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Lisa 1 

Viimsi Vallavolikogu 

17.01.2023 määrusele nr 1 

Viimsi valla 2023. aasta eelarve 

I PÕHITEGEVUSE TULUD 54 994 560 

30 Maksud 42 397 200 

32 Kaupade ja teenuste müük 1 624 400 

35 Toetused 10 882 960 

38 Muud tulud 90 000 

      

30 Maksud 42 397 200 

  Tulumaks 39 779 200 

  Maamaks 2 550 000 

  Reklaamimaks 60 000 

  Teede ja tänavate sulgemise maks 8 000 

      

32 Kaupade ja teenuste müük 1 624 400 

  Riigilõivud 75 000 

  Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 1 224 000 

  Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest 97 700 

  Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest 37 000 

  Muud tulud 15 000 

  Laekumised õiguste müügist 1 500 

  Üüri- ja renditulud 174 200 

      

35 Toetused 10 882 960 

  Sihtotstarbeline toetus jooksvateks kuludeks 1 411 680 

  Muud tegevustoetused 480 000 

  Toetusfondi toetused, sh: 8 872 705 

      Üldhariduskoolide pidamiseks antav tööjõukulude toetus 6 635 065 

      Täiendkoolituseks 31 332 

      Õppekirjanduse toetus 148 827 

      Koolilõuna toetus 454 650 

      Tegevuskulutoetus 452 628 

      Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 179 748 

      Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus 55 000 

      Huvihariduse toetus 113 670 

      Toimetulekutoetus 85 000 

      Matusetoetus 26 635 

      Asendus ja järelhooldusteenuse toetus 17 680 

      Kohalike teede hoiu toetus 282 470 

     Üldhooldusteenuste toetus 390 000 

  Tasandusfondi toetused 118 575 
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38 Muud tulud 90 000 

  Laekumised vee erikasutusest 65 000 

  Trahvid 25 000 

      

II PÕHITEGEVUSE KULUD 50 775 760 

  Antud toetused 6 060 555 

  Tegevuskulud 44 715 205 

      

01 Üldised valitsemissektori teenused 6 539 930 

  sh toetused 58 490 

 Vallavolikogu 235 290 

 Vallavalitsus 5 547 210 

 sh toetused 490 

 Eelarve reservfond 500 000 

 Kapitalirendi käibemaks 197 690 

 Omavalitsusliitude liikmemaks 58 000 

 sh toetused 58 000 

 Valimised 1 740 

      

03 Avalik kord ja julgeolek 119 505 

  sh toetused 63 500 

  Politsei ja valveteenistus 56 005 

  Päästeteenused 63 500 

  sh toetused 63 500 

      

04 Majandus 4 799 885 

  sh toetused 1 831 820 

  Maakorraldus 30 000 

  Teede hooldus 1 400 500 

  Liikluskorraldus 73 000 

  Ühistranspordikorraldus 1 925 845 

  sh toetused 1 802 545 

  Veetransport 884 870 

  Ruumiline planeerimine 322 500 

  Ehitusekspertiisid ja järelevalve 14 000 

  Viimsi saared 93 875 

  sh toetused 29 275 

  Muu majandus 55 295 

      

05 Keskkonnakaitse 1 200 450 

  sh toetused 539 500 

  Prügivedu-jäätmekäitlus 430 290 

  Sademevee käitlus 661 115 

  sh toetused 539 500 
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  Maastikukaitse 97 045 

  Muu keskkonnakaitse 12 000 

      

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 1 572 765 

  sh toetused 105 000 

  Tänavavalgustuse ehitamine ja hooldus 810 000 

 Muu elamu- ja kommunaalmajandus 762 765 

      

07 Tervishoid 23 300 

  sh toetused 15 000 

  Perearstide toetus 15 000 

 sh toetused 15 000 

  Kiirabipunkt 8 300 

      

08 Vaba aeg, kultuur 4 883 860 

  sh toetused 2 217 385 

  Sporditegevuse toetus 993 840 

  sh toetused 993 840 

  Spordirajatiste rajamine ja hooldus 600 785 

  Valla sündmused 287 850 

  sh toetused 142 000 

  Külaseltsid 42 875 

  sh toetused 42 875 

  Viimsi Raamatukogu 1 080 965 

  Prangli Rahvamaja 90 095 

  Huvikeskus 120 000 

  Viimsi Noortekeskus 403 750 

  sh toetused 470 

 SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 500 000 

 sh toetused 500 000 

  SA Rannarahva Muuseum 375 000 

  sh toetused 375 000 

  Viimsi Teataja 181 600 

  Turundus ja reklaam 43 900 

  Kirikud ja kogudused 25 000 

  sh toetused 25 000 

  Muu vaba aeg, kultuur, religioon 88 200 

  sh toetused 88 200 

  Kaasav eelarve 50 000 

  sh toetused 50 000 

      

09 Haridus 28 828 975 

  sh toetused 471 670 

  MLA Viimsi Lasteaiad 5 076 770 
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  Eralasteaiad 3 916 000 

  Koduse lapse toetus 285 000 

  sh toetused 285 000 

  Haridusteenuse ost, sh: 1 198 875 

   kool 757 900 

  lasteaed 315 000 

   huvikool 125 975 

  Püünsi Kool 2 096 395 

  Prangli Kool 189 900 

  Viimsi Kool 5 932 480 

 Haabneeme Kool 3 260 030 

 Randvere Kool 3 785 945 

 Muusikakool 1 068 425 

 sh toetused 400 

 Kunstikool 575 680 

  sh toetused 50 

  Teaduskool 494 755 

  Huvihariduse- ja tegevuse toetus 113 670 

  sh toetused 113 670 

  Koolitoit 695 000 

  Muu haridus 140 050 

  sh toetused 72 550 

      

10 Sotsiaalne kaitse 2 807 090 

  sh toetused 863 190 

  Sotsiaalhoolekanne 1 683 195 

  sh toetused 863 190 

  Viimsi Hoolekandekeskus 1 123 895 

 
   

III INVESTEERIMISTEGEVUS -4 690 330 

  Põhivara soetus -6 191 705 

  Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -11 000 

  Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks 2 703 210 

 Osaluste soetus -900 000 

  Antud laenude tagasimaksmine 696 185 

  Finantskulud -1 246 355 

  Finantstulud 259 335 

   

01 Üldised valitsemissektori teenused -32 000 

 Põhivara soetus -32 000 

04 Majandus -1 057 700 

  Põhivara soetus -1 532 700 

  Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks 475 000 
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05 Keskkonnakaitse -197 195 

  Põhivara soetus -765 405 

 Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks 568 210 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus -345 000 

  Põhivara soetus -345 000 

08 Vaba aeg -493 600 

  Põhivara soetus -1 982 600 

  Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -11 000 

  Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks 1 500 000 

09 Haridus -1 134 000 

  Põhivara soetus -1 134 000 

10 Sotsiaalne kaitse -240 000 

  Põhivara soetus -400 000 

 Saadav sihtfinantseering põhivara soetuseks 160 000 

      

IV FINANTSEERIMISTEGEVUS -620 555 

  Laenu võtmine 4 000 000 

  Võetud laenude tagasimaksmine -3 751 685 

  Võetud kapitalirendi kohustuste tagasimaksmine -868 870 

      

V LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS -769 630 

  Muutus sularahas ja hoiustes -769 630 

   

  Nõuete ja kohustuste saldode muutus 322 455 

 



 

SELETUSKIRI 
2023. aasta eelarve eelnõu juurde II lugemisel 

 
 

Pärast Viimsi valla 2023. aasta eelarve eelnõu esimest lugemist tähtaegselt laekunud 
muudatusettepanekuid arutas Viimsi Vallavalitsus 4. jaanuaril 2023 toimunud istungil ning 
eelarvekomisjon 9. jaanuaril 2023 toimunud koosolekul. Eelarve eelnõu maht suureneb 129 000 
eurot. 
Muudatusettepanekud Viimsi valla 2023. aasta eelarve eelnõule 2. lugemisel on järgmised: 
 
 
1. Esitaja: Atso Matsalu, vallavolikogu liige 
 
1.1. Ettepanek: lisada eelnõusse meistriliiga toetuse maksmiseks täiendavalt 25 000 eurot. 

Katteallikas: vähendada samas summas Pärnamäe lasteaia ja hariduskeskuse 
projekteerimiseks kavandatud vahendeid. 

 
Järgmise aasta eelarve eelnõus suurenevad oluliselt erinevad kuluread, mis on seotud 
sissetulekute suurenemisega haridustöötajatel, kultuuritöötajatel jt valdkondades. Meistriliiga 
toetuse maksmine on seotud klubide palgafondiga ja on selge, et ka need kulud järgmisel aastal 
suurenevad. Seetõttu on otstarbekas tõsta klubi kohta makstava toetuse ülemmäära. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Toetab ettepanekut.  
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Toetab ettepanekut. Pärnamäe lasteaia  
projekteerimistegevuse ümberkorraldamise tõttu tegevused jätkuvad. 
 
2. Esitaja: Antoon van Rens, vallavolikogu liige 
 
2.1. Ettepanek: Viimsi Haldus OÜ-le täiendav tegevustoetus 20 000 eurot Viimsi Huvikeskuse 

tegevuse rahastamiseks. 
Katteallikas: vähendada samas summas Pärnamäe lasteaia ja hariduskeskuse 
projekteerimiseks kavandatud vahendeid. 
 

Huvikeskus pakub erinevaid võimalusi loovaks ja arendavaks tegevuseks ja sisukaks vaba aja 
veetmiseks. Tingimused on loodud rahvakultuuri- ning harrastuskollektiivide tööks. Valla 
eelarvesse on kavandatud huvikeskuse tegevuse toetamiseks 100 000 eurot. Tegevuskulude 
ümberkorraldamise tulemusel on Viimsi Haldus kulusid oluliselt optimeerinud, kuid suurenenud 
energia ja muude hindade tõttu on vajadus eraldada tegevuste läbi viimiseks täiendavalt 20 000 
eurot. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Toetab ettepanekut.  
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Toetab ettepanekut. Pärnamäe lasteaia  
projekteerimistegevuse ümberkorraldamise tõttu tegevused jätkuvad. 
 
2.2. Ettepanek: Viimsi Haldus OÜ-le tegevustoetus Karulaugu spordihallis tegutsevate 

spordiklubide kõrvalkulude osaliseks katmiseks 50 000 eurot. 
Katteallikas: summa katteks vähendada sama summa ulatuses skatepargi tegevuskuludeks 
kavandatud vahendeid. 
 

Karulaugu spordihalli kõrvalkulud on käesoleval aastal väga oluliselt tõusnud. Et tagada väga 
vajaliku sporditegevuse jätkumine hallis, on otstarbekas eraldada küsitud vahendid. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Toetab ettepanekut.  
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Toetab ettepanekut. 
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3. Esitajad: Ants Erm, Tanel Ojang, Ivo Rull, vallavolikogu liikmed 
 
3.1. Ettepanek: eraldada Muuga küla mängu- ja spordiväljaku ehituse jätkamise 

finantseerimiseks 2023. aastal 20 000 eurot. 
Katteallikas: volikogu aseesimeestele hüvitise maksmise lõpetamine ja sellest vabanevad 
rahalised vahendid ning vallavalitsuse liikmetele esindustasude maksmise lõpetamine ja 
sellest vabanevad rahalised vahendid kokku summas 20 000 eurot. 
 

Praegu võimuliidu koalitsioonilepingus on lubatud, et ehitatakse välja või korrastatakse külade 
spordiväljakuid. Muuga küla mängu- ja spordiväljaku ehitus on pooleli. Külaseltsi rahadega on 
tehtud välijõusaal ning elektrivõrguga liitumine, valla eelarvest on tehtud pool sadevee drenaažist 
ja väikelaste mänguplats. Vaja on küla mängu- ja spordiväljak lõpuni ehitada. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Viimsi Vallavolikogu 19. juuni 2018 
otsusega nr 46 on Muuga mänguväljaku maa (Muuga haljak kinnistu) antud 10 (kümneks) aastaks 
Muuga külaseltsi kasutusse. Vallavolikogu otsuse punkt 2 kohaselt anti kinnistu kasutusse 
eesmärgiga arendada välja laste mängu- ja spordiväljak ning külakogukonna ühisürituste 
korraldamise ala ning tingimusel,  et  MTÜ Muuga Külaselts kasutab kinnistut heaperemehelikult 
ning selle seisukorda halvendamata, kannab kõik oma tegevusega kaasnevad maaüksuse 
kasutamisega, rajatavate ehitistega seotud hoolduse ja muud kulud, ning tagab maaüksuse 
avaliku kasutamise. 
Vallavalitsus on valmis külaseltsi projekti toetama positiivse rahastusotsuse korral omaosaluse 
summa ulatuses. 
 
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut.  
 
3.2. Ettepanek: eraldada Tammelaane DP arendusalale ebaseaduslikult rajatud ehitiste 

(piirdeaiad, tänavavalgustuse taristu, asfalteeritud teed jm) likvideerimiseks ning loodusliku 
keskkonna taastamiseks 2023. aastal 70 000 eurot. 
Katteallikas: jätta 2023. aastal tegemata SA Rannarahva Muuseum Viimsi 
Vabaõhumuuseumi külastushoone projekteerimine, kuna 2021. aasta lõpus toimunud 
külastushoone arhitektuurikonkursi tulemused tekitasid kogukonnas tugevat kriitikat. 
Suunata 2023. aasta eelarves projekteerimistööde läbiviimiseks planeeritud 70 000 eurot 
looduskeskkonna taastamiseks Tammelaane DP arendusalal. Vabaõhumuuseumi 
külastushoone projekteerimine on mõistlik planeerida aastasse 2024, korraldades eelnevalt 
rahvaküsitluse arhitektuurikonkursi žürii poolt 6 parima töö hulgast viimsilaste soosiku 
selgitamiseks. 
 

Riigikohtu poolt 15. detsembril 2022 tehtud otsuse kohaselt oli Tammelaane DP kehtestamine 
ebaseaduslik ning sellest tulenevalt tuleb sinna aastatel 2020 – 2022 ebaseaduslikult rajatud 
ehitised likvideerida ning taastada niipalju kui võimalik looduslik keskkond. See protsess ei saa 
olla lühiajaline, kuid juba 2023. aastal tuleb sellega alustada ning planeerida eelarvesse ka 
vajalikud vahendid. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Võimalikud järgnevad sammud vajavad 

eeltegevustena teatud menetluste ja toimingute läbiviimist. Pole selge, milline osapool peab 

võimalikke järgnevaid tegevusi finantseerima. 

 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. Muuseumi 
projekteerimisega tuleb edasi liikuda. 
 
3.3. Ettepanek: luua Viimsi valla energia- ning tehnosüsteemide valdkonnajuhi ametikoht ning 

eraldada antud spetsialisti palgakuludeks eelarves 60 000 eurot aastas. 
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Katteallikas: Neljanda abivallavanema, kelle tegevus dubleerib vallavalitsuse 
kultuuriosakonna tegevust, ametikoha kaotamine ning sellest vabanevad tööjõukulud 
summas 60 000 eurot aastas. 
 

Palgatava valdkonnajuhi ülesandeks oleks valla energiasäästu -ning tehnorajatistega seotud 
küsimuste lahendamine ning Euroopa Liidu toetusmeetmete erinevate projektidega Viimsi valda 
toomine. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Vallavalitsuse struktuuris on vastavad 
funktsioonid juba kaetud valdkonna spetsialistide näol ehitus- ja kommunaalosakonnas, lisaks on 
valla hooneid haldavas haldusettevõttes haldusspetsialistid ja vastavad lepingupartnerid, kes 
funktsioone katavad. 2023 aasta eelarve eelnõu näeb ette ühe ametikoha loomise 
välisrahastusega projektide taotluste koostamiseks.  
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut.  
 
3.4. Ettepanek: suurendada kulurida Ühekordne toetus seenioridele 16,(6)% 300 000 eurolt 

350 000 euroni. See tähendab tõsta ühekordset toetust 140 euroni projektis oleva 120 euro 
asemel ehk kokku 27,3% võrreldes 2022. aastaga. 
Katteallikas: täiendav kulu 50 000 eurot katta eelarve reservfondist, vähendades seda 50 000 
euro võrra ehk 500 000 eurolt 450 000 euroni. 
 

Tallinnas oli analoogne toetus 2022. aastal 150 eurot ja tõuseb 2023. aastal 175 euroni. Viimsi 
vald, kus keskmine maksulaekumine elaniku kohta on kõrgem kui Tallinnas, võiks ka oma 
pensionäride suhtes lahkem olla. Praegu planeeritud tõus 110-lt 120-ni (9%) katab vaid poole 
2022. aasta inflatsioonist, vallavalitsuse tööjõukulud kasvavad samal ajal 18%. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Ühekordne toetus seenioridele ei ole 
sihitatud toetus, mistõttu ei pea vajalikuks enam kui 10 eurot suurendada. Täiendavad vahendid 
on suunatud vajaduspõhiste toetustele ning sotsiaalvaldkonna eelarve suureneb nende osas. 
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 
 
3.5. Ettepanek: eraldada 50 000 eurot planeerimistegevuste kulude katteks kululiigi 04740 

alaliigile 550050 (Juriidilised teenused). 
Katteallikas: Vähendada ajalehe „Viimsi Teataja“ majandamiskulusid kulu liigi real 550060 
(info ja PR teenused) 50 000 euro võrra summalt 177 000 summale 127 000. Võrdluseks, 
siis aastal 2021 eelarve täitmine oli vastaval real 111 132 eurot – ehk muudatuse puhul jääks 
vastavaid vahendeid rohkem kui oli 2021. aastal. 
 

Rohkem kui aasta kestnud uue volikogu maa- ja planeerimiskomisjoni istungitele ei ole 
vallavalitsus toonud ühtegi eelnõud mõne avaliku huviga vastuolus oleva detailplaneeringu 
menetluse lõpetamiseks. Kui nende kohta on komisjoni liikmed teinud päringuid, siis valdavalt 
tuuakse vallavalitsuse esindajate poolt ettekäändeks võimalikud nõuded arendajate poolt 
esitamata kaalutletud ja analüüsitud seisukohti. Selgitused on jäänud enamasti pinnapealseks 
ning väljendavad arusaamist, kus vallavalitsus ei ole võimalikke stsenaariumeid süvitsi 
analüüsinud.  
Koalitsioonilepingus on kokku lepitud punkt järgmises sõnastuses „Vaatame üle kõik ellu viimata 
ja tänaseks mitteajakohased detailplaneeringud ning kaalume nende menetluse lõpetamist.“  
Järelikult vajab vallavalitsus oma lubaduse elluviimiseks vahendeid, et tellida juriidilist 
konsultatsiooni, et kujundada sisuline seisukoht, kas mõne menetluses oleva detailplaneeringu 
lõpetamisel tekkivad teoreetilised nõuded on üldse võimalikud ja kas neid ei kardeta asjata. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Vallavalitsuse struktuuris on vastavad 
funktsioonid juba kaetud valdkonna spetsialistide näol õigusosakonnas ning vajadusel ostetakse 
täiendavaid juriidilisi teenuseid kavandatud eelarve piires. 
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Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 
 
4. Esitajad: Annika Vaikla, Raimo Tann, Ilja Ban vallavolikogu liikmed 
 
4.1. Ettepanek: Muuga vabaajataristu rajamiseks lisada 50 000 eurot. 

Katteallikas: vähendada osaliselt volikogu kulu esimese ja teise volikogu aseesimehe 
hüvitise arvelt ja osaliselt vallavalitsuse kulu abivallavanemate koosseisu vähendades neljalt 
liikmelt kolmele. 
 

Muuga vajab rohkem investeeringuid, et tõsta piirkonna elukeskkonna kvaliteeti võrreldes teiste 
Viimsi küladega ja alevikega. Muuga inimesed vajavad vabaajataristut, mis loob võimalused nii 
täiskasvanutele, kui lastele kvaliteetseks vabaajaveetmiseks- mänguväljak, korvpalliplats ja lava 
kultuurilisteks kooskäimisteks kogukonna sidususe ja aktiivsuse arendamiseks ja hoidmiseks. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Viimsi Vallavolikogu 19. juuni 2018 
otsusega nr 46 on Muuga mänguväljaku maa (Muuga haljak kinnistu) antud 10 (kümneks) aastaks 
Muuga külaseltsi kasutusse. Vallavolikogu otsuse punkt 2 kohaselt anti kinnistu kasutusse 
eesmärgiga arendada välja laste mängu- ja spordiväljak ning külakogukonna ühisürituste 
korraldamise ala ning tingimusel,  et  MTÜ Muuga Külaselts kasutab kinnistut heaperemehelikult 
ning selle seisukorda halvendamata, kannab kõik oma tegevusega kaasnevad maaüksuse 
kasutamisega, rajatavate ehitistega seotud hoolduse ja muud kulud, ning tagab maaüksuse 
avaliku kasutamise. 
Vallavalitsus on valmis külaseltsi projekti toetama positiivse rahastusotsuse korral omaosaluse 
summa ulatuses. 
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 
 
5. Esitajad: Kristel Menning, Meelis Saluneem, vallavolikogu liikmed 
 
5.1. Ettepanek: suurendada Viimsi valla 2023. aasta valla sporditegevuse toetuse eelarves 

pearaha 300 euroni (arvestuslik kulu 43 000 eurot). 
Katteallikas: suurendada eeltoodud summa võrra tulumaksu laekumist. 
 

Täna on Viimsi valla eelarves plaanitud tööjõu kulude kasvu kavandatud kokku 19,4%, seega 
mõistlik on, et ka sporditegevuse tööjõukulud kasvavad. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Oktoobri volikogus muudeti Viimsi valla 
sporditegevuse toetamise korda ja suurendati treenerite EKR tasemel põhinevaid koefitsiente, 
mis suurendas treenerite palgatoetuse osa 37,5% võrreldes 2022. aasta andmetega. Lisaks näeb 
eelarve eelnõu ette pearaha baassumma suurendamist 15% ehk täiendavat kulu spordi 
toetuseks, sh palgakuludeks 98 000 eurot. Seetõttu täiendavate vahendite lisamist ei toeta. 
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut.  
 
5.2. Ettepanek: suurendada Viimsi valla 2023. aasta kirikute tegevustoetust summani 5 000 

eurot. 
Katteallikas: suurendada sama summa ulatuses tulumaksu laekumist. 
 

Kirikute tegevustoetus on olnud muutumatu mitmeid aastaid, arvestades viimaste aastate 
suurenenud energiakulu on mõistlik suurendada nende toetust. 
 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Toetab ettepanekut.  
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Toetab ettepanekut. 
 
6. Esitaja: Marju Aolaid, vallavalitsuse liige 
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6.1. Ettepanek: lisada täiendavad vahendid eralasteaedade ja -hoidude toetuseks. Eralastehoiud 
10 eurot lapse kohta, eralasteaiad 30 eurot lapse kohta. 
Katteallikas: vähendada 30 000 euro ulatuses haridusteenuse ostmiseks kavandatud 
vahendeid, 32 000 euro ulatuses muu hariduse eelarve eelnõus kavandatud vahendeid ning 
114 000 euro ulatuses võtta kasutusele eelarve 2022. aasta lõpu raha jääki.  

 
25.11.2022 tegid Viimsi nelja eralasteaia esindajad vallale pöördumise, kus palutakse võimalust 

tõsta alates 01.01.2023 vallapoolset toetust. Peamiseks põhjenduseks on toodud üleüldine 

hinnatõus (elekter, gaas) ja (kooli)õpetajate palgatõusuga seonduv. 14.12.2022 tegi MTÜ Laste 

Aeg pöördumise sarnastel asjaoludel. 

15.detsembril 2022 toimus nelja Viimsi eralasteaia esindajaga kohtumine, kus arutati 

pöördumises esitatud küsimusi ning jõuti kokkuleppele, et partnerid esitavad valla 

haridusosakonnale õpetajate kvalifikatsioonide ja ametikohtade kohta andmed.  

Arvestades asjaolu, et riik on õpetaja alampalgamääraks kehtestanud alates 01.01.2023 1749€ 

on lasteaiaõpetajate palgatõusu ootus mõistetav.  

Viimsi eralasteaiad on vallale olulised partnerid, nendega koostöös saame täita lasteaiakohtade 

tagamise kohustust vanemate ees.  

 
Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Toetab ettepanekut.  
 
Viimsi Vallavolikogu eelarvekomisjoni arvamus – Toetab ettepanekut. 
 


