avamine, talispordipäevad, kooli 5. tegevusaasta tähistamine, kevadine talgupäev, kevadine
spordipäev, õpilaskonverents, volbriöö jalutuskäik, kevadkontsert, kevadball, liikumisnädal,
õpetajate päev, lahtiste uste nädal, perepäev, heategevuslik jõululaat.
Kooli õpilased osalesid 5 üleriigilisel, 14 maakondlikul, 7 ülevallalisel ning 11 koolisisesel
õpilasvõistlusel.
Kooli raamatukogus toimus 35 õppekava toetavat üritust. Õpikute fondis oli 14.08.2018
seisuga 725 nimetust ja 5133 eksemplari teavikuid.
Kool liitus sügisel Rohelise Kooli programmiga ja KiVa kiusuennetusprogrammiga ning jätkab
sotsiaalset hakkamasaamist toetava programmiga VEPA. Randvere Kool on tervist
edendavate koolide ja alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku liige.
2018. aasta mais osales kool Innove poolt läbi viidud üleriigilises rahulolu-uuringus.
Õpilastest osalesid 4. klasside õpilased. Vanemate ja töötajate kategoorias võisid vastata
vastavalt kõik vanemad ja kõik töötajad. Randvere kooli tulemustest on usaldusväärsed vaid
4. klasside õpilaste küsitluse tulemused, kus vastajate määr oli 75%, ülejäänud kategooriates
jäi see tugevalt alla 50%.
Projektid:
• SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse loodusharidusprogrammide raames said kõik
õpilased käia ühel õppekäigul.
• Maanteeamet toetas jalgrattakoolituse läbiviimist 3.-4. klasside õpilastele.
• Jätkus töötajate „Vaikuseminutite“ koolitus, mida toetas SA Innove.
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• Kool jätkas osalemist SA Archimedes Erasmus+ rahvusvahelises projektis
STALWARTS (Õpetajate ja õppijate toetamine kunstidega. Suhtetervis Euroopa
koolides).). Projektis osaleb 6 õpetajat ja abiõpetajat.
• Edukas oli ka SA Archimedes Erasmus+ õpetajate õpirände projekt, milles osaleb 5
õpetajat ja 2 tugispetsialisti.
• 2018. aastal algatas kool töövarjuprojekti, mille käigus käivad kooli kõik töötajad ühel
päeval töövarjuks oma kolleegil mõnes teises Eesti koolis. Kool võõrustas 17 korral
külalisi Eesti koolidest, omavalitsustest ja välismaalt. Peamiselt tunti huvi kaasava
kooli mudeli, hindamissüsteemi ja üldõpetuse vastu.
Randvere Kooli õpetajad osalesid 2018. aasta augustis Kultuurikatlas toimunud Viimsi valla
koolide arenduspäeval. Juunis osalesid kõik ujumistundides õpetajate või saatjatena
tegutsevad õpetajad ujumise baaskoolitusel, juunis ja augustis osales 23 töötajad 14-tunnisel
VERGE metoodika baaskursusel “Toimetulek agressiivse käitumisega” koos Püünsi kooli
õpetajatega. Individuaalsetel tööalasel täiendkoolitusel osaleti kokku 114 päeval. Jaanuaris
2018 külastas kaks klassiõpetajat, koolipsühholoogid, õpiabiõpetaja ja õppejuht Ristiku
Põhikooli ning 11 klassi- ja abiõpetajat käis EDUCA haridusmessil Helsingis. Õpetajad
jagasid koolitusel ja seminaridel kogetut metoodika ja IT-õpitoas, neid peeti kokku 16 korda.
Toimus 3 personaliüritust.
Kokku olid Randvere Kooli kulud 2017. aastal 2 367,0 tuh. eurot (2017 aastal 1 937,5 tuh.
eurot).
Püünsi Kool
2018. aasta septembris õppis Püünsi Koolis 268 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 2018/2019
õppeaasta alguses 55 haridusliku erivajadusega (HEV) õpilast.
Püünsi Koolis töötas 2018. aasta lõpus 49 töötajat - 25 õpetajat, 12 tugispetsialisti, 3
abipersonali töötajat ja 9 lasteaia töötajat. Kooli juhtkonda kuulub 7 töötajat.
2018. aastal korraldati õpetajatele esmaabikoolitus, kaks enesearenduse sisekoolitust HEV
ja agressiivsete õpilastega toimetuleku kohta. Kevadel viidi läbi evakuatsiooniõppus kogu
koolile. Püünsi Kooli töötajad osalesid 73 erineval koolitusel, konverentsil ja seminaril, lisaks
piirkondlikel ainekomisjonides. Kogu kollektiiviga arutati kooli arengukava täitmist.
2018. aasta kevadel lõpetas kooliaasta 249 õpilasest edukalt 95% õpilastest. Põhikooli
lõpetas 16 õpilast, neist 2 õpilane kiituskirjaga ja 4 õpilast ainealaste kiituskirjadega. Kõik
lõpetanud asusid edasi õppima.
8. klassi õpilased sooritasid kevadel loovtöö, mille kaitsmine toimus komisjoni, kõikide
juhendajate ja 7. klassi õpilaste ees. Püünsi Kooli 33 õpilast võtsid osa Viimsi valla ja
Harjumaa erinevast olümpiaadist ja õpilasvõistlustest, neist 9 õpilast said tulemuseks koha
esikümnes (matemaatika, bioloogia, etluskonkurss, inglise keel, Nuputa ja Nuputaja).
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.
2018. aastal oli Püünsi Kooli huviringide valik täienenud ja uuenenud. Tasuta huviringidest
jätkasid tantsuring, mudilaskoor ja jalgpall. Uueks tulijaks ja väga populaarseks kujunes uus
Suhtlemisring. Tasulisteks ringideks olid matemaatikaring “Nupula”, teadusring “Taibu”,
ülipopulaarne “Robootika”, kunstiring, lastejooga, tantsuline võimlemine “Piruett”, korvpall ja
rattakool.
Traditsiooniliste sündmustena toimusid 2018. aastal väärtuste nädal, stiilinädal, vastlapäeva
tähistamine – Pirita Spordikeskuse liuväljal, Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus,
playboxide võistlus ja kõnevõistlus, raamatu ja roosipäev, emakeelepäev ja keelte päevad,
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Euroopa päeva tähistamine, kevadkontsert, Püünsi pereorienteerumise päev, lemmiklooma
päev, tutipidu, lõpuaktus, kooliaasta avaaktused, õpetajate päeva tähistamine,
advendihommikud, jõuluhommikud ja pidulik jõululõuna. Uue sündmusena toimus 2018.
aastal parimate õpilaste ja nende vanemate tänuõhtu. Püünsi Kooli külastas veebipolitseinik
Maarja Punak, kes pidas loengut nii lastele kui lastevanematele internetikäitumisest ja
turvalisusest. Sõbrapäevakontserdil „Sajand Eesti muusikas“ esinesid õpilastele Birgit Sarrap
ja Mihkel Mattisen, Rahvusvahelisel muusikapäeval külastas Püünsi Kooli ja andis imelise
kontserdi Arsise kellade kooli ansambel. 1. - 4. klassid külastasid ühiselt Rakvere Teatri
jõuluetendust ja jõulumaad. Traditsiooniliselt toimusid tervele kooliperele nii sügisene kui
kevadine spordipäev. Sügisel said kõik huvilised vaadata traditsioonilist sügisandide näitust,
kevadel lihavõttemunade näitust. Koolis toimus 4. kooli kalendripildi konkurss. Võitnud pilt
kaunistab 2019. aasta Püünsi Kooli seinakalendrit. Püünsi tantsu- ja laululapsed esindasid
oma kooli Viimsi vallas erinevatel kontsertidel ja sündmustel, samuti Harjumaa Laulu- ja
Tantsupeol Viimsi staadionil.
2018. aasta oli Püünsi Kooli 25. sünnipäeva aasta, selle raames toimus neli erinevat
pidulikku sündmust kõikidele Püünsi Koolile olulistele huvigruppidele – vilistlaste õhtu,
õpilaste pidu, kontsert lastevanematele ning vastuvõtt koolipersonalile, koostööpartneritele ja
toetajatele, mille raames avati ka Püünsi Kooli kingitus Viimsi vallalt – uus majaosa.
Juurdeehituse näol sai Püünsi Kool olulise laienduse. Kokku andis see koolimajale juurde ligi
800 m2 pinda, mis mahutab nii klassiruume kui ka ruume raamatukogu ja noortekeskuse
jaoks. Neli avarat klassiruumi asub teisel korrusel. Esimesel korrusel on raamatukogu,
noortekeskus, pikapäeva rühm. 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. Juurdeehituse raames laienes ning uuenes täielikult kooli söökla.
Laiendus oli võimalik tänu olemasolevatele ruumidele. Samuti laienes ja uuenes garderoob
keldri korrusel. Juurdeehituse raames korraldati mööblihange, millega soetati vajalik ja
korralik mööbel klassidesse, sööklasse ja garderoobi. Kõikides uutes klassides on uued
pimendavad rulood ja videoprojektori komplektid (projektor, ekraan, kõlarid). Suviste
remonttööde ajal remonditi ka vana koolimaja osa – korda tehti aula, trepikoda, võimla
garderoobid. Lisaks paigaldati tuletõkkeuksed ja –kardinad.
HITSA meetme raames soetas kool 7 äriklassi lauaarvutit ning 9 äriklassi sülearvutit. Kooli
eelarvest soetati 6 uut lauaarvutit õpetajatele. Suurim investeering oli uue serveri ostmine
ning seadistamine.
Lisaks vahetati välja kolm vana videoprojektorit ning kantselei
kontorikombain. Kantselei ruum sai uue mööbli. Uuendati koolimeeneid, mis see aasta olid
pühendatud kooli juubelile – vihmavarjud, helkurid, rinnamärgid. Soetati 30 komplekti suuski
- suusad, saapad, kepid. Lisaks telliti juubeli raames fotosein, mida saab kasutada ka
edaspidi. Osteti uued kangad kooli võimla katmiseks, kaunistamiseks ürituse jaoks. Uuendati
koristajate töövahendeid.
Kokku olid Püünsi Kooli kulud 2018. aastal 2 123,5 tuh. eurot, sh investeeringud 1 230,2 tuh.
eurot (2017. aastal 880,7 tuh. eurot, sh investeeringud 95,9 tuh. eurot).
Prangli Põhikool
2017/2018 õppeaastal õppis Prangli Põhikoolis 9 õpilast ja 3 klassikomplekti. Ka 2018/2019
õppeaasta sügisel jätkati õppetööd 3 klassikomplektiga ja kokku 9 õpilasega: I kooliastmes
oli 3 õpilast, II kooliastmes 3 ja III kooliastmes samuti 3 õpilast.
Personali koosseisu kuulusid 2018. aasta sügisel direktor 0,5; õpetajad 3,8; majahoidja 1,0;
raamatukoguhoidja 0,1; sekretär-asjaajaja 0,3 ja ringijuht 0,2 ametikohaga. Pedagoogiline
kaader on kahel viimasel õppeaastal püsinud stabiilsena, vahetunud on vaid inglise keele
õpetaja.
2017/2018 õppeaastal lõpetas klassi heade ja väga heade hinnetega 6 õpilast. Põhikooli
lõpetajaid ei olnud. Valikaineks valisid III kooliastme õpilased nii 2017/2018 kui ka 2018/2019
õppeaastal teised kultuurid. Ujumise algõpetuse tagamiseks toimusid nooremate klasside
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õpilastel kord nädalas ujumistunnid koos Randvere kooli õpilastega Viimsi Kooli ujulas.
2017/2018 õppeaastal töötas koolis muusika-, robootika-, kodundus- ja kunstiring. Õpilastel
oli võimalus osaleda Prangli Rahvamaja juures tegutsevas loovus- ja džuudoringis. Lisaks
traditsiooniliste tähtpäevade tähistamise üritustele korraldati õpilastele korduvalt väljasõite
mandrile, et laiendada kooliõpilaste silmaringi ja täiendada ainealaseid teadmisi. Vanemate
klasside õpilastele toimusid Robotexi ja teatrietenduse ühiskülastused. 2018. aasta sügisel
korraldati kõigile õpilastele ja õpetajatele ühine väljasõit Naissaarele, et tutvuda naabersaare
ajaloo, elu-olu ja loodusega.
Traditsiooniliselt osalesid Prangli kooli õpilased 2018. aastal Pranglimise ja Nutispordi
peastarvutamise võistlustel. Pranglimise Harjumaa finaalvõistlustel tuli sirgujate
võistlusklassis võitjaks Prangli Põhikooli III klassi õpilane. Põhja-Eesti Nutispordi
meistrivõistlustel, mis toimusid Kadrina Keskkoolis, võideti kolm medalit. Vabariiklikul
finaalvõitlusel saavutati väikeste koolide arvestuses I koht ja toodi kooli rändkarikas.
Prangli Põhikooli õpetajad osalesid 2018. aastal jätkuvalt erinevatel erialastel koolitustel ja
konverentsidel. Koostöös valmis sisehindamisaruanne nelja viimase õppeaasta kohta ja
„Prangli Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022“. 2018. aasta augustis, vahetult enne
uue õppeaasta algust osaleti Viimsi valla üldhariduskoolide õpetajate ühisel arenduspäeval
"Lapse sada keelt". Oktoobris ja novembris keskenduti koostöö, kriisinõustamise ja kooli
väärtuste teemadele ning toimus traditsiooniline sisekoolitus-seminar, kus jagati uusi ideid,
mõtteid ja teadmisi õppetöö paremaks korraldamiseks ning tehti kokkuvõtteid möödunud
õppeaasta sisehindamisest.
Koolile soetati uut õppekirjandust, õppevahendeid ja mööblit, sealhulgas vahetati välja toolid
õpetajate toas. Koolihoone veranda ehitamiseks valmis eskiisprojekt.
2018. aastal kasutati senisest suuremas mahus ressursse erinevatest projektidest:
• Hariduse Infotehnoloogia SA projekti “ProgeTiigri seadmed” digitaristu toetus Prangli
Põhikoolile,
• Projekt „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" – soetati
lauaarvuti (leping Haridus- ja Teadusministeeriumiga).
• Projekt „Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetus“ – Prangli Põhikooli
roobootika ringi toetus (õppevahendid, töötasu, transpordikulud).
Kokku olid Prangli Kooli kulud 2018. aastal 114,8 tuh. eurot (2017. aastal 87,9 tuh. eurot).
Viimsi Muusikakool
Viimsi Muusikakoolis õppis seisuga 10.oktoober 2018 kokku 169 õpilast, neist pilliõppes
149 õpilast ja eelkoolis 20 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.
Kõik uued õpilased võetakse vastu nn. huviõppe õppekavale, et võimaldada olemasolevates
ruumides rohkematele õpilastele muusikalist haridust omandada. Tublimatele ja
andekamatele püüab kool anda võimaluse edaspidi üle minna mahukamale põhiõppe
õppekavale. 2018. aasta sügisest viidi põhiõppe õppekavale üle 18 õpilast.
Ruumikitsikuse tõttu toimuvad tunnid ka laupäeviti. Jätkati klaveritundidega Randvere kooli
ruumides - vabaõppe õppekava järgi saavad klaveritunde 10 õpilast. Kogu õppetöö kulges
plaanipäraselt ja vastavalt õppekavadele.
Traditsiooniliselt saadeti õpilaste vanematele
kaks korda aastas tagasiside lehed
selgitamaks õpilase edusamme ja vajakajäämisi.
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Viimsi Muusikakoolis tegutsevad keelpilli- ja puhkpilliorkester, mida vajadusel ja võimalusel
saab liita sümfoniettorkestriks. 2018. aastal olid sellel koondorkestril
esinemised
muusikakooli avalikel kontsertidel ning Harju laulu-ja tantsupeol Viimsis.
Suurim ettevõtmine orkestrile oli etenduse „Valge tee kutse“ lavale toomine koostöös Viimsi
Kooliteatriga. Lavastus oli pühendatud Eesti Vabariigi 100-le sünnipäevale. Kokku toimus
2018. aasta veebruaris 6 etendust. Projekti orkestris osales ka kooli vilistlasi.
Lisaks tegutsevad koolis jazzansambel, saksofonikvartett, kitarri-, kandle- ja
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 6 esikohta, 7 teist kohta, 6 kolmandat kohta ja saadi 7 diplomit. Konkursi
vabariiklikes voorudes saavutati 4 kolmandat kohta ja saadi 4 diplomit. Rahvusvahelistel
konkurssidel saavutati 1 esimene koht ja 1 kolmas koht.
Lisaks õpetajate nn. klassikontsertidele muusikakoolis esineti traditsiooniliselt ka Püünsi
Kirikus, pansionaadis "Rannapere" ning Merivälja pansionaadis, kunstikooli lõpuaktusel,
mitmetel valla vastuvõtuüritustel, Viimsi Raamatukogus, Viimsi Kooli gümnaasiumi ballil,
festivalil „ViimsiJazzPopFest“, Haabneeme kaubakeskuse jõuluüritustel, Pille Lille
Muusikafondi korraldatud festivali „Hingemuusika“ raames Tallinnas Rootsi-Mihkli kirikus jne.
Toimusid mitmed kontserdikülastused: Chopini konkursi lõppkontsert Mustpeade majas
3. veebruaril, ERSO aastapäevakontsert 9. märtsil Eesti Kontserdi saalis.
Toetused:
• Uueks ettevõtmiseks oli õppekava „Rühmaõpe pillidel“ katsetamine, millega alustati
2017 sügisel ja see jätkus ka 2018. aastal. Vald eraldas riigi poolt huviharidusele
eraldatud rahastusest toetust kogusummas 9,1 tuh. eurot, millest suur osa läks
vajalike instrumentide soetamiseks - soetati 3 tšellot, 2 saksofoni, 2 tenortrombooni
ja 2 kornetit, 1 trompet, 4 väikekannelt, 2 kitarri, noodipulte.
• 2018 . aasta sügisel alustasime uue õppevormina saksofoni rühmaõpet Haabneeme
koolis. Ka selleks sai muusikakool rahalist toetust riigi eraldistest. Rühmas õpib 6
õpilast. Toetuse suurus 2018.aastal oli 6,0 tuh. eurot, millest suurem osa läks vajalike
instrumentide soetamiseks.
• Muusikakool sai toetust saime ka ILOP-i projektikonkursi kaudu.Toetuse suurus oli
2,5 tuh. eurot ja selle eest soetati koolile tuuba ja viiuli.
• Eesti Kooriühingu toetus laulupeo ettevalmistusega seotud kooli kollektiividele oli
kokku 0,6 tuh. eurot.
Muusikakooli kulud olid 2017. aastal 421,8 tuh. eurot (2017. aastal 399,2 tuh. eurot).
Viimsi Kunstikool
Kunstikoolis õppis 2018 aastal 149 õpilast. Koolis töötas 8 õpetajat. Lisaks töötas Randvere
Koolis 2 kunstikooli eelkursuse gruppi.
Õpilastööde näitused toimusid 2018. aastal Viimsi Huvikeskuses, Viimsi Kunstikoolis, Viimsi
Vallamajas, Randvere Koolis, Viimsi Muusikakoolis, Viimsi Raamatukogus. Kunstikool võttis
osa koolitusest „Erivajadustega lapse toetamine huvitöös.“ Osaleti mõttetalgutel „Kaasatud
kogukond = võimalusterohkem kool“. Õpetaja Anne Soop-Tohver oli hindamiskomisjonis
Harjumaa Kunstiolüpiaadil Harjumaal Jüris.
Kool võttis osa Eesti Tööpsühholoogia aastakonverentsist 2018 ning huvihariduse
konverentsist Kuressaares.
Koostöös hoolekogu liikmetega, lastevanemate- ja külalistega toimus 26. mail viienda
kursuse lõputööde kaitsmine ning pidulik lõpuõhtu, kus Viimsi Muusikakooli õpilased esinesid
kontserdiga. Õppenõukogu koosolekud toimusid 5 korral. Juunis toimus vaatluspraktika
Tallinnas, osa võeti vanalinnapäevade erinevatest töötubadest. Samuti osaleti maalipäeval
Kadrioru muuseumis. 15. juunil oli Viimsi Kunstikoolis Nööriskulptuuride ja lahtiste uste päev.
2018. aasta õppepraktikad viidi läbi Viimsis, Tallinnas ja Kehtnas. Juunis toimus Viimsi
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Kunstikooli õpilastööde näitus – Art Week 2018 Tallinnas Vabaduse väljakul. Juulis osaleti
kunstiõpetajate maalipäevadel Topul. Augustis võttis kunstikool osa kuuendast Viimsi Valla
õpetajate arenduspäevast Kultuurikatlas. Kool oli osaline ka Viimsi Koolis toimunud
turvalisusepäeval ja infolaadal. Viimsi Kunstikooli üpilased joonistasid illustratsioonid Adolf
Tammingu laste luuleraamatule „Õpetlikke lugusid laste ohuolukordadest.“ Osaleti
sümpoosionil „Michel Sittowi elu ja kunsti lood. Faktid ja väljamõeldised.“ Õpilased ja
õpetajad külastasid KUMU-s erinevate autorite näituseid (Michel Sittow, Konrad Mägi, Kaarel
Kurismaa). Osaleti XIII Disainiööl Telliskivi Kunstilinnakus ja seminaril „Noored ja osalus“
ning noorteseire aastaraamatu esitlusel. Oktoobris toimus õpetajate õppe- ja kultuurireis
Narva, kus külastati ka Narva Kunstikooli. Võeti osa Huvihariduse ja tegevuse konverentsist
Telliskivi Loomelinnakus. Õpetajad osalesid õpetajate päeval Eesti Kunstiakadeemias teemal
„Erialade tulevik“ ja osalesid töötubades. Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuses võeti osa
Pärimusteemaliste õppeülesannete seminarist ja Viljandis toimunud arengupäevast teemal
„Variatiivne ja rahvusvaheline huviharidus.“ Külastati keraamika osakonna 95. aastapäeval
külastati Eesti Kunstiakadeemiat. 2018. aasta oktoobris tähistati koolis viienda kursuse
juhtimisel õpetajate päeva. 5. oktoobril osalesid kunstikooli õpetajad Viimsi Valla õpetajate
päeva tähistamisel. Viimsi Kunstikool võttis osa Eesti Kunstikoolide Liidu üldkoosolekust ja
Eesti Kultuuri Koja 2018 . aasta kongressist. Aasta lõpetati kunstikoolis jõuluõhtuga.
Kunstikooli kulud olid 2018. aastal 200,3 tuh. eurot (2017. aastal 169,2 tuh. eurot).
Huviharidus ja –tegevus
Aasta selles valdkonnas oli väga tegus, sest juba möödunud aastal eraldatud riikliku toetuse
raames koostatud kava alusel loodi 28 uut ringi või rühma. Eelkõige avardusid koostöös
MTÜ-ga Teadmiskeskus Collegium Eruditionis loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia
valdkonna võimalused. Loodi uusi pilliõppe rühmi, avardati erivajadustega noortele
huviringide võimalusi, seda nii Randvere Koolis kui ka koostöös MTÜ Nordswim
Viimsiga.Esmakordselt loodud Viimsi valla 2018. aasta huvihariduse ja -tegevuse toetuse
alusel eraldati toetust 13 projektile kogusummas 42,0 tuh. eurot. See toetus võimaldas
algatada uusi ringe või täiendada uute rühmade loomiseks vajalikku vahendite parki.
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise korra alusel on saanud toetust taotleda 719-aastased lapsed või noored, kes kasvavad vähekindlustatud või paljulapselises peres või
on raske või sügava puudega. 13 kuu jooksul, mil kord on kehtinud on, toetust saanud kokku
87 last ja noort.
Koostöös Tallinna Ülikooliga viisime möödunud aastal läbi ka koolitusprogramm
„Erivajadusega lapse toetamine huvitöös ja toimetulek agressiivse käitumisega“. Selle
koolituse tulemusena said vastava tunnistuse 13 Viimsi vallas tegutsevat treenerit ja
juhendajat.
Lisaks korraldati kunsti- ja muusikakoolide õpetajatele koolitsreis Viljandisse, tutvumaks
sealsete huvikoolide kogemusega üldhariduskooliga lõimumisel.
NOORSOOTÖÖ
Noorsootöö korraldamise aluseks on valla- ja noorsootöö arengukava. 2018. aastal toimus
5 noorsootöö ümarlauda, kus osalesid noortekeskuste, vallavalitsuse ja noorte esindajad
Noortevolikogust ja õpilasesindustest. Ameti, Noortevolikogu ja noortekeskuste koostöös
korraldati 12. augustil 2018 Noortepäev „Noorte näoga Viimsi“ ja 19.-25. novembril 2018
Noorsootöö nädal, mille raames toimus töövarjupäev vallavalitsuses ning Viimsi noorte
Inspiratsioonipäev „Laetud akud – kuidas suuta enamat?”.
Haridus- ja kultuuriamet korraldas kohaliku omavalitsuse praktika 2 Tallinna Ülikooli
noorsootöö üliõpilasele. Haridus- ja kultuuriameti esindaja osales Eesti Noorsootöö Keskuse
(ENTK) poolt moodustatud Avatud Noortekeskuste tegevust koordineeriva töögrupi töös,
Euroopa Liidu programmi Erasmus+ noorsooprojektide hindamiskomisjonis, Eesti
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Noorsootöötajate Kogu (ENK) juhatuses ja ENL noorte osaluse (noortevolikogude projektid)
projektide hindamiskomisjonis.
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja kuulutatud noorsootöötajate tunnustuskonkursile esitati
Viimsist 2018. aastal kandidaadid järgmises kategoorias: Aasta malev – Viimsi Õpilasmalev.
Viimsi Õpilasmalev 2019 oli 3 nominendi hulgas.
Noorte tunnustamise komisjon
Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise komisjon kogunes 2018. aastal kolmel korral,
tunnustati 39 noore ja ühe noortegrupi tegevust, kokku summas 9,8 tuh. eurot.
Noortevolikogu
2018. 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 Haabneemes enda kasutada omaette ruumi. Valla
toetus Noortevolikogu projektide ja tegevuse korraldamiseks oli 1,0 tuh eurot, millele lisandus
valla poolt üürikulude tasumine. Mais korraldati traditsiooniline Viimsi Innukate Ideede
Diskussiioon (VIID), mille jaoks saadi lisatoetus 0,5 tuh eurot Eesti Noorteühenduste Liidult
(ENL). Jätkus koostöö ENLiga, osaleti ENL koolitustel ja seminaridel. ENL saadi ka toetus
0,7 tuh eurot, mida kasutati noorte inspiratsioonipäeva läbiviimiseks. Ühiseid seminare ja
koolitusi korraldati mitmete teiste KOVide noortevolikogudega. Koostöös Islandi
Seltjarnarnessi noortevolikoguga korraldati Viimis rahvusvaheline noorsoovahetus.
Rahvusvaheline noorsootöö
Viimsi valla rahvusvaheline noorsootöö oli 2018. aastal osaliselt seotud koostööpartneritega
Hispaaniast, Rumeeniast, Prantsusmaalt ja Saksamaal. Alustati koostööd Islandi
koostööpartneriga, Seltjarnarnesse linnavalitsusega. Sõlmiti koostööleping Puente Genili
linnaga Hispaanias, kus lisaks noorsootööle on ka teised koostöövaldkonnad. Euroopa Liidu
programmi Erasmus+ kaasfinantseerimisel osalesid Viimsi noored ja noorsootöötajad
Hispaanias Puento Genilis toimunud noorsoovahetusprojektis ja seminaril, Rumeenias
Bustenis toimunud noorsoovahetusel, Prantsusmaal toimunud noorsoovahetusel ning
Saksamaal Kölnis toimunud sümpoosiumil. Koostöös Viimsi Noortevolikoguga korraldati
Viimsis noorsoovahetus koostöös Islandi noortega.
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 11 noortega
tegelevat eksperti ning üle 30 noore.
Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet oli koostöös valla noorsootöö- ja
haridusasutustega 2018. aastal praktikabaasiks 6 Saksamaa Kölni üliõpilasele ja 1-2 kuud
kestev praktika korraldati MLA-s Viimsi Lasteaiad, Viimsi Koolis, Haabneeme Koolis ja MTÜ
Viimsi Huvikeskuse Noortekeskustes.
2018. aastal olid Viimsis 2 vabatahtlikku noort Hispaaniast ja Makedooniast. Vallavalitsuse,
Viimsi Noortekeskuste ja Viimsi Lasteaedade koostöös korraldati Euroopa vabatahtliku
teenistuse (EVS) projekt „Me and my skills!“ Tegemist oli teistkordse EVS projekti
läbiviimisega Viimsis. Lisaks saadeti kaks vabatahtlikku Viimsist
Hispaaniasse,
Maracenasse. EVS projekte finantseeriti Erasmus+ programmi kaudu.
Projektid ja stipendiumid
Projektitoetused
2018. aastal sõlmiti koostööleping MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionisega ning
nende tegevust toetati 40,0 tuh. euroga. Lisaks eraldati toetused 15 projektile kogusummas
9,4 tuh. eurot. Toetati järgmisi projekte: Viimsi Noortevolikogu tegevused; Viimsi Kooli
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Õpilasesinduse projektid „Moeaken“ ja „Gümnasistide Ball“; MTÜ Viimsi Huvikeskuse Viimsi
Noortekeskuse projekt „Noorte(t)öö(t)uba“; Näitegrupi EKSPERIMENT projekti; SA Viimsi
Keskkooli Fondi projekte „Väike lava“, „Plastist vabaks“, Õpilasfirmade Laata jt kohalikke ja
rahvusvahelisis projekte.
Välismaal keskkoolis õppivatele vahetusõpilastele eraldati viis stipendiumi kogusummas 3,5
tuh eurot (2017. aastal 3 stipendiumi kogusummas 3,2 tuh. eurot).
MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskus
Viimsi vallas pakkus avatud noortekeskuse teenust MTÜ Viimsi Huvikeskuse allüksus Viimsi
Noortekeskus. Viimsi Noortekeskuse koosseisus on 2 noortekeskust: Viimsi Noortekeskus ja
Randvere Noortekeskus ning Viimsi Kooli juures asuv Skatepark. 2018. aasta lõpus sai
noortekeskus endale ruumid ka vastvalminud Püünsi Kooli juurdeehituses ning alates
jaanuarist 2019 alustas tööd ka Püünsi Noortekeskus. Viimsi Huvikeskuse noortekeskus on
MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (ANK) liige.
2018. 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. 2018. aastal registreeriti noortekeskustes kokku 4074 külastust (2017.
aastal 4816 külastust). Lisaks siseruumi külastustele toimus ligikaudu 245 registreerimata
välitegevuste ja ürituste külastust (2017. aastal 260).
Noortekeskuses töötas 2018. aastal noortekeskuse juhataja ja 4 täiskohaga noorsootöötajat.
Viimsi noortekeskuses registreeriti 2018. aastal 2204 külastust - 1025 külastust vähem kui
2017. aastal. Peamised külastajad olid noored vanuses 7-11 aastat (üle 60%).
Randvere noortekeskuses registreeriti 2018. aastal 1870 külastust - 283 külastust rohkem kui
2017. aastal. Peamised külastajad olid noored vanuses 7-11 aastat (80%).
Viimsi Noortekeskused viisid 2018. aastal läbi 272 planeeritud tegevust, millest 57 olid
projektide tegevused ning 13 suveperioodil toimunud projektitegevused (Viimsi noorte
suvekool Suve(t)ÖÖ(t)Uba) vol. 2). Lisaks toimusid uute huviringide projekti raames 86
ringitegevuse kohtumist, 36 Randvere Kooli pikapäevarühma tegevust ning 5 linnalaagrit
kokku 59 osalejaga, millest üks laager toimus koostöös RMK Viimsi Külastuskeskusega.
Rahastust saanud projekte oli 2018. aastal 9 - 4 Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud
Avatud Noortekeskuste projektikonkursi projekti („Mida kõike ma suudan!“, „Väärtused meie
sees ja ümber“, ja „Viimsi noorte suvekool Suve(t)ÖÖ(t)Uba vol. 2“), 2 Viimsi Vallavalitsuse
toetuse saanud projekti „Viimsi Noortepäev 2018“ ja “Harjumaa noortekeskuste jõululõuna”,
Eesti Noorsootöö Keskuse Varaait vol. 14 projektikonkursi projekt “Tikkimise kunst”. Viimsi
Vallavalitsuselt saadi toetust uute huviringide käivitamiseks Viimsi ja Randvere
Noortekeskustes. 2018. aasta projektikonkurssidelt saadud tulud ja uute huviringide
käivitamise toetus kokku oli 18,8 tuh. eurot, millest 9,6 tuh. eurot vahendite soetuseks ja 9,2
tuh. eurot tegevuste läbi viimiseks.
Koostöös
Noorsoo-ja
haridusametiga
korraldas
noortekeskus
Viimsi
Noorte
Inspiratsioonipäeva “Laetud akud – Kuidas suuta enamat?” ja Viimsi Õpilasmaleva (ÕM) 2
vahetust, kus noorsootöötajad töötasid rühmajuhtidena. Lisaks korraldati ÕM kandideerivate
noorte töövestlused ning kevadised koolituspäevad. Koostöös sotsiaal- ja tervishoiuametiga
aidati korraldada Viimsi suurperede päeva.
Üks noorsootöötaja osales grupijuhina noortevahetusel Prantsusmaal ja üks noorsootöötaja
noortevahetusel Rumeenias. Noortekeskuse juhataja ja üks noorsootöötaja osalesid
rahvusvahelisel koolitusel Hispaanias ning üks noorsootöötaja rahvusvahelisel nutika
noorsootöö õppevisiidil Soomes.
Alates 2015. aasta maist omab MTÜ Viimsi Huvikeskuse Viimsi Noortekeskus Euroopa
Vabatahtliku teenistuse vastuvõtva organisatsiooni akrediteeringut. Koostöös Viimsi
Vallavalitsuse noorsoo-ja haridusameti ning MLA Viimsi Lasteaedadega saadi 2017. aastal
rahastus Erasmus+ toel Euroopa Vabatahtliku teenistuse projektile „Me and my skills“, mis
kestis 2017 septembrist kuni 2018 juulini ning mille raames töötas Viimsi ja Randvere
Noortekeskustesse vabatahtlik Hispaaniast.
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2018. aastal pakkus noortekeskus praktika sooritamise võimalust 1 Saksamaa üliõpilasele (4
nädalat), kahele Tallinna Ülikooli tudengile. Lisaks oli Randvere Noortekeskus ühele noorele
Kogukonnpraktika sooritamise kohaks.
Kokku toetas Viimsi Vallavalitsus 2018. aastal Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuse tegevust
108,9 tuh. euroga, millest tegevustoetus moodustas 100,0 tuh. eurot (2017. aastal 100,0 tuh.
eurot, sh tegevustoetus 92,4 tuh. eurot).
Viimsi õpilasmalev
2018. aasta suvel jätkas traditsiooniliselt oma tegutsemist Viimsi Õpilasmalev. Õpilasmaleva
tööst võttis 2018. aastal osa 100 noort vanuses 13-22 aastat. 13-15 aastaste noorte
töötamiseks taotleti ja saadi nõusolek Maksu- ja Tolliameti kaudu Tööinspektsioonilt.
Korraldati 2 kahenädalast õpilasmaleva vahetust: 14-27. juuni ja 6.-17. 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, erinevad töötoad, mängiti bowlingut, roniti Seikluspargis, mängiti
lasermänge ja seigeldi põgenemistoas jne. Viimsi Õpilasmalev jätkas koostööd Viimsi
ettevõtetega ning 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, AS-s My Fitness,
Oüs SPA Tours, , OÜ-s Starset (Taru), OÜ-s ToomDev, OÜ-s Viimsi Hambakliinik, OÜ-s
Saiakohvik (Lyon), OÜ-s Freenature, AS-s ABC Supermarkets (Delice), OÜ-s Velsti Trade.
Lisarahastus õpilasmaleva vaba-aja tegevuste läbiviimiseks saadi Eesti Noorsootöö
Keskuselt (ENTK), 2018. aastal saadi selleks toetust 12,6 tuh. eurot. Töötukassalt lisandus
seoses alaealiste tööga 2017.aaastal toetus summas 4,7 tuh eurot. Kokku kulus
õpilasmaleva tegevusele 40,9 tuh eurot (2017. aastal 24,7 tuh. eurot).

10 SOTSIAALNE KAITSE
2018. 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 2018. aasta lõpu seisuga orienteeruvalt 5500 last vanuses 0-19 eluaastat.
Sünde registreeriti kokku 255 (2017. aastal 208). Sünnitoetuse suurus 350 eurot. Alates
2017 aastast alustati sünnitoetuse väljamaksmist ühes osas - lapse sünnijärgselt. Kokku tehti
2018. aastal sünnitoetuse väljamakseid summas 82,1 tuh. eurot, sh beebide vastuvõtuga
seotud kulud (2017. aastal kokku 95,9 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 2018. aastal 40. Suurperede
toetamiseks makstakse üks kord aastas emade päeval suurperetoetust. 2018. aastal oli
toetuse suurus 128 eurot ja väljamakseid tehti summas 5,1 tuh. eurot. Samuti peeti
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perekondi meeles ka jõulude ajal. 2018 aastal korraldati Viimsi valla traditsioonilist
suurperede päev Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Perede toimetuleku tagamiseks maksti lasteaia- või koolitoidu toetust kokku summas 3,3 tuh.
eurot ning kohatasu toetust 3,4 tuh. eurot (2017. aastal vastavalt 2,5 ja 4,0 tuh. eurot).
1. klassi mineva lapse toetust (toetuse suurus 64 eurot) maksti 219 perele kokku summas
14 016 eurot (2017. aastal 216 perele kokku 13,9 tuh. eurot).
Abivajavatele peredele (ühekordsed toetused peredele) maksti toimetuleku tagamiseks
toetust eluaseme-, ravimi-, huviringide osalustasu-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste
katteks ning osutati pereteenuseid summas 106,6 tuh. eurot (2017. aastal 29,9 tuh. eurot).
2018. aasta kuludes kajastuvad ka riikliku matusetoetuse eraldiste alustel väljamakstud
matusetoetused ning SPIN programmi tegevustoetus MTÜ-le SPIN summas 36,0 tuh. eurot.
Puuetega isikud
Puudega isikuid oli 2017. aasta lõpu seisuga üle 800, neist lapsi 161 (keskmise puudega 46,
raske pudega 103 ja sügava puudega 12 last). Puuetega inimesi toetati läbi erinevate
sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste.
Hooldajatoetusi väljamakseid tehti 2018. aastal summas 73,3 tuh. eurot, sh erijuhtudel
makstav sotsiaalmaks (2017. aastal kokku koos erijuhtudel makstava sotsiaalmaksuga 49,3
tuh. eurot). Toetust maksti 2 raske puudega lapse hooldajale ning 84 raske puudega
täiskasvanu ja 29 sügava puudega täiskasvanu hooldajale
Puuetega laste ja noorukite kooli- ja päevakeskuse transporti väljapoole Viimsi valda
võimaldati 17 lapsele ja 4 noorele. Kokku kulutati transporditeenusele 47,5 tuh. eurot (2017.
aastal kokku 40,7 tuh. eurot). Nimetatud summa sisaldab transporditeenust Randvere Kooli
puudega õpilastele (HEV transport), puuetega lastele ja noortele Tallinnasse Käo
Keskusesse, Tugikeskusesse Juks ja Tallinna Tondi Põhikooli.
Tugiisiku teenust võimaldati 23 puudega lapsele summas 145,7 tuh. eurot. Puuetega lastele
erinevate teenuste osutamiseks saadi lisaks valla eelarvelistele vahenditele riigieelarvelist
toetust summas 68,4 tuh. eurot ning Euroopa Sotsiaalfondi kaudu 56,0 tuh. eurot.
Päevakeskuse teenust maksti 2 raske ja 3 sügava puudega noorukile summas 28,2 tuh.
eurot (2017. aastal 19,5 tuh. eurot 6 noorukile). Tallinnas Käo Päevakeskuses oli
aastaringselt teenusel 3 noorukit ja Tugikeskuses Juks 2 noorukit. Ühe sügava puudega
nooruki ööpäevaringse erihoolekandeteenuse toetust maksti summas 5,6 tuh. eurot (2017.
aastal 5,2 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.
2018 toetatud koostööprojektid:
• Koostöös MTÜ- ga Lastekaitse Liit võimaldas Viimsi vallavalitsus 2018. aasta suvel 10
lapsel vanuses 7–15 eluaastat osaleda Remniku õppe- ja puhkekeskuses
laagriprogrammis “Huvitav suvi 2018”.
• Jätkus koostöö Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri ning Põhja
Ringkonnaprokuratuuri koostöö alaealiste ennetustööks programmis „Puhas tulevik“.
• Aktiivsus ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate tugirühma tegevus jätkus ka 2018.
aastal, abivajajad käisid koos terve aasta vältel. Viimsi vallavalitsus võimaldas kasutada
tasuta ruume tugirühma läbiviimiseks.
• 2018. aastal jätkus koostöö EELK Perekeskusega. 2018. aasta jooksul pöördus
nõustamisele (nii individuaal-, ja perenõustamistele) Viimsi vallast 45 perekonda, neist
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lastekaitsetöötajate poolt suunatuid perekondi on 33. Kokku pakuti Viimsi Valla elanikele
nõustamisteenuseid 193 h ulatuses. EELK Perekeskuse tegevust toetati vallavalitsuse
poolt 7,0 tuh. euroga.
EELK Perekeskus viis läbi Viimsi valla lapsevanematele vanemlust toetava koolituse
„Vanemluse ehituskivid“. Osalejate jaoks oli koolitus tasuta. Samuti nõustati EELK
Perekeskuse pere- ja paarinõustaja poolt Viimsi kooli ruumides lapsevanemaid jt
huvilisi teemadel ”Lapse toetamine erinevates arenguetappides. Pere- ja paarisuhte
vastastikune mõju”.
2018. aastal jätkus koostööd Eesti Toidupangaga. Igal nädalal tõi toidupank Viimsi valla
kuni 10 vähekindlustatud perele toidupaki. Koostöö Eesti Toidupangaga jätkub.
Koostööd jätkati ka Kaitseliiduga, kelle poolt juba teist suve viidi 15 Viimsi valla noort
vanuses 6–18 eluaastat mitmeks päevaks seikluslaagrisse. Projekti toetati 1,5 tuh.
euroga.
2018. aastal jätkus osakonna töötajate koostöö Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse ja
ohvriabiga.
Koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna hallatava asutusega Päevakeskus
Käo alustas Viimsis tegevust 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 alustas Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuamet septembris raske või sügava intellekti- või liitpuudega täiskasvanutele
intervallhoiuteenuse pakkumist AS Rannapere Pansionaadi ruumides. Ruumid kohandati
ning remonditi arvestades sihtgrupi vajadusi.
Osaletakse Euroopa Regionaalaarengu Fondi meetmes „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 omafinantseeringut 7,4
tuh. euro ulatuses. 2018. aastal väljamakseid ei tehtud.
Osaletakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused“ rahastatud projektis, mille eesmärgiks on pakkuda mäluhäiretega
isikutele (sh dementsuse diagnoosiga) päevahoiu teenust, mille abil luuakse võimalused
hoolduskoormuse kandjal 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. 2018. aastal alustati projekti ettevalmistustega, teenust hakatakse
osutama 2019. aastal.

Eakad
2018. aasta lõpu seisuga oli Viimsi vallas 2542 vanaduspensionäri (2017. aastal 2852).
Üldhooldekodu hooldustasude toetust maksti 2018. aastal kokku 93,3 tuh.eurot (2018. aastal
86,4 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 10-le üksi
elavale abivajavale inimesele. Koduteenustele kulus 2018. aastal 218 tuh. eurot (2017.aastal
30,2 tuh. eurot).
2018. 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 2018. aastal
kokku paarkümmend erinevat huviringi, mille tööst võttis osa aasta jooksul üle 300 eaka.
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MTÜ Viimsi Päevakeskuse nii tegevus kui majanduskuludeks eraldati 118,5 tuh. eurot (2017.
aastal 72,0 tuh. eurot).
2018. aastal toimus juba traditsiooniks saanud pensionäride jõulupidu, kus osales üle 300
pensionäri. Peo toimumispaigaks oli traditsiooniliselt Viimsi Keskkool.
Eakate juubeli- ja tähtpäevatoetust maksti kokku summas 9,1 tuh. eurot. Matusetoetuse
suurus on alates 2018. aastast 250 eurot. Vahendid matusetoetuse maksmiseks eraldatakse
riigieelarvelistest vahenditest kohaliku omavalitsuse eelarvesse – 2018. aastal eraldati riigi
poolt 42,3 tuh. eurot. Viimsi vallas registreeriti 2018. aastal 112 surma. Matusetoetust maksti
summas 28,0 eurot, riikliku matusetoetuse eraldise kasutamata jääk viidi üle 2019. aastase.
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust toetati 15,0 tuh. euroga aastas (2017. aastal
13,0 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 3,0 tuh. eurot. Teenuse kasutajaid on
keskmiselt 200 isikut kuus, samas mahus eelnevate aastatega.
Ühekordsete toetustena maksti vähekindlustatud eakate toimetuleku tagamiseks toetust
eluaseme-, ravimi-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks summas 8,4 tuh. eurot.
Ühekordset kõigile valla pensionäridele makstavat 70 euro suurust toetust maksti 2240
pensionärile kokku summas 156,8 tuh. eurot (2017. aastal 60 eurot suurust toetust kokku
143,0 tuh. eurot). Ühekordne pensionäride toetuse sihtgrupiks on vanaduspensionärid.
Töötud
Viimsi valla töötute arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena ning eraldi toetusi või
teenuseid töötutele ei makstud.
Euroopa Liidu abi
Euroopa Liidu toiduabi jaotati 2018. aastal sarnaselt eelnevate aastatega. Toiduabi saajate
sihtgrupiks olid riikliku toimetulekutoetuse saajad. Abi eraldati 2 korral aastas. 2018. aastal
on toiduabi jagatud jooksul 52 korral (nii EL toiduabi kui ka Punane Rist). Jooksvalt läbi aasta
on igal jagamiskorral saanud toetust 11 perekonda, kokku jagati 572 toiduabipakki.
Prangli esmaabi punkt
2018. aastal osutas Prangli saarel esmaabi teenust koostöölepingu alusel AS Rannapere
Pansionaat. Esmaabi kättesaadavuse tagamiseks saarel tehti sihtotstarbelisi kulutusi
tervishoiupunkti ülalpidamiskuludeks kokku 21,4 tuh. eurot, sh Prangli esmaabipunkti
remonttööd summas 3,0 eurot, mis teostati 2018. aasta I poolaastal.
Koolitervishoiu toetamine
Viimsi vald jätkas koostööd AS-ga Fertilitas koolitervishoiuteenuse osutamisel. AS Fertilitas
on Haigekassa lepinguline partner koolitervishoiuteenuse osutajana. Koostöölepingu alusel
toetas Viimsi vald 9,0 tuh. euroga tugiteenuse osutamist Randvere Koolis, mis on samas
mahus eelmise aasta tegevustoetusega.
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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

31.12.2018

31.12.2017

2
3
4

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

6 711,4
1 890,8
1 626,9
34,2
10 263,3

4
7
8
9

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

61,4
199,8
97 323,0
333,8
97 918,0

111 569,7

108 181,3

10
10
3
10
11
10
12

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

962,5
1 507,2
792,9
48,6
62,8
128,9
3 001,3
6 504,2

10
10
12

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

334,8
49,3
21 970,1
22 354,2
28 858,4

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

0,1
75 613,1
3 709,7
79 322,9

111 569,7

108 181,3

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

2018

2017

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

3
13
14
15

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

23 857,1
7 872,1
5 634,7
219,1
37 583,0

TEGEVUSKULUD
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud kulud
Põhivarade amortisatsioon
Tegevuskulud kokku

17
18
16
18
8,9

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

-13 129,8
-11 188,1
-2 126,3
-3 434,3
-3 813,5
-33 692,0

4 637,5

3 891,0

-183,3
0,7
-182,6

-181,8
0,5
-181,3

4 454,9

3 709,7

TEGEVUSTULEM
FINANTSTULUD JA -KULUD
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
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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2018

2017

4 637,5

3 891,0

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

3 813,5
1 379,0
-2 536,1
-50,3
3,0
6 500,1
134,0
606,7
7 240,8

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

-10 161,4
1 718,5
-3,0
170,3
0,5
-8 275,1

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

5 250,0
-1 637,9
-691,0
-183,4
2 737,7

-1 970,4

1 703,4

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

5 008,0
6 711,4
1 703,4
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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
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0,1

0,1

0,1

0,1

Akumuleeritud
tulem
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

71

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
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE
Tuhandetes eurodes

Kirje nimetus

Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

Täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

26 545,8

34 139,2

35 781,9

Maksutulud

25 110,0

25 510,0

26 987,5

22 500,0

22 900,0

24 396,6

2 550,0

2 550,0

2 514,0

56,0

56,0

71,8

4,0

4,0

5,1

1 325,8

1 403,4

1 412,8

0,0

7 115,8

7 125,5

Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)

0,0

76,2

76,2

Toetusfond (lg 2)

0,0

6 142,1

6 142,1

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

0,0

897,5

907,2

110,0

110,0

256,1

55,0

55,0

71,2

Muud tegevustulud
Laekumine vee erikasutusest
Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

55,0

55,0

184,9

23 638,9

30 254,2

28 186,8

2 939,8

3 298,3

2 924,1

860,1

1 005,5

800,2

1 677,4

1 859,3

1 711,1

402,3

433,5

412,8

Muud tegevuskulud

20 699,1

26 955,9

25 262,7

Personalikulud

7 930,0

13 119,4

12 756,5

12 097,3

13 472,7

12 483,5

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused

Majandamiskulud
Muud kulud

671,8

363,8

22,7

2 906,9

3 885,0

7 595,1

-8 157,4

-9 135,5

-6 522,8

500,0

540,0

-10 298,3

-7 928,2

1 171,1

1 171,1

-109,0

-317,3

-332,9

Tagasilaekuvad laenud (+)

263,0

263,0

263,4

Finantstulud (+)

156,0

156,0

157,1

PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara müük (+)
Põhivara soetus (-)

-7 857,4

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

Finantskulud (-)

-610,0

-610,0

-393,3

-5 250,5

-5 250,5

1 072,3

FINANTSEERIMISTEGEVUS

1 330,0

1 330,0

-2 630,9

Kohustuste võtmine (+)

4 000,0

4 000,0

Kohustuste tasumine (-)

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

-2 670,0

-2 670,0

-2 630,9

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)

-3 920,5

-3 920,5

-1 558,6

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUDE VÄLJAMINEKUD
TEGEVUSALADE LÕIKES

32 215,3

41 479,8

36 841,2

5 307,9

5 161,3

4 325,2

145,0

145,0

109,6

3 726,5

3 874,1

3 682,8

651,4

343,5

60,0

60,0

Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
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Valitsussektori võla teenindamine

610,0

610,0

393,3

Ülal nimetamata üldised valitsussektori kulud kokku

115,0

128,7

72,3

Avalik kord ja julgeolek

101,0

119,4

112,2

Politsei

46,0

51,0

47,5

Päästeteenused

55,0

68,4

64,7

5 248,6

8 178,0

6 704,3

Majandus
Põllumajandus

111,1

681,1

648,4

3 924,4

5 870,5

4 623,1

Ühistranspordi korraldus

865,7

845,7

663,9

Veetransport

130,0

504,9

521,6

15,0

15,0

0,5

172,4

103,4

95,2

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)

Turism
Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine
Muu majandus (sh majanduse haldamine)
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (prügivedu)

30,0

157,4

151,6

2 177,3

2 362,4

1 371,1

70,0

Avalike alale puhastus

82,0

79,3

670,0

709,6

Heitveekäitlus

722,3

868,9

454,7

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

640,0

640,0

57,1

Ülal nimetamata keskkonnakaitse kulud kokku
Elamu- ja kommunaalmajandus

745,0

101,5

70,4

1 578,8

1 979,6

2 023,1

Tänavavalgustus

852,3

973,9

1 081,8

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

726,5

1 005,7

941,3

Tervishoid

11,0

16,0

0,8

Ülal nimetamata tervishoiukulud kokku

11,0

16,0

0,8

Vabaaeg, kultuur ja religioon

2 497,7

2 249,5

2 128,1

Sporditegevus

772,7

789,6

865,4

Vaba aja üritused

144,1

161,7

147,2

Raamatukogud

376,7

377,5

352,6

Rahva- ja kultuurimajad

253,7

253,7

227,0

Muuseumid

347,0

347,0

341,6

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

155,0

155,0

117,8

19,0

19,0

18,5

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus

429,5

146,0

58,0

14 225,7

19 985,9

19 007,7

Alusharidus (lasteaiad)

6 531,5

6 334,6

6 118,6

Lasteaed-koolid

1 249,5

1 704,1

1 599,8

Põhikoolid

2 546,6

7 239,8

7 077,9

Gümnaasiumid

2 252,9

2 702,4

2 488,7

Noorte huviharidus ja huvitegevus

782,4

921,9

858,6

Koolitoit

329,8

755,8

544,6

Muu haridus, sh. hariduse haldus

500,9

277,8

275,2

32,1

49,5

44,3

1 067,3

1 427,7

1 168,7

1,5

1,5

1,4

31,0

52,0

47,1

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

126,0

391,7

330,5

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

259,0

219,0

211,8

Muu eakate sotsiaalne kaitse

372,4

301,0

211,0

12,0

12,0

1,8

44,4

30,6

176,4

233,7

203,2

4,0

4,0

10,0

10,0

Haridus

Ülal nimetamata hariduse kulud kokku
Sotsiaalne kaitse
Haigete sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused

Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse
Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Töötute sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele
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Riiklik toimetulekutoetus

73,4

61,0

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

15,0

15,0

7,7

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

60,0

70,0

62,6

Aasta
alguse
seisuga

MUUD NÄITAJAD
Võlakohustused
Vaba jääk ehk likviidsed varad

Aasta
alguse
seisuga

Perioodi
lõpu
seisuga

22 460,2

22 460,2

19 829,3

4 620,5

4 620,5

3 061,9

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Viimsi Valla kohta ja vastab oma koosseisult
konsolideerimata finantsaruannetele ( lisa 20).
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole
konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 21.
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestuspõhimõtted
2018. 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.
2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Viimsi Vald (sh
allasutused Viimsi Raamatukogu koos Prangli ja Randvere raamatukogudega, Viimsi
Muusikakool, Viimsi Kunstikool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool,
Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool) ning tema tütarettevõtted AS Viimsi Vesi
(koos tütarettevõtetega OÜ Viimsi Tehnoabi ja OÜ Viimsi Filterveevärk (likvideeritud 2017.
aastal), 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 6,7) 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
kassapõhisel põhimõttel konsolideerimata Viimsi Valla kohta. Eelarve täitmise aruanne on
koostatud konsolideerimata Viimsi Valla kohta kassapõhiselt, mistõttu informatsiooni selles ei
ole võimalik võrrelda tekkepõhisel põhimõttel koostatud Viimsi Valla konsolideerimata
aruannetes (lisa 20) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest põhimõttest tulenevatele
erinevustele on selles kasutusel veel 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

31.12.2018

31.12.2017

8,1
4 732,9
4 741,0

6,6
6 704,8
6 711,4

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 0,7 tuh. eurot. 2017. aastal oli
intressitulu 0,5 tuh. eurot.

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

Nõuded brutosummas

31.12.2018

Üksikisiku tulumaks

31.12.2017

2 177,8

1 870,3

15,2

17,0

1,8

0,7

Trahvinõuded

11,4

7,6

Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõuded

-4,8

-4,8

2 201,4

1 890,8

Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest
Muud maksud(kohalikud maksud)

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
31.12.2018

31.12.2017

Sotsiaalmaks

440,6

394,8

Üksikisiku tulumaks

236,5

208,7

Käibemaks

41,8

62,1

Kogumispensionimaksed

20,5

19,5

Töötuskindlustusmaksed

28,4

25,7

2,5

2,1

33,2

73,5

3,6

6,5

807,1

792,9

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

C. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Arvestatud tulu aruandeaastal
2017

2018
Üksikisiku tulumaks

24 704,0

21 266,8

2 516,8

2 536,4

78,1

53,9

27 298,9

23 857,1

Tasu vee erikasutuse eest (lisa15)

69,4

67,1

Tasud kokku

69,4

67,1

Maamaks
Kohalikud maksud
Maksud kokku

Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallale aruandeaastal järgmiselt: reklaamimaksu 71,8 tuh.
eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 6,3 tuh. eurot. 2017. aastal arvestati
reklaamimaksu 50,1 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 3,8 tuh. eurot.
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Lisa 4. Muud nõuded ja makstud ettemaksud
tuhandetes eurodes
31.12.2018

31.12.2017

699,2
-20,8

704,0
-80,3

1,4

4,2

0,5
65,6

1,4
26,2

279,8

78,9

370,9

842,6

33,6
0,0
60,9

33,6
9,3
37,4

-30,4
1 460,7

-30,4
1 626,9

31.12.2018
60,7
60,7

31.12.2017
61,4
61,4

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 (vt.lisa 14)
Muud nõuded
Makstud tagatisdeposiidid
Käibemaksu deklareerimata ettemaksed
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:
Nimetus, aasta

Osaluse

Osalus

määr

emaettev
.
bilansis

%

Tulemiaruande näitajad
Tulud

Kulud

Tulem

Bilansi näitajad aasta
lõpus
Netovara
Varad
d

SA Rannarahva
Muuseum
2018
2017

100
100

12,1
12,1

579,0
506,2

-469,2
-476,0

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
2018
2017

100
100

9 755,1
9 755,1

3 557,9
3 692,9

-3 502,7
-3 718,3

55,2
-25,4

38 734,9
39 159,2

36 269,2
36 213,9

2018
2017

100
100

487,1
460,5

908,1
861,5

-881,5
-829,6

26,6
31,9

741,7
745,4

487,1
460,5

2018
2017
OÜ Viimsi Tehnoabi
2018
2017

100
100

7 040,4
6 736,1

1 937,2
1 960,9

-1 799,8
-1 731,4

137,4
229,5

19 808,7
20 556,2

8 278,1
7 836,4

100
100

0,0
0,0

107,2
9,5

-16,5
-30,5

90,7
-21,0

137,6
49,1

136,9
46,2

AS Rannapere
Pansionaat

OÜ Viimsi Haldus

Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis.
2018. aastal ei suurendatud aktsia- ega osakapitali tütarettevõtetes.
OÜ Viimsi Filterveevärk, mille põhitegevuseks planeeriti rajatava veepuhastusjaama ehitus ja
haldamine, otsustati likvideerida AS Viimsi Vesi nõukogu otsusega nr 8 25.07.2016 ning
likvideerimisprotsess lõpetati 2017. aastal.
Grupi osalused nimetatud tütarettevõtetes ei ole muutunud.

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes eurodes
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2018
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2017

199,8
199,8
2018
-2,1

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 18)

2017
-8,1

Kinnisvarainvesteeringuteks on maa.
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu oli 2018. aastal 0,3 tuh. eurot ning
2017. aastal 0,3 tuh. eurot ning kajastub lisa 15 rea Õiguste müük summa koosseisus.

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

87

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

Lisa 8. Materiaalsed põhivarad
tuhandetes eurodes
Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Hooned ja
rajatised

Masinad ja
seadmed

12 284,9

103 681,5

1 439,9

1 691,4

1 699,2

120 796,9

0,0

-26 877,4

-811,2

-1 160,7

0,0

-28 849,3

12 284,9

76 804,1

628,7

530,7

1 699,2

91 947,6

Soetused ja parendused

85,0

5 738,9

239,9

59,6

2 630,7

8 754,1

Saadud mitterahal.sihtfinantseerimine

46,7

0,0

0,0

0,0

0,0

46,7

0,0

-3 505,7

-189,7

-80,0

0,0

-3 775,4

0,0

0,0

0,0

472,8

Maa

Kokku

Jääk 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2016
Aruandeperioodi liikumised

Kulum ja allahindlus
Ümberhindlused

472,8

Ümberklassifitseerimine

0,0

1 011,7

0,0

0,0

-1 011,7

0,0

Müüdud põhivarade jääkväärt.mahakandm.

0,0

-120,0

0,0

0,0

0,0

-120,0

Muu mahakandmine jääkväärtuses

0,0

-2,7

0,0

0,0

0,0

-2,7

604,5

3 122,2

50,2

-20,5

1 619,0

5 375,4

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

527,3

3 549,9

233,0

77,5

4 864,8

9 252,5

13,6

5,6

Kokku liikumised
Jääk 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2017
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Saadud mitterahal.sihtfinantseerimine
Kulum ja allahindlus
Ümberhindlused

-3 825,9

-257,2

-103,5

-4 186,6

135,9

Ümberklassifitseerimine
Müüdud põhivarade jääkväärt.mahakandm.

19,2

135,9
2 592,4

348,7

-2 941,1

0,0

-23,1

-61,0

-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

Muu mahakandmine jääkväärtuses
Kokku liikumised
Jääk 31.12.2018
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2018

Aruandeaastal on müüdud varasid müügihinnas kokku 132,6 tuh. euro eest ja kasumit
saadud 48,5 tuh. eurot, sh:
1. Maa müügihinnas 45,0 tuh. eurot ja kasum 21,9 tuh. eurot.
2. Rajatised müügihinnas 87,6 tuh. eurot ja kasum 26,6 tuh. eurot
Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana – 9 418,0 tuh.
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
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1. Aruandeaasta soetuste summa materiaalse põhivara eest – 9 252,5 tuh. eurot ja
immateriaalse põhivara eest – 123,8 tuh. eurot (lisa 9).
2. Käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt -1 277,4 tuh. eurot.
3. Liidetud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 1 716,2 tuh. eurot ja lahutatud
aasta alguseks tarnijatele tasumata summa 485,7 tuh. eurot (lisa 10).
4. Kapitalirendi arvel saadud põhivara summas 5,2 tuh. eurot (RV05).
2018. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 135,9
tuh. eurot (2017. aastal kokku summas 472,8 tuh. eurot), mis hinnati maa
maksustamishinnas.
Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarad
tuhandetes eurodes
Info ja
Hooned ja
Masinad ja
kommunikats.
rajatused
seadmed
seadmed

Muu
põhivara

Kokku

Soetusmaksumus 31.12.2017

12 166,5

52,8

78,9

811,1

13 109,3

Akumuleeritud kulum 31.12.2017

-2 757,7

-52,8

-78,9

-811,1

-3 700,5

9 408,8

0,0

0,0

0,0

9 408,8

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

Jääkväärtus 31.12.2017

Soetusmaksumus 31.12.2018
Akumuleeritud kulum 31.12.2018
Jääkväärtus 31.12.2018

Pangalaenude tagatiseks panditud vara
tuhandetes eurodes
Maa
Soetusmaksumus

Kinnistu

Kokku

1 450,2

10 551,2

12 001,4

0

-3 840,5

-3 840,5

Jääk 31.12.2017

1 450,2

10 551,2

8 160,9

Soetusmaksumus

1450,2

10 551,2

12 001,4

0

-4 238,8

- 4 238,8

1 450,2

6 312,4

7 762,6

Akumuleeritud kulum

Akumuleeritud kulum
Jääk 31.12.2018

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

Lisa 9. Immateriaalsed põhivarad
tuhandetes eurodes
Muud
Õigused ja
immat.
Ettemaksed
litsentsid
põhivarad
171,5
25
191,7
144,2

Tarkvara
Soetusmaksumus 31.12.2016
Akumuleeritud kulum 31.12.2016
Jääkväärtus 31.12.2016
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Aruandeperioodi liikumised
Soetused

0

8,9

5,4

35,8

50,1

-20,1

-3,7

-10

0

-33,8

0

0

0

-1,5

-1,5

171,5

33,9

197,1

178,5

581

-122,2

-28,7

-96,3

0

-247,2

49,3

5,2

100,8

178,5

333,8

86,1

123,8

0

-36,6

Amortisatsioon
Kulumi mahakandmine
Soetusmaksumus 31.12.2017
Akumuleeritud kulum 31.12.2017
Jääkväärtus 31.12.2017
Aruandeperioodi liikumised
Soetused

37,7

Amortisatsioon

-20,7

-4,5

-11,4

Soetusmaksumuse mahakandmine

-16

-16

Kulumi mahakandmine

-16

-16

Soetusmaksumus 31.12.2018
Akumuleeritud kulum 31.12.2018

209,2

17,9

197,1

264,6

688,8

-142,9

-17,2

-107,7

0

-267,8

66,3

0,7

89,4

264,6

421,0

Jääkväärtus 31.12.2018

Lisa 10. Võlad hankijatele ja töövõtjatele ning muud kohustised ja
saadud ettemaksed
tuhandetes eurodes
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele
31.12.2018
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

837,8
1456,3
2 294,1

811,6
150,9
962,5

259,9
259,9

334,8
334,8

31.12.2018
Võlad töövõtjatele
Puhkusetasude kohustis
Töötasu võlgnevus
Arvestatud ja kinnipeetud maksud,
mille deklareerimiskohustus pole veel
saabunud
Võlad majanduskulude eest
Muud võlad töövõtjatele
Kokku võlad töövõtjatele
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627,4
635,4

568,9
570,4

411,2
2,0
3,1
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361,1
2,6
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1 507,2
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B. Muud kohustised ja saadud ettemaksed
31.12.2018
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

31.12.2017
Lühiajaline
Pikaajaline
osa
osa

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

15,1
5,5
40,4
28,5
0,7
38,7
128,9

0,0
0,0
0,0
0,0
49,3
0,0
49,3

330,0
330,0

0,0
0,0

48,6
48,6

0,0
0,0

Lisa 11. Eraldised ja tingimuslikud kohustised
tuhandetes eurodes
Jääk
seisuga
Kasutatud
31.12.2017
Kohtuprotsesside suhtes
Lühiajalised
62,8
0,1
Eraldised

Lisandunud/
tühistatud

Jääk
seisuga
31.12.2018

0

62,7

Tallinna Halduskohtu poolt menetluses olevate haldusasjade tarbeks seoses nõudega
tühistada ehitusload on 2017. aastal moodustatud eraldised kokku summas 59,5 tuh. eurot,
sh haldusasja 3-15-2764 osas -0,4 tuh. eurot (2016. aastal 0,7 tuh.eurot) ning haldusasjade
3-15-873 ja 3-18-597 59,7 tuh. eurot(2016. aastal 3,0 tuh. eurot). Menetluses oleva tsiviilasja
2-17-19405 tarbeks tehnorajatise talumistasu väljamõistmise nõudes on moodustatud
2017.aastal eraldis summas 0,2 tuh. eurot.
Viimsi Vallavalitsusel on pooleliolevaid kohtuasju kokku 17: 2 tsiviilasi ja 15 haldusasja. 1
tsiviilasi on tehnorajatise talumistasu väljamõistmise nõudes ja teises on maksekäsu
menetluse korras nõudjaks Viimsi vald ise. 3 haldusasja on nõudega tunnistada kehtetuks
ehitusload, 2 seoses projekteerimistingimuste väljastamisega, 5 seoses ehitusjärelevalve
teostamisega, 1 kohustamises isikliku kasutusõiguse seadmiseks, 3 vallavalitsuse
korralduste ja 1 volikogu otsuse tühistamise nõudes.
Nõudena oli 2016. aastal kajastatud tsiviilasjas 2-07-24191 valla kasuks välja mõistetud
menetluskulud summas 9,1 tuh eurot, mis laekus 2017. aastal.
Käsitletud ei ole kohtuvaidlusi, kus Viimsi vald on kaasatud iseseisva nõudeta kolmanda
isikuna ning sotsiaal- ja tervishoiuameti valdkonda kuuluvaid vaidlusi.
2007. aasta detsembris oli Maanurk OÜ-ga sõlmitud lepingu alusel seatud hoonestusõigus
Haabneeme staadionile 50 aastaks OÜ-le Viimsi Haldus. 2012. aastal langetati otsus
kohtuasjas Maanurk OÜ (endise nimega NordWest Kinnisvara OÜ) vastu (tsiviilasi nr 2-111643) hoonestusõiguse tasu maksmise võlgnevuse ning hoonestusõiguse
omanikulelangemise nõusoleku tuvastamise nõudes hoonestusõiguse omanikule üleandmise
jõustumises. Lisaks mõisteti OÜ Viimsi Haldus kasuks välja hoonestusõiguse tasu võlg ja
viivis põhivõlalt. Grupp ei kajasta nõudena kohtuotsusega välja mõistetud summasid, kuna
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varade kajastamise kriteeriumite kohaselt ei ole nende laekumine piisavalt kindel ning
usaldusväärselt määratav.
Detsembris 2015 tegi OÜ Viimsi Haldus avaldused Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale AS
Nord Projekt kasuks seatud hüpoteegi summas 2 500,0 tuh. Eesti krooni ja OÜ Kentex
Finance Eesti kasuks seatud hüpoteegi summas 20 000,0 tuh. Eesti krooni kustutamiseks
ning notariaalkorras edasisaatmiseks nõuded AS-le Nord Projekt ja OÜ-le Kentex Finance
Eesti hüpoteekide kustutamiseks nõusoleku esitamiseks, kuna hüpoteegid asuvad
järjekorras tagapool Avaldaja kasuks kantud eelmärkest, mistõttu kinnistu igakordsel
omanikul on õigus nõuda nimetatud asjaõiguste kustutamist. Jaanuaris 2016 sõlmiti
Haabneeme staadioni ja hoonestusõiguse müügilepingud, mille kohaselt nimetatud
lepinguesemed müüdi kokku 120,0 tuh. euro eest (kumbki 60,0 tuh. eurot).
Tallinna Halduskohtu poolt menetluses olevate haldusasjade tarbeks seisuga 31.03.2019
teadaolevatel andmetel eraldisi kohtuprosesside suhtes ei ole 2018 aastal moodustatud.
Vajadusel moodustatakse need aastal 2019 Riigikohtu lahendite teatavaks tegemisel.
Menetluses olevad kohtuasjad
1. Haldusasi nr 3-17-1993 AS Talveaed kaebuses Viimsi Vallavalitsuse ettekirjutuse nr
1712899/00361 tühistamiseks. Ettekirjutuse kohaselt peab AS Talveaed viima Talveaia tee
12 juurdeehituse II korruse vastavusse 23.05.2011 ehitusloaga nr 20517. Ettekirjutuse
täitmiseks tuleb kaebajal II korrusel asuvad ümberehitatud ruumid lammutada. Ettekirjutus
tuleb täita hiljemalt 31.10.2017. Kaebusele on lisatud esialgse õiguskaitse taotlus
ettekirjutuse kehtivuse peatamiseks ja sunnivahendi rakendamise keelamiseks kuni asjas
tehtava kohtulahendi jõustumiseni.
Tallinna Halduskohus võttis 10.10.2017 määrusega kaebuse menetlusse ning rahuldas
esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt, peatades 31.08.2017 ettekirjutuse nr 1712899/00361
täitmise peahoone laienduse teist korrust puudutavas osas (nõue lammutada teise korruse
majutusruumid ja ehitada teine korrus ümber vastavalt 23.05.2011 ehitusloa nr 20517
väljastamise aluseks olnud projektile) ja keelates teise korruse osas ettekirjutuse tähtaegsel
täitmata jätmisel sunniraha rakendamise (resolutsiooni p 6).
Tallinna Ringkonnakohtu 31.10.2017 määrusega jäeti Viimsi valla määruskaebus
rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 10.10.2017 määruse resolutsiooni punkt 6 muutmata.
Tallinna Halduskohtu 13.03.2018 määrusega liideti AS Talveaed taotluse alusel haldusasjad
nr 3-17-1993 ja 3-17-2277 (AS Talveaed kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 03.10.2017
korralduse nr 697 tühistamiseks), haldusasja numbriks jäeti 3-17-1993, AS-i Talveaed
kohustati hiljemalt 02.04.2018 esitama kohtule kaebuse terviktekst.
Kaebaja esitas kaebuse tervikteksti ja ühtlasi EÕK taotluse Viimsi Vallavalitsuse 03.10.2017
korralduse nr 697 kehtivuse peatamiseks kuni lõpliku kohtulahendi jõustumiseni käesolevas
asjas.
Tallinna Halduskohtu 03.04.2017 määrusega jäeti kaebaja EÕK taotlus rahuldamata.
Tallinna Halduskohtu 02.11.2018 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ja menetlusosaliste
menetluskulud nende endi kanda. Viimsi vallal menetluskulud puudusid.
Kaebaja esitas kohtuotsusele apellatsioonkaebuse.
2. Haldusasi nr 3-17-2188 Toomas Reimuse kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 12.09.2017
korralduse nr 650 „Ettekirjutus-hoiatus ehitise lammutamiseks“ tühistamiseks ja taotluses
peatada esialgse õiguskaitse (EÕK) korras korralduse kehtivus..
Tallinna Halduskohtu 18.12.2017 määrusega rahuldas kohus EÕK taotluse ja peatas
korralduse kehtivuse kuni menetluse lõppemiseni.
Tallinna Halduskohtu 16.07.2018 otsusega jäeti kaebus rahuldamata, tühistati 18.12.2017
määruse alusel kohaldatud esialgne õiguskaitse ja jäeti menetlusosaliste menetluskulud
nende endi kanda.
Viimsi vallal menetluskulud puudusid.
Kaebaja esitas kohtuotsusele apellatsioonkaebuse.
Tallinna Ringkonnakohtu lahend tehakse teatavaks 28.04.2019.
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3. 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.
4. Haldusasi nr 3-17-2890 Ants Ermi, Ivo Rulli ja Oliver Liidemanni kaebustes Viimsi
Vallavolikogu 07.11.2017 otsuste nr 1-3/87, nr 1 3/88, nr 1-3/89, nr 1-3/90, nr 1-3/91, nr 13/92 ja nr 1-3/93 tühistamiseks ning Viimsi Vallavolikogu kohustamiseks viia alaliste
komisjonide koosseisud seadusega vastavusse.
Tallinna Halduskohus oma 04.01.2018 määrusega tagastas kaebuse HKMS § 121 lg 1 p 1
alusel halduskohtul pädevuse puudumise tõttu, märkides, et lisaks puudub kaebajatel
ilmselgelt kaebeõigus.
Kaebajad esitasid Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse.
Tallinna Ringkonnakohtu 31.01.2018 määrusega jäeti Ivo Rulli määruskaebus käiguta ja anti
talle määruskaebuse puuduse kõrvaldamiseks, s.o määruskaebuse esitamise tähtaja
ennistamise põhjendatud taotluse esitamiseks aega kuni 12.02.2018, Ants Ermi ja Oliver
Liidemanni määruskaebused võeti menetlusse.
Tallinna Ringkonnakohtu 04.04.2018 määrusega tagastati Ivo Rulli määruskaebus, Ants Ermi
ja Oliver Liidemanni määruskaebused jäeti rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu
04.01.2018 määrus muutmata.
Ants Erm ja Oliver Liidemann esitasid Riigikohtule määruskaebused.
Riigikohtu 21.05.2018 määrusega võeti määruskaebused menetlusse.
Riigikohtu lahend tehakse teatavaks 02.04.2019.
5. Haldusasi nr 3-18-563 Liidia Ilumetsa, Maris Ollise ja Marko Mäepea kaebuses Viimsi
Vallavalitsuse 24.01.2018 ehituskomisjoni protokolli nr E-2 all vastu võetud otsuste nr 1, nr 2
ja nr 3 ning Viimsi Vallavalitsuse 13.02.2018 korralduse (vaideotsuse) nr 71 tühistamiseks.
Ehituskomisjoni 24.01.2018 protokolliliste otsustega kooskõlastati Kibuvitsa tee 20a
kinnistule ehitatava elamu projekti muudatus (muudeti katuselahendust), kanti
dokumentatsioon registri paranduskandega ehitisregistrisse ning lubati jätkata Kibuvitsa tee
20a elamu põhihoone katuse ehitust.
Kaebusele oli lisatud esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus, milles kaebajad paluvad keelata
ehitustegevus 24.01.2018 protokolliliste otsuste alusel kuni asjas tehtava lahendi
jõustumiseni.
Tallinna Halduskohtu 29.03.2018 määrusega jäeti kaebajate EÕK taotlus rahuldamata.
Tallinna Halduskohtu 27.08.2018 otsusega jäeti kaebus rahuldamata.
Kaebajad esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.
Tallinna Ringkonnakohtu 19.02.2019 otsusega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ja
menetlusosaliste apellatsioonimenetluse kulud nende endi kanda.
Viimsi vallal menetluskulud puudusid.
Kaebajad esitasid Riigikohtule kassatsioonkaebuse.
6. Haldusasi nr 3-18-163 Viimsi vald, Haabneeme alevik, Mereranna tee 6 KÜ, Marit Pool,
Eero Neemla, Hannes Königsberg, Neeme Reinmets, Kairi Adulas, Aleksandr Borissov,
Jaanika Metssalu, Heiki Silm, Karin Aas, Andres Vaher, Lembe Orgus, Kalev Lattik, Andrei
Kobrin, Piret Josing, Kati Esna, Aare Külv, Kristina Tops-Košurnikova, Kaja Peetersoo ja
Viire Ernesaks kaebuses Viimsi Vallavalitsuse kohustamiseks viia ehitusteatise nr
1711201/02502 osas läbi ehitusteatises esitatud andmete ning ehitusprojekti osas läbi
täiendav kontroll. Koos kaebusega on esitatud taotlus esialgse õiguskaitse (EÕK)
kohaldamiseks.
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Tallinna Halduskohtu 26.01.2018 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata ja kaebus
käiguta.
Tallinna Halduskohtu 11.06.2018 määrusega võeti kaebus menetlusse.
Tallinna Halduskohtu 26.09.2018 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ja menetlusosaliste
menetluskulud nende endi kanda.
Kaebajad esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.
Tallinna Ringkonnakohtu 14.03.2019 otsusega jäeti Mereranna tee 6 KÜ, Marit Pooli, Eero
Neemla, Hannes Königsbergi, Neeme Reinmetsa, Kairi Adulase, Aleksandr Borissovi,
Jaanika Metssalu, Heiki Silma, Karin Aasa, Andres Vaheri, Lembe Orguse, Kalev Lattiku,
Andrei Kobrini, Piret Josingu, Kati Esna, Aare Külvi, Kristina Tops-Košurnikova, Kaja
Peetersoo ja Viire Ernesaksa apellatsioonkaebus rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu
26.09.2018 otsus muutmata. Menetluskulud jäeti iga menetlusosalise enda kanda.
Viimsi vallal menetluskulud puudusid.
7. Tsiviilasi nr 2-18-12743 Revnetek Systems OÜ hagi Viimsi Vallavalitsuse vastu leppetrahvi
224 660,00 eurot ja viivise väljamõistmise nõudes.
8. Haldusasi nr 3-18-2097 OÜ Eesti Seeme kaebuses seoses Vehema tee
ümberehitustöödega, mis puudutavad kaebaja kinnistut aadressil Vehema tee 1 a. Kaebaja
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.
Tallinna Halduskohtu 14.11.2018 määrusega võeti kaebus menetlusse ja jäeti EÕK taotlus
rahuldamata.
Tallinna Halduskohtu 05.02.2019 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ning kaebaja ja
vastustaja menetluskulud nende endi kanda.
Viimsi vallal menetluskulud puudusid.
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.
9. Haldusasi nr 3-18-2311 AS-i Kihnu Veeteed kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 20.11.2018
korralduse nr 665 „Hanke „Vedaja leidmine Kelnase-Leppneeme parvlaevaliinile“
korraldamine„
ja 11.12.2018 korralduse nr 720 „Hanke „Vedaja leidmine KelnaseLeppneeme parvlaeva liinile“ tulemuste kinnitamine„ tühistamiseks või alternatiivselt
korralduste õigusvastasuse tuvastamiseks. Lisaks taotles kaebaja esialgse õiguskaitse
(EÕK) korras vastustaja keelamist sõlmida otselepingut Tuule Liinid OÜ-ga kuni käesolevas
haldusasjas kohtuotsuse jõustumiseni.
Tallinna Halduskohtu 12.12.2018 määrusega rahuldati kaebaja EÕK taotlus ajutiselt ja
keelati Viimsi Vallavalitsusel otselepingu sõlmimine Tuule Liinid OÜ-ga 30 päevaks, s.o kuni
11.01.2019.
Kaebaja täiendas kaebust alternatiivsete taotlustega olukorraks, kui Viimsi Vallavalitsus
peaks olema sõlminud või sõlmib käesoleva haldusasja menetlemise ajal Tuule Liinid OÜ-ga
vaidlusaluse otselepingu: lisaks korralduse nr 665 ja korralduse nr 720 tühistamisele
tuvastada Viimsi Vallavalitsuse ja Tuule Liinid OÜ vahel Kelnase-Leppneeme parvalevaliini
teenindamiseks sõlmitud otselepingu tühisus või alternatiivselt, kui viidatud korralduste
tühistamine pole võimalik, tuvastada korralduse nr 665 ja korralduse nr 720 õigusvastasus
ning Viimsi Vallavalitsuse ja Tuule Liinid OÜ vahel Kelnase-Leppneeme parvlaevaliini
teenindamiseks sõlmitud otselepingu tühisus.
Tallinna Halduskohtu 14.12.2018 määrusega otsustati:
1. Tagastada kaebus Viimsi Vallavalitsuse ja Tuule Liinid OÜ vahel Kelnase-Leppneeme
parvlaevaliini teenindamiseks sõlmitud otselepingu tühisuse tuvastamise nõudes.
2. Võtta kaebus muus osas menetlusse.
3. Asja vaatab läbi kohtunik Tiia Nurm.
4. Tunnistada vastustajaks Viimsi vald.
5. Kaasata kolmanda isikuna menetlusse Tuule Liinid OÜ.
………………………………………………………………………..
10. Tühistada Tallinna Halduskohtu 12.12.2018 esialgse õiguskaitse määrus.
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11. Jätta kaebaja täiendav esialgse õiguskaitse taotlus rahuldamata.
AS Kihnu veeteed esitas Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse Tallinna Halduskohtu
14.12.2018 määruse resolutsiooni punktide 1 ja 11 peale.
Tallinna Ringkonnakohtu 18.01.2019 määrusega jäeti määruskaebus rahuldamata.
AS Kihnu Veeteed esitas Riigikohtule määruskaebuse.
Riigikohtu 19.03.2019 määrusega ei võetud määruskaebust menetlusse.
10. Haldusasi nr 3-19-499 Maanteeameti kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 17.09.2018
kasutusloa nr 1812371/11184 tühistamise nõudes.
Tingimuslikud kohustused
Teenus- ja üürilepingute suhtes
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt

31.12.2018

31.12.2017

499,9

499,9

5 458,3

5 361,2

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
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 on toetust
saadud 25,7 tuh eurot. 2018 aastal sõlmiti lepinguid summas 41,2 tuh eurot. 2018 a saadud
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.
2016.aastal sõlmis MLA Viimsi Lasteaiad 1 ja 2017.aastal 1 lepingu SA Archimedesega
Erasmus+projektide raames kokku summas 24,7 tuh.eurot, millest 2018. aasta lõpuks oli
teostatud tegevusi 15,8 tuh. eurot ning bilansivälise nõudena on kajastatud 4,9 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 31.12.2018 a seisuga võetud bilansiväliselt arvele 18,5 tuh euro ulatuses
potentsiaalseid nõudeid.
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit
kokku 27 291,6 tuh. euro väärtuses (31.12.2017 26 806,2 tuh. eurot), millest omanikule on
võimalik dividende välja maksta 21 833,3 tuh. eurot (31.12.2017 21 444,9 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 Tähtajaga
1 aasta
1-5 aastat

Tähtajaga
üle 5 aasta

Kokku

Jääk seisuga 31.12.2017
Pangalaenud

2 294,4

Kapitalirent
Kokku

7 163,5

8 821,2

18 279,1

706,9

2 927,9

3 057,5

6 692,3

3 001,3

10 091,4

11 878,7

24 971,4

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

Jääk seisuga 31.12.2018
Pangalaenud
Kapitalirent
Kokku

Aruandeperioodil toimunud liikumised
2018

2017

Saadud laenud
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustised

25,0

5 250,0

-2 301,7

-1 637,9

-708,6

-691,0

Kokku

-2 985,3

2 921,1

Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO.
Intressikulud
2018

2017

Pangalaenudelt
Kapitalirendilt
Muudelt kohustistelt
Muud intressikulud

-123,7

-111,4

-46,4

-53,6

-12,8

-16

-0,4

-0,8

Kokku intressikulu

-183,3

-181,8
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Informatsioon laenulepingute kaupa
Laenu andja

Lõpptähtaeg Intressimäär

Alusvaluuta

Jääk
31.12.2018

31.12.2017

SWEDBANK V Vesi

2018

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,2%

EUR

0

5,6

SWEDBANK V Vesi

2018

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,2%

EUR

0

94,7

SWEDBANK V Vesi

2016

Euro 6 kuu
EURIBOR+4,0%

EUR

0

0,0

DnB NORD Pank V Vesi

2019

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,75%

EUR

11,9

29,4

DnB NORD Pank V Vesi

2019

EUR

51,2

126,5

SA KIK V Vesi

2028

EUR

748,3

823,1

SA KIK V Vesi

2028

EUR

977,0

1074,7

SWEDBANK Hald.

2020

Euro 6 kuu
EURIBOR+2,0%

EUR

213,3

350,8

SWEDBANK Hald.

2026

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,58%

EUR

431,9

488,9

SWEDBANK Hald.

2026

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,78%

EUR

130,7

147,8

SWEDBANK Rannap.

2019

Euro 6 kuu
EURIBOR+2,3%

EUR

16,5

35,6

SWEDBANK Rannap.

2024

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,5%

EUR

127,5

148,2

SWEDBANK Rannap.

2019/2020

Euro 6 kuu
EURIBOR+2,5%

EUR

24

0,0

Euro 6 kuu
EURIBOR+2,3%
Euro 6 kuu
EURIBOR+
1,75%
Euro 6 kuu
EURIBOR
+1,25%

SA KIK VV

2018

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,0

EUR

0

234,7

SA KIK VV

2033

Euro 6 kuu
EURIBOR+1,0

EUR

2 662,5

2 840,0

SWEDBANK VV

2028

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,97%

EUR

1 303,9

1 446,6

SWEDBANK VV

2027

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,56%

EUR

1 272,4

1 416,5

DANSKE BANK AS Eesti fil. VV

2026

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,68%

EUR

3 441,3

3 916,0

DANSKE BANK AS Eesti fil. VV

2027

Euro 6 kuu
EURIBOR+0,62%

EUR

4 590,0

5 100,0

16 002,4

18 279,1

KOKKU

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 31.12.2018 vastasid Viimsi Vald ja tema
tütarettevõtted kõikidele laenulepingu tingimustele.
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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 31.12.2018
summas 5 988,9 tuh. eurot (seisuga 31.12.2017 summas 6 692,3 tuh. eurot). 2018. aastal
teostati tagasimakseid summas 708,6 tuh. eurot (2017. aastal 691,0 tuh. eurot)
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 31.12.2018 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 31.12.2018: 294,10 tuh. eurot; 31.12.2017: 310,3 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 31.12.2018 271,6 tuh. eurot; 31.12.2017 302,6 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 31.12.2018 724,9 tuh.
eurot; 31.12.2017 822,9 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 31.12.2018 519, 8
eurot; 31.12.2017 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 31.12.2018 160,1 tuh. eurot; 31.12.2017 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
31.12.2018 245,7 tuh. eurot ; 31.12.2017 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
31.12.2018 5 021,7 tuh. eurot; 31.12.2017 5 274,9 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 31.12.2018 524,5 tuh. eurot
31.12.2017 524,5 tuh. eurot).
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Lisa 13. Saadud toetused
Tuhandetes eurodes
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
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
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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

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
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
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

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

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

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

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)
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

Vallavanem L. Randjärv
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
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
Meriturvalisuuden ja Liikentee TU
(Soome)
Kesk-Läänemere programmi
väikesadamate projekt "CenBalt 30
MILES" 2015-2018"
Metropolia Univesity of Applied scieses
(Soome)
Interreg Central Baltic projekt
"Augmented Urbans 2018-2020"
Region Blekinge (Rootsi)
Interreg BSR programmi projekt
"InterConnect 2017-2020"

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

136,6

0,0

0,0

74,9

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

24,3

0,0

0,0

24,3

0,0

0,0

European Union

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

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

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

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

11,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

Haridus- ja Teadusministeerium
Tasuta eraldatud IT-õppevara Püünsi
Koolile (9 süle- ja 7 lauaarvutit)

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Tasuta eraldatud IT-õppevara
Haabneeme Koolile (26 sülearvutit)

3,0

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

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

102

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
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)
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"

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

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

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
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
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
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

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

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

0,0
0,0

76,2
312,3

0,0
3,0

0,0
4,9

0,0
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
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2018. aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Riigieelarveline veetranspordi toetus
Prangli saare veetranspordi
korraldamiseks
Rahandusministeerium

Jääk 31.12.2018.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

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 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.
Bilansivälise nõudena on 2018. aastal kajastatud kokku 18 513,16 tuh. eurot.
2017. aastal sõlmis Viimsi Keskkool 1 ja Viimsi Vallavalitsus 1 sihtfinantseerimise lepingu SA
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 73,4 tuh. eurot, millest 2018.
aasta lõpuks oli teostatud tegevusi 38,6 tuh. eurot ja saadud toetust 58,7 tuh. eurot ning
bilansivälise nõudena on kajastatud 10,5 tuh. eurot. Projektid lõpevad 2018/2019. aastal.
2016.aastal sõlmis MLA Viimsi Lasteaiad 1 ja 2017. aastal 1 lepingu SA Archimedesega
Erasmus+projektide raames kokku summas 24,7 tuh. eurot, millest 2018. aasta lõpuks oli
teostatud tegevusi 15,7 tuh. eurot ja saadud toetust 20,7 tuh. eurot ning bilansivälise
nõudena on kajastatud 5,0 tuh. eurot. Projektid lõpevad 2018 ja 2019. aastal.
2018. aastal sõlmis Randvere Kool ja Viimsi Vallavalitsus sihtfinantseerimise lepingu SA
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 14, 8 tuh. eurot, millest on
laekunud 2018 aastal 11, 8 tu. eurot ja 2018 aastal on tegevusi tehtud 8,8 tuh. eurot ning
bilansivälise nõudena on arvele võetud 3,0 tuh. eurot. Projekt lõppeb 2019/2020 aastal.

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/
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Võrdlustabel 2017. aasta kohta
2017. aasta tulud
Saadud
Saadud
tegevus- sihtfikulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Kodumaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Eesti Noorsootöö Keskus
3.-7. aastaste laste eesti keele õppe
korraldamine lasteaias
Viimsi Muusikakooli projekti "Eesti
väikekannel"
Täiendav keeleõppe toetus
keeleküblusõpilasele Viimsi Koolis
Viimsi õpilas-noortemaleva toetus
Rahandusministeerium
õppelaenude kompenseerimine
Ujumise algõpetus 2. klassi õpilastele
Aadressiandmete korrastamise toetus
Haja-asustuse programmi toetus
Riigieelarveline toetus Haabneeme
välijõulinnaku rajamiseks
Riigieelarveline toetus Mõisapargi laste
mänguvälaku rekonstrueerimiseks
Alaealiste komisjoni tegevustoetus
Südamekuu liikumistegevuste toetus
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
Randvere Kooli projekt "MaanTeeA"
jalgratturi koolitus
Kultuuriministeerium
Rannarahvamuuseumi puitpaatide
restaureerimise koolitus
Keila Linnavalitsus
Kohalike omavalitsuste vahelised
toetused:
Raamatukogude raamatud ja teavikud
Harjumaa Omavalitsuste Liit
XII noorte laulu- ja tantsupeo
transpordikulude toetus
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Prangli veetranspordi toetus
Eesti Muusikakoolide Liit

Muud
toetused

Nõuded

Jääk 31.12.2017.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

498,5

0,0

0,0

4,6

11,1

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
6,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8,0
4,9
9,3
4,2

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

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

0,0
0,0
3,1
0,0

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

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

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
3,0
2,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,0
0,0
0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

26,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

290,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Viimsi Muusikakooli projekt "Igal lapsel
oma pill", toetus 2 tenortrombooni ja 2
korneti soetamiseks

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Igal
lapsel oma pill", toetus 4 kellamängu
soetamiseks

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vallavanem L. Randjärv
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2017. aasta tulud
Saadud
Saadud
tegevus- sihtfikulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Eesti Noorteühenduste Liit
Noortevolikogu projekt VIID
Eesti Kultuurkapital
Viimsi JazzPopFest 2017 toetus
Viimsi Raamatukogu laste suvine
võistulugemine

Muud
toetused

Nõuded

Jääk 31.12.2017.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rahvariiete soetamise toetus MLA
Viimsi Lasteaiale

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rannarahvamuuseumi näitus "Piirideta
meri rändnäitus"

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3
1,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

Rannarahvamuuseumi näitus "Ühel
väikesel saarel elas geenius"
Eesti Töötukassa
Töötu töölerakendamise palgatoetus
Viimsi Muusikakoolile
Töötu töölerakendamise palgatoetus
Viimsi Rannarahvamuuseumis
Sotsiaalkindlustusamet
Täiendavate puhkepäevade hüvitus
Eesti Kooriühing
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus
Muusikakoolile
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus
Püünsi Koolile
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus
Randvere Koolile
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts
XXVI laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi
Koolile
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Püünsi Kooli projekt "Õpilaste
keskkonnateadlikkus"
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli
õpilaste aktiivõppe lood"
Viimsi Kooli projekt "Säästlik tarbimine"
Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe
2016/17"
Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe
2017/18"
MLA Viimsi Lasteaiad õppeprogrammid
Viimsi lasteaedades
SA Innove
Viimsi Kooli projekt "Kaasatud
kogukond, võimalusterohkem kool

Vallavanem L. Randjärv
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2017. aasta tulud
Saadud
Saadud
tegevus- sihtfikulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks

Muud
toetused

Nõuded

Jääk 31.12.2017.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

2017-2018"
SA Eesti Infotehnoloogia
HITSA Progetiiger programmi digitaristu
täiendamise toetus koolidele
HITSA Progetiiger programmi digitaristu
täiendamise toetus lasteaiale
Eraisikud
Eraisikute annetused Püünsi Koolile
rahvariiete soetamiseks
Välismaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
SA Archimedes
Randvere Kooli projekt ""Randvere
Kooli õpetaja õpiränne 2016"
Viimsi Kooli Erasmus+ projekt "Õppiv
õpetaja - õppiv kool 2016""
MLA Viimsi Lasteaiad projekt
Erasmus+ 2014 kasutamata osa
tagastus
MLA Viimsi Lasteaiad projekt
Erasmus+ 2016
MLA Viimsi Lasteaiad projekt
Erasmus+ 2017
Viimsi Kooli projekt " Õppijaks
kujunedes 2017"
Viimsi Kooli Erasmus+ projekt "ICT in
Use 2015"
Viimsi Kooli Erasmus+ Bonni projekt
Vallavalitsuse noorsootöö projekt "Mina
ja minu oskused 2017"
SA Innove
Randvere Kooli projekt "Õpetajate
enesemotivatsiooni toetamine 2017"
Viimsi haridustöötajate arenduspäeva
toetus
Viimsi Kooli projekt " Õppija arengut
toetav õpetaja 2016-2017"
Ettevõtluse Arendamise SA
Uus-Pärtle lasteaia ehitamise
tegevuskulude toetus
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
Innove projekt "Tööturul võrdest
kohtlemist toetav intervallhoiuteenus
Tallinnas ja Viimsis"
Asociacion Europa 2020 (Hispaania)

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

73,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129,7

0,0

0,0

13,3

37,5

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

8,5

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

9,6

0,0

0,0

0,0

3,8

0,0

9,6
0,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5,2

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

4,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16,3

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0
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2017. aasta tulud
Saadud
Saadud
tegevus- sihtfikulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Viimsi valla ja Hispaania
noortevahetuse projekt 2017
Meriturvalisuuden ja Liikentee TU
(Soome)
Kesk-Läänemere programmi
väikesadamate projekt "CenBalti 30
MILES" 2015-2018"
University of Turku (Soome)
INTERREG BSR programmi
rahvusvaheline projekt HAZARD 20162019
Asociatia Hair Redivivus (Rumeenia)
Viimsi valla Erasmus+
koolitusprogramm "All the World`s a
Stage2017"
Executive Agency for SMEs (EASME)
(Hispaania)
AS Viimsi Vesi projekt" Life Alchemia
2017-2020", Eesti ja Hispaania
koostööprojekt joogiveest
radionukliidide eemaldamise
erinevatest tehnoloogiatest.
University of The West of England
Randvere kooli rahvusvaheline
Erasmus+ muusikateraapia projekt
"Stalwarts"
Välisabi kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks
SA Innove
Viimsi Kooli projekt " Õppija arengut
toetav õpetaja 2016-2017"
Randvere Kooli projekt "Õpetajate
enesemotivatsiooni toetamine 2017"
Viimsi haridustöötajate arenduspäeva
toetus
Tagasi nõutud kodumaine
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
(miinusega)
AS TF TAK Toidu-ja
Fermentatsioonotehnoloogia
Arenduskeskus
AS Viimsi Vesi EAS projekt uute
tehnoloogiate välja töötamiseks ja
arendamiseks toiduainete ja
biotehnoloogia ettevõtete innovaatilise
tegevuse toetamisel

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

Muud
toetused

Nõuded

Jääk 31.12.2017.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,1

0,0

0,0

9,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2017. aasta tulud
Saadud
Saadud
tegevus- sihtfikulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Tagasi nõutud välismaine
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
(miinusega)

Muud
toetused

Nõuded

Jääk 31.12.2017.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

-0,2

0,0

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

0,0

66,5

0,0

19,8

0,0

0,0

0,0

19,8

0,0

19,8

0,0

0,0

0,0

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 454,5

0,0

804,3

0,0

0,0

0,0

351,3

0,0

351,3

0,0

0,0

0,0
0,0

453,0
1 564,6

0,0
0,0

453,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,1

0,0

0,5

0,0

0,0

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Mõisapargi veesilmade ja jalgtee
rekonstrueerimine

0,0

15,1

0,0

0,5

0,0

0,0

Kohaliku omavalitsuse toetusfond

0,0

0,0

4 707,4

0,0

0,0

0,0

Riigieelarvelised toetusfondi vahendid:
Hariduskuludeks
Koolieelsete lasteasutuste toetuseks
Huvitegevuse toetuseks
Kohalike teede hoiuks
Jäätmehoolduse arendamiseks
Toimetulekutoetuseks

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

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

4 185,1
31,2
52,1
245,3
28,6
58,2

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
0,0
0,0
0,0

SA Innove
Randvere Kooli projekt "Õpetajate
enesemotivatsiooni toetamine 2017"
SA Archimedes
Vallavalitsuse noorsootöö Erasmus+
projekt "FutureNow 2015"
Kodumaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Ettevõtluse Arendamise SA
Prangli saare kütusetankla rajamine
Keskkonnaministeerium
Transpordimaad Metsakasti külas ja
Püünsis (mitterahaline)
Eteria Estate OÜ
Transpordimaad Pringi külas
(mitterahaline)
Kodumaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Ettevõtluse Arendamise SA
Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee
ehitamine
Randvere tee jalg- ja jalgrattatee
ehitamine
Uus-Pärtle lasteaia ehitamine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Haabneeme tänavavalgustuse
rekonstrueerimine 2014-2020
Mõisapargi veesilmade ja jalgtee
rekonstrueerimine
Välisabi kaasfinantseerimise
vahendamine põhivara soetuseks

Vallavanem L. Randjärv
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Väikesaarte toetuseks
Puuetega lastele abi osutamise
toetuseks
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste toetuseks
Registritoiminguteks
Muud saadud tegevustoetused
SA Innove
Täiendava eesti keele õppe
lisarahastamine Viimsi Koolis
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Randvere Kooli laste- ja noorte
kultuuriaasta programm "50 ideed"
"Teeme teatrit!"
KOKKU SAADUD TOETUSED 2017

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

2017. aasta tulud
Saadud
Saadud
Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
0,0
0,0
41,0
0,0

/digiallkirjastatud/

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

59,2
6,2
0,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0
627,1

0,0
2 536,1

0,5
4 708,9

0,0
842,5

0,0
48,6

0,0
0,0

2017. aastal saadi toetusi kokku summas 7 872,1 tuh. eurot.

Vallavanem L. Randjärv

Jääk 31.12.2017.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)
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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
Õiguste müük
Kokku kaupade ja teenuste müük

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

2017
3 023,8
1 004,9
780,8
474,2
149,1
69,0
76,8
56,1
5 634,7

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

2017
50,3
67,1
18,9
20,3
26,9
25,2
1,3
9,1
219,1

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
Tallinna Transpordiamet, ühisliinide rahastamine
OÜ Lumm - Prangli saarel asuva kaupluse tegevuse toetuseks
MTÜ Apones - Happy Jazz 2018 korraldamiseks
MTÜ Tehnovõrkude Ühistu Miidu- Miiduranna külas korvpalliväljaku
rajamiseks

Vallavanem L. Randjärv
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112

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

2017
-569,0
-214,1
-159,0
-72,1
-61,2
-37,7
-14,9
-10,0
-1 238,5

-613,7

-603,0
-29,0
-7,7
-3,0

-7,7
-4,0

-4,0
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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
Toetused noorsootegevuseks
MTÜ Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon, isamaaline
piknikupäev Laidoneri pargis
MTÜ Viimsi Päevakeskus
Naissaare hajaasustuse projekti 2016-2017 toetus, M. Lehtla
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
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 Püünsi Külaselts, Püünsi küla ajaloo raamatu toimetamiseks
MTÜ Viimsi Huvikeskus
OÜ AMB - Info- ja PR
Usuasutused
MTÜ Kelving Tehnovõrgud - arengukava
Viimsi külaseltsid
Ajujaht 2016/17 toetus (TemplD OÜ, Civitta Eesti AS, Vaga Aed OÜ)
Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks
MTÜ Prangli Merepääste, Prangli SaarteSelts/WWWR Systems
MTÜ Naissaare Päästeselts
MTÜ Viimsi Päevakeskus
KOKKU ANTUD TOETUSED

-8,0

-7,0

-3,2
-47,2
-100,0
-6,5
-16,9

-2,2
-32,0
-92,5
-7,8
-16,2

0,0
0,0
0,0
-0,3
-36,0

-5,0
-15,7
-8,3
0,0
0,0

-11,5

0,0

-445,5
-38,7
-14,0
-9,0
-6,0

-405,1
-3,0
-3,0
0,0
0,0

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

0,0
0,0
-33,2
-23,5

-8,6

-8,7

-13,3
-323,0

-1,0
-282,6

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

-6,0
-204,0
0,0
-4,2
0,0
-27,6
-11,0
-16,1
-10,0
-3,0
-0,7
-2 126,3

31.12.2018 seisuga on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks
kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks, mille tegevused lõpevad 2019. aastal,
kogusummas 240,2 tuh. eurot ja põhivarade soetuseks 39,6 tuh. eurot (2017. aastal
vastavalt 64,9 ja 14,0 tuh. eurot) (lisa 4). Kohustisi oli seisuga 31.12.2018 kokku 9,1 tuh.
eurot huvitegevuse toetuseks (31.12.2017 oli 5,5 tuh. eurot ) (lisa10).
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Lisa 17. Tööjõukulud
tuhandetes eurodes
2018

2017

Töötajate
arv
542,70

Töötasu
kulud
-7 019,8

Vallavalitsus

81,72

Elamu-ja kommunaalmajandus

Tegevusvaldkond
Haridus

Töötajate
arv

Töötasu
kulud

426,40

-5 514,1

-2 081,2

81,44

-1 890,9

45,77

-883,6

43,33

-852,6

Vaba aeg, kultuur

23,94

-328,8

51,51

-643,0

Tervishoid-ja sots. teenused

30,50

-420,3

30,00

-375,2

Ajutised töölepingud
Volikogu

-488,3

-428,6

3,60

-64,2

3,60

-70,1

728,23

-11 286,2

636,28

-9 774,5

2018

2017

Õppelaenude kustutamine

-3,2

-4,8

Muud erisoodustused

-5,1

-6,6

Esindus-ja vastuvõtukulud

-1,0

-2,3

Kulutused töötajate tervise edendamiseks

-0,4

0,0

Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis

-0,6

Kokku töötajate arv ja töötasukulud

Erisoodustused

Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised

-16,1

-20,4

Kokku erisoodustused

-26,4

-34,1

Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud

2018

2017

-3 710,5

-3 212,4

Sotsiaalmaks erisoodustustelt

-16,7

-20,4

Tulumaks erisoodustustelt

-10,9

-12,6

Töötuskindlustusmaksed

-87,9

-75,8

Kokku maksud ja sots. kindlustusmaksed

-3 826,0

-3 321,2

TÖÖJÕUKULUD KOKKU

-15 138,6

-13 129,8

Sotsiaalmaks töötasudelt
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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
Koolituskulud (sh koolituslähetus) riigieelarvelisest haridustoetusest
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
Maksuvõlalt arvestatud intressid
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
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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
0,0
-69,5
-52,5
-51,9
-22,0
-17,7
-81,6
-2,1
-11 365,7

2017
-3 116,5
-2 439,1
-843,5
-950,2
-577,1
-590,7
-477,0
-183,4
-692,8
-361,3
-186,7
-203,2
-105,7
-165,3
-0,1
-63,6
-54,3
-49,7
-23,4
-23,8
-72,5
-8,1
-11 188,0

2018
-1842,7
-1277,4
-4,5
-171,6
-49,2
-4,3
0
0
-0,4
0
-1,5
-3 351,6

2017
-1 694,3
-1 379,0
-11,3
-207,8
-55,0
-0,6
0,0
0,0
-1,0
-0,1
0,0
-3 349,1

2,7

-9,0

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

-4,6
-71,6
-76,2

-3 370,9

-3 434,3
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Grupp on võtnud kasutusrendile transpordivahendeid ja inventari. Vastavad rendikulud
(sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega) ja
mittekatkestavatest kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendimaksed on järgmised:
2018

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

2017

Kokku

Muu
Transpordi
inventar vahendid

Kokku

-85,9

- 41,9

-127,8

-73,6

-74,2

-147,8

-1 389,5

-104,7

-1 494,2

-921,2

-151,3

-1 072,5

-412,6

-28,3

-440,9

-67,3

-50,8

-118,1

-340,9

-70,8

-411,7

-217,9

-100,5

-318,4

-636,0

-5,6

-641,6

-636,0

0,0

-636,0

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.
2018. aastal on tehingud toimunud turutingimustel.
2017. 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

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

2017
2,6
4,81
20
3,5
30,91

Tasude kogusumma
(tuhandetes eurodes)
2018
47,3
188,2
67,3
149,9
452,7

2017
40,8
272,8
113,2
111,8
538,6

2018. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20
nõukogu liiget (2017. 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 2018. aastal oli
kokku 15,3 tuh. eurot (2017. aastal 14,8 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2018. aastal maksti kokku 4,9 tuh. eurot (2017.
aastal 8,3 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.
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Viimsi
valla
konsolideerimisgrupil
kaasneks
tütarettevõtete
juhatuse
liikmete
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustised kokku summas 17,1
tuh. eurot.

Lisa 20. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS
tuhandetes eurodes
31.12.2018

31.12.2017

Raha ja pangakontod

3 061,9

4 620,5

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded

2 201,5

1 890,8

Muud nõuded ja ettemaksed

1 120,3

1 390,7

Käibevara kokku

6 383,7

7 902,0

12,1

12,1

17 282,6

16 951,7

4 210,0

4 473,3

199,8

199,8

52 763,3

47 778,9

VARAD
KÄIBEVARA

PÕHIVARAD
Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Osalus tütar-ja sidusettevõtetes
Pikaajalised muud nõuded
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad
Immateriaalsed põhivarad

115,7

41,1

Põhivarad kokku

74 583,5

69 456,9

VARAD KOKKU

80 967,2

77 358,9

KOHUSTISED JA NETOVARA
LÜHIAJALISED KOHUSTISED
Võlad hankijatele

2 110,0

773,6

Võlad töövõtjatele

1 556,0

1 394,7

62,7

62,8

Muud kohustised ja saadud ettemaksed

1 094,8

641,6

Laenukohustised

2 245,2

2 631,0

Lühiajalised kohustised kokku

7 068,7

5 503,7

Laenukohustised

17 584,1

19 829,3

Pikaajalised kohustised kokku

17 584,1

19 829,3

0,1

0,1

52 161,7

48 565,0

4 152,6

3 460,8

Netovara kokku

56 314,4

52 025,9

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU

80 967,2

77 358,9

Eraldised

PIKAAJALISED KOHUSTISED

NETOVARA
Reservid
Akumuleeritud ülejääk(puudujääk)
Aruandeperioodi tulem
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes
2018

2017

27 299,0

23 857,1

56,3

74,8

Saadud toetused

7 688,9

7 861,2

Kaupade ja teenuste müük

1 345,4

1 334,8

234,9

121,2

36 624,5

33 249,1

Tööjõukulud

-12 985,0

-11 105,6

Majandamiskulud

-11 288,6

-10 901,8

Antud toetused

-3 069,1

-2 888,5

Muud kulud

-3 139,7

-3 158,5

Põhivarade amortisatsioon

-1 986,7

-1 714,6

-32 469,1

-29 769,0

4 155,4

3 480,1

Intressikulu

-184,0

-209,8

Intressitulu

0,6

0,3

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
2018

2017

4 155,4

3 480,1

Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus

1 986,7

1 714,6

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt

1 277,5

1 379,0

-606,4

-2 536,1

Kasum/kahjum põhivara müügist

-21,9

0,0

Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks

318,3

269,7

7 109,6

4 307,3

-603,1

6,9

744,7

441,2

7 251,2

4 755,4

-7 783,4

-8 244,3

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:

Saadud 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

540,0

1 718,5

1 171,1

-336,0

0,0

196,2

263,4

-202,5

-341,9

0,0

157,1

156,7

-5 993,7

-6 711,4

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud

0,0

5 100,0

-1 683,8

-996,3

Kapitalirendi tagasimaksed

-947,1

-965,8

Makstud intressid

-185,2

-210,4

Rahavood finantseerimistegevusest kokku

-2 816,1

2 927,5

Puhas rahavoog

-1 558,6

971,5

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul

4 620,5

3 649,0

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

3 061,9

4 620,5

-1 558,6

971,5

Laenude tagasimaksed

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

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

2018. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 135,9 tuh. eurot
(2017. aastal 472,9 tuh. eurot).
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Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Valla 2018. aasta eelarve koostati kassapõhisel printsiibil ning sel põhjusel on ka eelarve
täitmise aruanne kassapõhine ning ei ole 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 2018. aasta eelarve kinnitati volikogu 18.12.2018 määrusega nr 26 mahus
34 885,3 tuh. eurot. Eelarve koostati ülejäägiga 700,0 tuh. eurot ning eelarve ei sisaldanud
kinnitamise hetkel riigi eelarve eraldisi. Aasta jooksul muudeti eelarvet 3 lisaeelarvega
(volikogu määrused nr 6 13.03.2018, nr 19 09.10.2018 ja nr 21 18.12.2018) ning eelarve
lõplikuks mahuks kavandati 44 149,8 tuh. eurot. Eelarve täideti mahus 39 472,1 tuh. eurot.
Rahaliste vahendite (likviidsete varade) jääk vähenes aastaga 971,5 tuh. euro võrra ning oli
aasta lõpu seisuga 3061,9 tuh. eurot (seisuga 31.12.2018). Vähenemine oli tingitud
asjaolust, et 2018. aastal jäeti välja võtmata eelarvesse kavandatud laen mahus 4 000,0 tuh.
eurot.
Viimsi valla 2018. aasta eelarve täitmise võib lugeda edukaks. Põhitegevuse tulude
planeeritud maht ületati 1 642,7 tuh. euroga (2017. aastal 1 305,9 tuh. euroga) ja
põhitegevuse kulude planeeritud mahust hoiti kokku 2 067,4 tuh. eurot (2017. aastal 1 706,9
tuh. eurot). Investeerimistegevusse panustati võrreldes eelarvega 2 612,7 tuh. eurot vähem
(2017. aastal 758,3 tuh. eurot vähem).

TULUBAAS
Põhitegevuse tulud
Tulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 26 545,8 tuh. eurot (2017. aastal 23 749,0 tuh.
eurot). Eelarve põhitegevuse tuludes ei olnud sellel hetkel veel arvestatud toetus- ja
tasandusfondi riigieelarve eraldistega, ministeeriumide sihtotstarbeliste eraldistega ning
projektitoetustega. Nende lisandumisel kujunes eelarve lõplikuks, täpsustatud mahuks
34 139,2 tuh. eurot (2017. aastal 29 446,2 tuh. eurot). Põhitegevuse tulude plaan täideti
mahus 30 752,1 tuh. eurot ehk 104,8% (2017. aastal 30 752,1 tuh. eurot ehk 104,4%).
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Põhitegevuse tuludest oli tavapäraselt kõige suurem maksutulude osakaal – neid laekus
26 987,5 tuh. eurot ehk 75,4% põhitegevuse tuludest, sh enamus sellest riiklike maksudena
(üksikisiku tulumaks ja maamaks), kohalike maksude (reklaamimaks, teede ja tänavate
sulgemise maks) osakaal maksutuludest oli vaid 0,2%.
Olulisemad põhitegevuse tululiigid ja nende osakaalud tulude kogumahust olid järgmised:
• üksikisiku tulumaks 24 396,6 tuh. eurot ehk 68,2%;
• riiklik toetus- ja tasandusfond 6 218,3 tuh. eurot ehk 17,4%;
• maamaks 2 514,0 tuh. eurot ehk 7,0%;
• tulud kaupade ja teenuste müügist 1 412,8 tuh. eurot ehk 4,0%.
Eduka tuluplaani aluseks oli eelkõige valla konservatiivne eelarvepoliitika – tulude prognoos
koostati vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga.
Sarnaselt 2017. aastaga oli ka 2018. aasta tulude ülelaekumise peamiseks allikaks
tulumaks, mida laekus planeeritust 1 496,6 tuh. eurot ehk 6,5% enam. Hea tulumaksu
laekumine tulenes eelkõige FIT eraldise koefitsiendi kasvust 11,86%-ni (2017. aastal oli
koefitsient 11,60%). Oluline osa oli ka valla elanike arvu, sh maksumaksjate arvu ja
palgataseme kasvul. Maamaksu laekumine oli 2018. aastal plaanipärane (täitmine 98,6%)
ning maksu laekus võrreldes 2017. aastaga praktiliselt samas mahus, sest maa
maksustamise tingimusi 2018. aastal ei muudetud. Kavandatust 9,4 tuh. eurot rohkem laekus
ka tulu kaupade ja teenuste müügist, kuid nende osakaal põhitegevuse tulude kasvust oli
siiski väike. Kohalikest maksudest laekus edukalt reklaamimaksu – võrreldes 2017. aastaga
laekus seda 17,3 tuh. eurot enam ja 2018. aasta tuluplaan täideti 128,2%. Teede ja tänavate
sulgemise maksu laekumine jäi võrreldes 2017. aastaga ligikaudu samale tasemele ning
selle maksu osakaal tuludest on väheoluline. Oluliseks põhjuseks on asjaolu, et üha enam
planeeritakse teede ja tänavate sulgemisega seotud tööd selliselt, et need häiriks võimalikult
vähe liikluskorraldust ning ei tingiks teede ajutist sulgemist. Muid eespool nimetamata
tegevustulusid (trahvid, tagatistasud, sotsiaaltaristu tasu jms) laekus küll 146,1 tuh. eurot
planeeritust enam, kuid see oli peamiselt seotud hangete, projektide pakkumuste
tagatistasudega, mis kuuluvad pakkumuste mittevõitjatele tagastamisele 2019. aastal.
Trahve laekus nende muude tulude hulgas 10,9 tuh. eurot planeeritust enam. Alates 2018.
aasta detsembrist lisandus igakuiselt laekuv sotsiaaltaristu tasu.
Põhitegevuse tulude maht kasvas võrreldes 2017. aastaga 5 029,8 tuh. eurot ehk 16,4%
võrra (2017. aastal kasv võrreldes 2016. aastaga 2 251,2 tuh eurot ehk 7,9%).Võib öelda, et
valla 2018. aasta põhitegevuse tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule
olukorrale vajaliku reserviga ja tulude tegelik laekumine ületas planeeritud laekumisi kokku
4,8 % (2017. aastal 4,4%).
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Esialgne
eelarve

2018
Lõplik
eelarve

2017
Täitmine

Täitmise %

Täitmine

PÕHITEGEVUSE TULUD

26 545,8

34 139,2

35 781,9

104,8

30 752,1

Maksutulud

25 110,0

25 510,0

26 987,5

105,8

23 872,8

Füüsilise isiku tulumaks

22 500,0

22 900,0

24 396,6

106,5

21 275,2

2 550,0

2 550,0

2 514,0

98,6

2 538,7

56,0

56,0

71,8

128,2

54,5

4,0

4,0

5,1

127,5

4,4

Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 325,8

1 403,4

1 412,8

100,7

1 382,2

Saadavad toetused tegevuskuludeks

0,0

7 115,8

7 125,5

100,1

5 355,0

Tasandusfond (lg 1)

0,0

76,2

76,2

Toetusfond (lg 2)

0,0

6 142,1

6 142,1

100,0

4 707,4

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

0,00

0,0

897,5

907,2

101,1

647,6

110,0

110,0

256,1

232,8

142,1

Laekumine vee erikasutusest

55,0

55,0

71,2

129,5

66,5

Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

55,0

55,0

184,9

336,2

75,6

Muud tegevustulud

Investeerimistegevuse tulud
Investeerimistulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 419,0 tuh. eurot (2017. aastal 360,5 tuh.
eurot). Esialgne eelarve ei sisaldanud aasta jooksul põhivarade soetuseks laekunud
sihtotstarbelisi eraldisi ja põhivara müügist laekunud tulu. Nende lisandumisel kujunes
lõplikuks investeerimistegevuse tulude mahuks 2 090,1 tuh. eurot (2017. aastal 2 079,0 tuh.
eurot). Investeerimistegevuse tulude maht jäi võrreldes 2017. aastaga samasse suurusjärku.
Suuremahulisemad investeeringutoetused saadi jaanuaris 2018 Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuselt (EAS) – 351,3 tuh. eurot Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks ja
453,0 tuh. eurot Randvere tee jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks, mõlemad tööd teostati 2017.
aastal. Lisaks toetas EAS Prangli saare puurkaevu ja veepuhastussüsteemi rajamist 91,5
tuh. euroga ja Prangli saare kütusetankla rajamist 19,8 tuh. euroga. Kohalike teede
investeeringutoetust eraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2018. aastaks
summas 157,3 tuh. eurot. Põllumajanduse Regisrite ja Informatsiooni Ametilt saadi 66,6 tuh.
eurot Haabneeme klindiastangu terviseraja investeeringuteks. Keskkonnainvesteeringute
Keskus toetas haabneeme tänavalgustuse renoveerimist 31,0 tuh. euroga. OÜ Viimsi
Halduselt laekusid laenud tagasi graafikujärgselt ning nende osakaal investeerimistegevuse
tuludes oli 12,4%. Finantstulude laekumine jäi võrreldes 2017. aastaga samale tasemele.
Investeerimistegevuse tulud laekusid plaanipäraselt (täitmine 102,0%) ning kasvasid
võrreldes 2017. aastaga 60,2 tuh. eurot.

Esialgne
eelarve
INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD

2018
Lõplik
eelarve

2017
Täitmine

Täitmise %

Täitmine

419,0

2 090,1

2 131,6

102,0

Põhivara müük

0,0

500,0

540,0

0,0

2 071,4
0,0

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine

0,0

1 171,1

1 171,1

100,0

1 718,5

Tagasilaekuvad laenud

263,0

263,0

263,4

100,2

196,2

Finantstulud

156,0

156,0

157,1

100,7

156,7

KULUBAAS
Põhitegevuse kulud
Kulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 23 638,9 tuh. eurot (2017. aastal 22 971,7 tuh.
eurot). Eelarve vastuvõtmise hetkel ei olnud eelarve kuludesse arvestatud riigieelarve
toetusfondi eraldisi ja sihtotstarbelisi eraldisi, mis valdavalt läksid valla haridusasutustele ja

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/

123

Viimsi vald

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2018

majanduse valdkonda ning kulude proportsioonid said õige vahekorra alles nende eraldiste
lisamisega. Nende eraldiste lisandumisel kujunes põhitegevuse kulude eelarve lõplikuks
mahuks 30 254,2 tuh. eurot (2017. aastal 27 443,5 tuh. eurot). Tegelikke kulutusi tehti 2018.
aastal mahus 28 186,8 tuh eurot ja eelarve täitmiseks kujunes 93,2% (2017. aastal 93,8%).
Vaatamata sellele, et põhitegevuse kulude maht suurenes võrreldes 2017. aastaga
märkimisväärselt, säästeti aasta lõpuks kulueelarves 2 067,4 tuh. eurot ehk 6,8%. Ükski
kululiik ei ületanud planeeritud mahtu. Suurim rahaline kokkuhoid saavutati muudes
tegevuskuludes – 1 693,2 tuh. eurot, sh majandamiskuludes 989,2 tuh. eurot. See saavutati
eelkõige säästliku majandamisega ning ka ilm soosis kokkuhoidu. Ka personalikuludes
säästeti 362,9 tuh. eurot. Tegevuskuludeks antud toetusi säästeti kokku 374,2 tuh. eurot, sh
sotsiaalabitoetusi ja muid toetusi 205,3 tuh. eurot, kuna Viimsi vallas ei ole sotsiaaltoetusi ja
muid toetusi saav sihtgrupp väga arvukas.
Võrreldes 2016. aastaga kasvasid põhitegevuse kulud 2 450,2 tuh. eurot ehk 9,5% (2017.
aastal võrreldes 2016. aastaga kasv 3 428,1 tuh. eurot ehk 15,4%). Kulueelarvet ei ületatud
ning täitmiseks kujunes 93,2% (2017. aastal 93,8).

Esialgne
eelarve
PÕHITEGEVUSE KULUD
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud

2018
Lõplik
eelarve

2017
Täitmine

Täitmise %

23 638,9

30 254,2

28 186,8

93,2

25 736,6

2 939,8

3 298,3

2 924,1

88,7

2 675,5

860,1

1 005,5

800,2

79,6

861,2

1 677,4

1 859,3

1 711,1

92,0

1 479,3

402,3

433,5

412,8

95,2

335,0

20 699,1

26 955,9

25 262,7

93,7

23 061,1

7 930,0

13 119,4

12 756,5

97,2

10 823,5

12 097,3

13 472,7

12 483,5

92,7

12 196,9

671,8

363,8

22,7

6,2

40,7

Ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2018 ja 2017:
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Tavapäraselt eelnevatele aastatele on ka 2018. aastal enamus ehk 61,6% põhitegevuse
kuludest tehtud hariduse valdkonnas (2017. aastal 60,4%). Kõikides valdkondades, välja
arvatud keskkonnakaitse ja tervishoiu valdkond, on kulud võrreldes 2017. aastaga kasvanud.
Keskkonnakaitse valdkonna kulude vähenemine on tingitud asjaolust, et kui 2017. aastal
hüvitati AS-le Viimsi Vesi eraisikute valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühinemise
liitumistasud summas 299,8 tuh. eurot, siis 2018. aastal sellist eraldist AS-le Viimsi Vesi ei
tehtud. Enim on kasvanud hariduse kulud – 1 837,7 tuh. euro võrra. Oluline osa kulude
kasvus oli haridustöötajate palgatõusul nii riigi kui ka valla poolt rahastavatel ametikohtadel.
Võrreldes 2016/2017 õppeaastaga suurenes õpilaste arv 2017/2018 õppeaastal 153 õpilase
võrra. Lisaks alustas alates 2017. aasta sügisest tööd uus lasteaed - Uus-Pärtle Lasteaed
ning alusharidust saavate laste arv suurenes 2017/2018 õppeaastal kokku 45 lapse võrra.
Põhitegevuse kulude kasv sai võimalikuks tänu põhitegevuse tulude kasvule.

Investeerimistegevuse kulud
Investeerimiskulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 8 576,4 tuh. eurot (2017. aastal 8 099,3
tuh. eurot). Esialgne eelarve suurenes lisaeelarvetega 30,9% ning lõplikuks
investeerimistegevuse kulude eelarveks kujunes 11 225,6 tuh. eurot (2017. aastal 10 019,2
tuh. eurot). Suurenemine toimus eelkõige põhivarade investeeringute arvel, milleks
lisaeelarvetega suunati täiendavalt 2 440,9 tuh. eurot. Suurenes ka põhivara soetuseks
antavate sihtfinantseeringute maht, kokku 208,3 tuh. eurot. Lisaeelarvega lisandus
investeerimistegevuse kuludesse sihtotstarbeline eraldis AS-le Viimsi Vesi Vehema ja Reinu
tee veetrasside ehitustöödeks 183,0 tuh. eurot ning investeeringutoetus MTÜ-le Rohuneeme
Külaselts küla spordiväljaku renoveerimiseks 19,3 tuh. eurot. Rahandusministeeriumilt saadi
riigieelarveline toetus 6,0 tuh. eurot eraldisena Äigrumäe Külaseltsile küla vabaajataristu
rajamiseks.
Investeerimistegevuse tegelikud kulud kujunesid planeeritust oluliselt väiksemaks – kokku
hoiti 2 571,2 tuh. eurot (täitmine 77,1%). Kuna 6 kuu EURIBOR püsis 2018. aastal endiselt
madalal tasemel, siis saavutati aasta lõpuks finantskuludes kokkuhoid 216,7 tuh. eurot. Ka
põhivarade soetus jäi kavandatud mahust 2 370,1 tuh. eurot väiksemaks, kuna mitmed
investeeringud lükkusid ehituslikest põhjustest osaliselt 2019. aastasse . Eelkõige on need
investeeringud seotud teede-ehitusega ja kanalisatsioonitrasside remondiga. 2019. aastal
jätkuvad Vehema tee rekonstrueerimine, Lubja-Randvere tee ringristmiku, jalakäijate tunneli
ja parkla ehitustööd, Reinu tee rekonstrueerimine, Tuletorni pst. ja Lubjanõlva tee ehitustööd.
Edasi lükkus Tammede pargi rajamine ja Püünsi Kooli juurdeehituse inventari soetamisega
jätkati 2019. aasta alguses.

2018
Lõplik
eelarve

Esialgne
eelarve

2017
Täitmine

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

8 576,4

11 225,6

8 654,4

Põhivara soetus

7 857,4

10 298,3

109,0

317,3

0
610,0

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
Antavad laenud
Finantskulud
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Täitmise %

Täitmine

77,1

9 253,3

7 928,2

77,0

8 262,2

332,9

104,9

220,8

0

0

0

336,0

610,0

393,3

64,5

434,3
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Ülevaade investeerimiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2018 ja 2017:

Olulisemad ja mahukamad põhivara investeerinud olid 2018. aastal tavapäraselt seotud
eelkõige majanduse valdkonnaga ning investeeringute maht kasvas võrreldes 2017. aastaga
675,7 tuh. eurot. Kõige enam panustati teede-ehitusse – kokku 4 209,0 tuh. eurot, sh
Tammpõllu tee laiendus 1 185,3 tuh. eurot, Vehema tee I etapp 969,8 tuh. eurot, Karulaugu
tee rekonstrueerimine 514,4 tuh. eurot, Lubja-Randvere tee ringristmiku, jalakäijate tunneli ja
parkla ehitustööd 442,2 tuh. eurot, Krüsanteemi tee rekonstrueerimine 249,8 tuh. eurot,
Tuletorni puiestee rekonstrueerimine 221,2 tuh. eurot, Vana-Narva mnt ja Pärnamäe ristmiku
rekonstrueerimine 176,9 tuh. eurot (koostöös Tallinna ja Maarduga) jms. Prangli saarel tehti
investeeringuid kokku 68,0 tuh. eurot, sh saare väiketankla ehituseks kulus 25,0 tuh. eurot
ning saare puurkaevu ja veepuhastussüsteemi rajamiseks kulutati 42,5 tuh. eurot.
Investeeringutes kajastub ka maa soetamine – uue haridus- ja kultuurikeskuse rajamiseks
soetati Randvere tee L6 ja Allika kinnistu Lubja külas maksumusega 495,0 tuh. eurot. AS-le
Viimsi Vesi eraldati investeeringutoetust Vehema tee I etapi rekonstrueerimiseks 183,0 tuh.
eurot.
Hariduse investeeringute maht on vähenenud, kuna 2017. aastal rajati 2 suurt uut
haridusobjekti – Haabneeme Kooli juurdeehitus ja Uus-Pärtle lasteaed. Hariduse valdkonna
2018. aasta mahukamaks investeeringuks oli Püünsi Kooli juurdeehitus, milleks kulus 2018.
aastal 1 230,2 tuh. eurot. Viimsi Koolis teostati renoveerimistöid summas 221,3 tuh. eurot ,
sh kooli väliväljakute katte paigaldus 77,6 tuh. eurot, A- ja C-korpuse koridoride ja
trepikodade remont 61,6 tuh. eurot, katusetööde I etapp 44,7 tuh. eurot jms. MLA Viimsi
Lasteaias tehti investeeringuid kokku 172,0 tuh. eurot, sh Pargi Lasteaias 77,3 tuh. eurot
(päikeseelektrijaama ehitus, ventilatsiooni uuendamise projekt, fassaadi rulookardinad)
Haabneeme Lasteaias 68,5 tuh. eurot (päikeseelektrijaama ehitus, ventilatsiooni uuendamise
projekt, pööningu soojustamine) ja Uus-Pärtle Lasteaias 26,2 tuh. eurot (drenaaži
ehitustööd).
Keskkonnakaitse olulisemaks investeeringuks olid heitveekäitlusega seotud kulutused sadevee torustikke paigaldati ja remonditi 257,7 tuh. euro eest.
Oluliselt kasvasid 2018. aastal elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringud – võrreldes
2017. aastaga suurenemine 998,2 tuh. eurot. Kasv toimus eelkõige tänavavalgustuse
renoveerimise mahtude suurenemise tõttu – tänavalgustuste renoveerimisse investeeriti
kokku 676,0 tuh. eurot, sh Haabneeme tänavavalgustust renoveeriti projekti raames 367,2
tuh. euro eest. Rekonstrueeriti Haabneeme randa viiv Kesk tee laudistee ja muul (koos
tänavavalgustusega), töödele kulus 133,7 tuh. eurot. Mänguväljakute investeeringuid tehti
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mahus 141,8 tuh. eurot , sh Viimsi Mõisapargi mänguväljaku renoveerimine 72,0 tuh. eurot,
Haabneeme ranna mänguväljaku renoveerimine 39,8 tuh. eurot, erinevate valla
mänguväljakute hooldus- ja korrastustööd vastavalt mänguväljakute kehtestatud
turvanõuetele 30,1 tuh. eurot.
Üldise valitsussektori teenuste investeerimiskuludes kajastuvad kohustuste teenindamisega
seotud finantskulud (intressid) 393,3 tuh. eurot. 2018. aastal panustati vallavalitsuse
infotehnoloogilisse uuendamisse 123,3 tuh. eurot (IT-seadmed, tarkvara litsentsid,
paljundusmasin-printer). Valla uue veebilehe loomiseks ja tööle rakendamiseks kulus 31,2
tuh. eurot. MTÜ Prangli Saarte Seltssai investeeringutoetust saarte päästevõimekuse
suurendamise projekti kaasfinantseerimiseks 21,0 tuh. eurot.
Kultuuri- ja spordivaldkonnas 2018. aastal suuri investeeringuid põhivara soetuseks ei
tehtud. Valdkonna investeerimiskulud on seotud eelkõige põhivara soetuseks antud
sihtfinantseeringutega – SA-le Rannarahva Muuseum anti toetust remonttööde teostamiseks
Naissaare Muuseumis 17,7 tuh. eurot ja Naissaare raudteel 78,8 tuh. eurot, MTÜ
Rohuneeme Külaselts sai kaasrahastust 19,3 tuh. eurot Rohuneeme spordiväljaku
rajamiseks, EELK Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudusele anti toetus Naissaare kiriku
renoveerimiseks 9,0 tuh. eurot. MTÜ Äigrumäe Külaselts sai Rahandusministeeriumi poolt
eraldatud toetuse Äigrumäe küla vaba-ajataristu arendamiseks 6,0 tuh. eurot.
Valla kulude struktuur valdkondade lõikes 2018. aastal:

Finantseerimistehingud ja likviidsete varade muutus
Kokku tasuti 2018. aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid summas 2 630,9 tuh. eurot (2017.
aastal 1 962,1 tuh. eurot), sh laenumakseid 1 683,8 tuh. eurot (AS-le Swedbank 286,8 tuh.
eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 412,3 tuh. eurot ja SA-le Danske Bank Eesti
filiaal 984,7 tuh. eurot) ning kapitalirendikohustusi 947,1 tuh. eurot (OÜ-le Viimsi Haldus).
Kohutusi 2018. aastal ei võetud (2017. aastal võeti laen mahus 5 100,0 tuh. eurot). 2018.
aastaks planeeritud laenu 4 000,0 tuh. eurot kasutusele ei võetud ning laenu võtmine lükati
edasi 2019. aastasse. Laenupakkumuse võitjaks tunnistati AS Swedbank (Viimsi
Vallavalitsuse 04.12.2018 korraldus nr 687).
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Esialgne
eelarve
FINANTSEERIMISTEGEVUS

2018
Lõplik
eelarve

2017
Täitmine

Täitmise %

Täitmine

1 330,0

1 330,0

-2 630,9

Kohustuste võtmine (+)

4 000,0

4 000,0

0,0

0,0

5 100,0

3 137,9

Kohustuste tasumine (-)

-2 670,0

-2 670,0

-2 630,9

98,5

-1 962,1

Likviidsete varade (rahaliste vahendite) jäägiks seisuga 31.12.2018 kujunes 3 061,9 tuh.
eurot ning aastaga vähenes see 1 558,6 tuh. euro võrra (seisuga 31.12.2017 jääk 4 620,5
tuh. eurot). Likviidsete varade vähenemise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et jäeti välja
võtmata 2018. aasta eelarvesse kavandatud laen 4 000,0 tuh. eurot. Laenu mittekasutamist
soosis hea eelarvepositsioon ning piisav likviidsete varade jääk. Piisav likviidsete varade jääk
saavutati 2018. aastal eelkõige säästliku majandamisega kokku hoitud põhitegevuse
kuludega (kokkuhoid 2 067,4 tuh. eurot). Ka tulude prognoos oli koostatud vastavalt
majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga ning tulude plaanipärasest edukamal laekumisel
(enam laekus 1 642,7 tuh. eurot) oli samuti oluline osa likviidete varade jäägi kujunemisel.

Lisa 22. Sündmused pärast aruandekuupäeva
AS Viimsi Vesi nõukogu otsuse alusel pannakse paika 2019 aastal lõplik Viimsi Tehnoabi OÜ
ühinemise kava emaettevõttega. Sellega seoses lähevad kõik Viimsi Tehnoabi OÜ nõuded ja
kohustused üle AS-le Viimsi Vesi.

Reservfondi täitmise aruanne
tuhandetes eurodes
Tegevusala kood

Eraldiste selgitused

Reservfond
eraldatud

081092
081021

Audentese spordiklubile heitjate seeriavõistluse "Viimsi
Gala" eripreemia rahastamiseks
Spordiratastooli soetamise kulude osaliseks katmiseks
invasportlasele.
Kokku reservfondi kasutamine

kulutatud

3,0

3,0

1,4

1,4

4,4

4,4

2018. aastaks eraldatud reservfondi lõplik eelarve oli 347,9 tuh. eurot ning aasta lõpuks jäi
kasutamata 343,5 tuh. eurot (2017. aastal lõplik eelarve 195,4 tuh. eurot ja jääk aasta lõpuks
91,5 tuh. eurot). Kõik eraldised tehti vallavalitsuse korralduste alusel.

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/
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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/
Laine Randjärv
Vallavanem

Vallavanem L. Randjärv
/digiallkirjastatud/
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