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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE 

ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST 
 
Eesti majandustegevus näitas 2014. aastal tõusu trende. Kui aasta esimesel poolel olid 
majanduse põhinäitajad suures osas muutuseta ehk püsisid ühel tasemel, siis aasta teisel 
poolel hakkasid näitajad tõusma. Riigi eelarve seisukohalt paranes maksude laekumine, 
sisenõudlus kasvas. 2014. aastal kasvas SKP üle 2% ning jäi ligilähedaselt prognoosi 
piiridesse.  

Eesti kuulub eurotsooni ja Eesti majandus on tugevalt seotud Euroopa majandusega, seega 
kõik Euroopa majandustrendid mõjutasid ka meie majandust. Suurematest muutustest on 
majandust ehk enim mõjutanud nafta hinna järsk langus. Naftabarreli hind jõudis oma 
languses kõige madalamale hinnaga 46 dollarit barrel. Hiljem on hind siiski tõusnud ja jäänud 
ca 60-70 dollari piiridesse. Teine suurem muutus on tingitud majandussanktsioonide 
kehtestamisest Venemaale. Sanktsioonide tulemusel langes Venemaa majandus ca 15% ja 
selle tulemusel kaotasid oma turuosa need ettevõtted, kes olid tugevalt Venemaaga seotud. 
Selliseid ettevõtteid oli ka Eestis (samuti Viimsis). Näiteks vähenes transiit sadamates jne. 
Eesti majandusele see siiski väga olulist mõju ei avaldanud, kuna Eesti seotus vene 
majandusega on peale 2007 aprilli tunduvalt vähenenud. Tänu sellele on Eesti jaoks ka risk 
vähenenud. Nafta hinna langusega on siseturul langenud kütuse hinnad, mis on aidanud 
parandada eesti ettevõtete konkurentsi. 2014. aasta majandust on oluliselt mõjutanud veel 
üks fiskaalpoliitiline tegur – alanenud on laenuintresside marginaalid. See on tingitud 
Euroopa Keskpanga otsustest intressi (EURIBOR) vähendamisel. Laenud on läinud odavaks 
ja pakkumine pankade poolt ületab nõudluse. EURIBOR langus on pidev ja on jõudnud 
seisu, kus 6 kuu EURIBOR on 2015 kevade seisuga ca 0,06% aga 1 ja 3 kuu EURIBOR on 
juba miinuses. 

Majanduse seis elanikkonnale on kulgenud soodsalt: kütuse hinnad on langenud, laenud on 
läinud odavamaks, keskmine sissetulek on kasvanud ca 7-8%. Samal ajal  ei ole 
tarbijahinnaindeks kasvanud  võrreldes 2013. aastaga , jäädes aasta kokkuvõttes sisuliselt 
nulli lähedale.  

Viimsi vald on otseselt sõltuv kõikidest majandust muutvatest otsustest. Näiteks Muuga 
sadama käive (eriti Venemaalt tulevad kaubavood) on oluliselt (ca 25%) vähenenud. 
Elanikkonna sissetulekute kasv on toonud kaasa kinnisvara turu on elavnemise. Vanemad 
pooleli jäänud arendused on uuesti ellu äratatud. Alustatud on ka uute arendustega. Valla 
elanike heaolu kasv meelitab valda suuri arendusi kaubanduskeskuste loomiseks. 2014. 
aastal alustati Randvere teel Haabneemes (Viimsi keskuses) 2 suure keskuse arendamist. 
Need mõlemad peaksid valmima 2015 augustis. Viimsi SPA on pidevalt laiendanud oma 
tegevust ja 2015 sügisel peaks valmima Eesti suurim veekeskus. 2014. aasta teisel poolel 
käivitus valla veemajanduse rekonstrueerimisega (ÜF 4) seotud tegevus – Muuga 
reoveepuhasti rekonstrueerimine koos ca 12 kanalisatsiooni peakollektori ehitamisega. 
Projekt peaks lõppema 2015. aasta sügisel. Selle realiseerumisega suureneb valla 
iseseisvus valla heitveekäitluses (ka sadevee käitlemises).  

Omavalitsuste jaoks oli 2014. aasta positiivne, seda eelkõige tööhõive ja keskmise 
brutosissetuleku kasvuga. Tööjõukulude kasv kiirenes ning ühes sellega ka tööjõumaksude 
laekumine ning maksutulude kasv oli oodatust märksa suurem.  Samuti suurenes vastavalt 
kavandatule 11,6%-ni omavalitsusele laekuva tulumaksu osakaal maksumaksja brutotulult.  

Viimsi valla elanike keskmine sissetulek kasvas 1428 euroni,  mis on omavalitsuste lõikes 
Eesti kõrgeim. Keskmise sissetuleku kasv kajastus ka valla maksutuludes – tulumaksu 
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laekus 1498,8 tuh. eurot rohkem kui 2013. aastal ehk laekumine kasvas 9,7%. Kasvu tempo 
oli pisut kõrgem kui Eestis keskmiselt (8,9%). Oluline tegur oli ka Viimsi valla maksumaksjate 
arvu suurenemine. Kui 2014. aasta alguses oli vallas 8223 maksumaksjat, siis aasta lõpuks 
kasvas see 8558-ni ehk 4,1%. Vähenemistendentsi näitas ka registreeritud töötute arv – 
2014. aasta lõpuks vähenes see 269-lt 206-ni ehk 23,4%. Tööhõive paranemine on alates 
2009. aastast olnud pidev. 

ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST 
ARENGUSUUNDADEST JA TEGEVUSEST 
 
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. 

Eesmärkide elluviimiseks ja 2014. aasta majandusaasta tegevuse aluseks olid Viimsi valla 
arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve. Vald on oma arengu tagamiseks kasutanud temale 
kuuluvaid tütarettevõtteid – aktsiaseltse, osaühinguid ja sihtasutusi. Konsolideerimisgrupi 
asutused on integreeritud valla ühtsesse arengusse. Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on 
aluseks investeerimisvajadused, mida suures osas teostavad tütarettevõtted. Rahalised 
kohustused jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla eelarve osalus. Vald jätkab 
eelnevalt koostatud finantsplaanide täitmist. See on tagatud lepingutega valla ja tütar-
ettevõtte vahel. 2015. aasta märtsis kinnitas Viimsi Vallavolikogu „Viimsi valla 
eelarvestrateegia aastateks 2016-2020“.  

Viimsi valla territoorium on 73 km2. Lisaks maismaa 14 külale ja 2 alevikule on Viimsi valla 
koosseisus 15 saart (kokku 27 km2), millest on Pranglil 167, Naissaarel 8 ja Kräsulil 4 
rahvastikuregistrisse kantud elanikku. Teised väikesaared on alaliste elanikega asustamata.  

Valla osalusega asutatud tütarettevõtted ning sihtasutused ja nende tegevusalad on 
alljärgnevad: 

• AS Viimsi Vesi 100% (valla veemajanduse arendamine), koos tütarettevõtetega  
100% OÜ Viimsi Tehnoabi ja 100% OÜ Viimsi Filterveevärk (vee ja 
kanalisatsioonitööd).;     

• AS Rannapere Pansionaat 100% (eakate hooldusteenused); 
• OÜ Viimsi Haldus 100%  (hoonete, rajatiste haldamine, hooldus); 
• OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus 100% (projekteerimistööd); 
• OÜ Haabneeme Lasteaed 100% (lasteaiahoone rent); 
• SA Viimsi Kodanikukaitse Fond 100% (valla turvalisuse projektid, likvideeritud); 
• SA Rannarahva Muuseum 100% (Viimsi paikkonna ajaloo-ja kultuuripärandi 

kogumine, säilitamine ning tutvustamine); 
• SA Rannapere Sotsiaalkeskus 100% (eakate hooldusteenused) 

 
2014. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puuduvad.   
 
2014. aastal oli OÜ Viimsi Haldus põhitegevuseks haldus- ja hooldusteenuse osutamine 
Viimsi valla koolidele ja lasteaedadele ning sadamateenuse osutamine Leppneeme ja 
Kelnase sadamas.  
AS Viimsi Vesi veemajanduse arengukava kohaselt on ettevõtte eesmärk viia kogu valla 
territoorium ühtsesse veesüsteemi aastaks 2020. Aruandeaastal jätkus torustike ehitus ja 
renoveerimine. Suurem osa investeeringutest teostati Ühtekuuluvusfondi (ÜF 2 ja ÜF 4) 
projektide raames.  
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OÜ Viimsi Tehnoabi on AS Viimsi Vesi tütarettevõte ning tagab nii Viimsi elanikele kui ka 
ettevõtetele ööpäevaringselt professionaalset tehnilist abi vee- ja kanalisatsioonitrasside, 
pumbajaamade ning tehniliste seadmete hooldus- ja remonditöödel. 2014. aastal oli 
peamiseks tegevusalaks AS-le Viimsi Vesi kuuluva Veetöötlusjaama hooldustööde 
teostamine ja veepuhastusprotsessis kasutatava tehnoloogia opereerimine. 2015. aasta 
peamiseks tegevussuunaks jäävad endiselt Veetöötlusjaamaga seonduvad tööd ning Muuga 
reoveepuhasti haldamisega seotud tööd.  
AS Rannapere Pansionaadi käive oli 2014. aastal 384,9 tuh. eurot, millest põhilise osa 
moodustasid SA Rannapere Sotsiaalkeskusele osutatavad sotsiaalhooldusteenused. 
Pansionaadil on tihe koostöö  
Viimsi Haigla ja Viimsi perearstidega.  
SA Rannapere Sotsiaalkeskuse põhitegevuseks on hooldusteenuse pakkumine vanuritele, 
kellel on tervislikel põhjustel raskusi iseseisva toimetulekuga. SA Rannapere 
Sotsiaalkeskuse ruumides tegutsevad ka pensionäride päevakeskus ja raamatukogu. 
AS Rannapere Pansionaadi ja SA Rannapere Sotsiaalkeskuse vahel on alustatud arutelu 
mõlema asutuse struktuuri optimeerimiseks ja efektiivsemaks koostööks. 2015. aasta teisel 
poolel loodetakse jõuda ühisele seisukohale, millises omandivormis tegevust jätkatakse. 
Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ põhitegevuseks on detailplaneeringute ning teede ja platside 
ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide teostamine.  
SA Viimsi Kodanikukaitse Fond  otsustati 10. detsembril 2013. aastal Viimsi Vallavolikogu 
otsusega nr 92 likvideerida ning likvideerimisprotsess viidi lõpule 2014. aastal. Seisuga 2. 
detsember 2014 on sihtasutus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutatud.  
SA Rannarahva Muuseum  on muuseumide võrgustik, mille eesmärk on koguda, uurida ja 
säilitada rannarahva ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid ning 
korraldada nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel 
eesmärkidel.  
OÜ Haabneeme Lasteaed üürib lasteaiahoonet ja selle territooriumi Viimsi vallale. Üürile 
andmine jätkub ka 2015. aastal. 2014. aastal tehti sanitaarremonti kahes lasteaiarühmas 
ning lõpetati fassaaditööd.  
OÜ Viimsi Filterveevärk on AS Viimsi Vesi kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks planeeriti 
rajatava veepuhastusjaama ehitus ja haldamine. Ettevõte ei ole tegevust alustanud ega 
töötajaid tööle värvanud. 
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Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad 
tuhandetes eurodes 
  2014 2013 2012 2011 2010 

Bilansi näitajad           

Varad aasta lõpus 89 939,4 88 308,4 82 027,0 85 650,3 77 975,5 

Kohustused aasta lõpus 29 463,7 31 808,8 33 726,6 56 883,9 55 015,3 

Netovara aasta lõpus 60 475,7 56 499,6 48 300,4 28 766,4 22 960,1 

Tulemiaruande näitajad           

Tegevustulud 29 077,0 30 816,2 28 474,3 24 277,6 22 840,9 

Tegevuskulud -25 167,8 -22 590,4 -20 963,1 -20 378,2 -21 632,2 

Tulem 3 317,2 7 538,5 6 102,0 2 802,6 1 208,7 

Muud näitajad          

Põhivarainvesteeringute maht -830,4 10 607,9 -2 553,6 6 812,9 1 405,4 

Likviidsus (¤) 0,47 0,18 0,6 0,41 0,59 

Lühiajaline maksevõime (¤¤) 0,93 0,63 1,13 0,94 0,95 

Kohustuste osakaal varadest 
(¤¤¤¤) 

32,8 36,0 41,1 66,4 70,6 

Laenukohustuste osakaal varadest 
(¤¤¤¤) 

29,0 32,0 35,4 35,7 43,5 

 
 (¤) likviidsus-likviidsed varad/lühiajalised kohustused  
(¤¤)  lühiajaline maksevõime-käibevara/ lühiajaliste kohustustega  
(¤¤¤¤) kohustuste osakaal varadest (%) - kohustused/varad x100  
(¤¤¤¤) laenukohustuste osakaal varadest (%) - laenukohustused/ varadx100  
 
Konsolideerimisgrupi finantsdistsipliini tagamise m eetmete täitmine 
(tuhandetes eurodes) 

  2014 2013 2012 2011 2010 

Põhitegevuse tulud:     

Maksutulud 19 521,8 17 821,5 16 360,5 15 337,6 14 850,3 

Kaupade ja teenuste müük 4 474,9 4 079,4 3 379,4 4 085,6 4 085,6 

Saadud toetused 3 622,6 3 293,8 2 854,2 3 134,2 2 687,8 

Muud tegevustulud 139,3 344,5 375,3 304,0 165,1 

Põhitegevuse tulud kokku: 27 758,6  25 539,2 22 969,4 22 861,4 21 788,8 

Põhitegevuse kulud:           

Antud toetused -2 106,7 -1 960,1 -1 758,7 -1 824,2 -2 263,9 

Muud tegevuskulud -18 766,6 -16 741,2 -15 551,6 -14 871,7 -13 798,1 

Põhitegevuse kulud kokku -20 873,3  -18 701,3 -17 310,3 -16 695,9 -16 062,0 

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe  6 885,3 6 837,9 5 659,1 6 165,5 5 726,7 

Investeerimistegevus:           

Põhivara soetus -2 943,0 -13 465,1 -7 843,9 -7 431,4 -6 421,7 

Põhivara müük 340,9 224,2 185,7 68,5 48,3 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 1 107,0 4 691,9 4 818,1 4 529,7 2 430,4 
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Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks -2,8 0,0 -5,5 -9,7 -25,8 

Saadud liitumistasud 0,0 0,0 0,0 156,0 0,0 

Finantstulud ja finantskulud -592,0 -687,3 -2 115,2 -966,6 29,4 

Investeerimistegevus kokku -2 089,9  -9 236,3 -4 960,8 -3 653,5 -3 939,4 

Ülejääk/puudujääk 4 795,4 -2 398,4 698,3 2 512,0 1 787,4 

Ülejäägi/puudujäägi määr (%) 17,3 -9,4 3,0 11,0 8,2 

Viimase 5. aasta ülejääk/puudujääk:     

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk 4 795,4 -2 398,4 698,3 2 512,0 1 787,4 

Eelmise aasta ülejääk/puudujääk -2 398,4 698,3 2 512,0 1 787,4 -9 307,4 

Üle-eelmise aasta ülejääk/puudujääk 698,3 2 512,0 1 787,4 -9 307,4 -944,0 

4. aasta ülejääk/puudujääk 2 512,0 1 787,4 -9 307,4 -944,0 -6 132,4 

5. aasta ülejääk/puudujääk 1 787,4 -9 307,4 -944,0 -6 132,4 -13 287,5 

Viimase 5 aasta ülejääk/puudujääk 
kokku 7 394,7 -6 708,1 -5 253,7 -12 084,4 -27 883,9 

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi määr 
% 26,6 -26,3 -22,9 -52,9 -128,0 

Võlakohustused:     

Laenukohustused 26 064,2 28 243,5 29 013,6 29 901,0 33 369,2 

Tagastamisele kuuluvad saadud 
ettemaksed 62,0 76,5 0,0 0,0 0,0 

Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad 
tulevikus raha väljamaksmist 590,9 815,2 748,4 715,0 149,3 

Võlakohustused kokku 26 717,1  29 135,2 29 762,0 30 616,0 33 518,5 

Likviidsed varad:           

Raha ja pangakontod -2 842,3 -908,2 -3 937,3 -3 705,0 -4 728,2 

Likviidsed varad kokku -2 842,3  -908,2 -3 937,3 -3 705,0 -4 728,2 

Netovõlakoormus 23 874,8 28 227,0 25 824,7 26 911,0 28 790,3 

Netovõlakoormuse % (tegelik) 86,01%  110,52% 112,43% 117,71% 132,13% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 27 758,6 25 539,2 22 969,4 22 861,4 21 788,8 

Netovõlakoormuse ülemmäära % 100% 100% 100% 100% 100% 

Netovõlakoormuse ülemmäära ja            

netovõlakoormuse vahe 3 883,8 -2 687,8 -2 855,3 -4 049,6 -7 001,5 
 
 
Viimsi vallavalitsus on kohustuste tasumisel kinni pidanud 16.mail 2013 kinnitatud Viimsi 
valla eelarvestrateegiast aastateks 2014-2020. 
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Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2014.a. 
on järgmised: 
 

A. Konsolideeriv üksus Viimsi Vald 2014 
 
Allüksuse Töötajate kesk- Töötasude kogu- 
nimetus mine arv 2014.a. summa 2014.a. 
(tegevusala) (taandatuna (tuh. eurodes 
      täistööajale)   ühe komakohaga) 
Volikogu                  1,00 19,0 
Volikogu liikmed                   2,01 27,8 
Vallavalitsus 61,97 1 086,3 
Huvikoolid,  kokku 2 26,31 242,3 
Lasteaiad, kokku 8 143,30 1 205,2 
Põhikool 202,54 2 301,9 
Gümnaasium 15,69 162,4 
Põhikool-lasteaed 11,32 122,4 
Raamatukogud, kokku 3 7,86 73,9 
Ajutised lepingulised töötajad  -     142,4   
Kokku 472,00 5 383,6 
 
 

B. Konsolideeritud üksused 2014 
 

      Viimsi VV   Töötajate kesk- Töötasude 
Üksuse nimetus osalus  mine arv 2014 a. summa 2014.a. 

( % )  (taandatuna (tuh. eurodes 
          täistööajale) ühe komakohaga) 
AS Rannapere Pansionaat 100 23,0 243,0 
AS Viimsi Vesi 100 22,9 464,4 
OÜ Viimsi Tehnoabi 100 4,0 59,5 
OÜ Viimsi Haldus 100 16,0 227,5 
OÜ Haabneeme Lasteaed 100 1,1 13,1 
OÜ Viimsi Valla 
Arenduskeskus 100 4,0 47,8 
SA Rannarahva Muuseum 100 17,2 162,0 
SA Rannapere Sotsiaalkeskus 100 2,0 19,6 
                  
Kokku 90,2 1 236,9 
 
OÜ Viimsi Filterveevärk ja SA Viimsi Kodanikukaitse Fond ei ole töötajatele 2014. aastal 
töötasu arvestanud. Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. 
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C. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna  liikmetele arv ja   
            arvestatud tasud 2013 
 
    Konsolideerimisgrupi tegev- ja  Tasude kogusumma 

   kõrgema juhtkonna keskmine 
 (tuhandetes 

eurodes)  
   arv (taandatud täistööajale)  

    2014 2013 2014 2013 
Volikogu liikmed 2,01 1,58 27,8 20,8 
Vallavalitsuse liikmed       4,75 5,00             163,2 214,5 
Asutuste juhid 3,00 4,00 44,7 54,3 
Nõukogude liikmed 15,00 13,00 39,5 26,3 
Juhatuste liikmed 10,50 12,00             140,9 136,3 
          

Kokku   35,26 35,58 416,1 452,2 
 
2014. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv  32 liiget, kellest  tasu said 15 
nõukogu liiget (2013. aastal  32 liiget, kellest tasu said 13 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 2014. aastal oli 
kokku 15,2 tuh. eurot (2013. aastal 14,2 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse 
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele ja 2014. aastal maksti seda kokku 4,9 tuh. eurot. 
 
2014. aastal ametist lahkuvale vallavanemale ja abivallavanematele lahkumishüvitisi ei 
makstud. 2013. aastal maksti Volikogu 12.11.2013.a. otsuse nr. 84 alusel vallavanemale ja 3 
abivallavanemale seoses ametist lahkumisega lahkumishüvitist 3 kuu ametipalga ulatuses 
kokku 29,9 tuh. eurot. OÜ Viimsi Halduse juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist 3 
ametipalga ulatuses kokku 6,6 tuh. eurot. 2013. aastal maksti 4 ametipalga ulatuses kokku 
8,7 tuh. eurot. OÜ Haabneeme Lasteaed juhatuse liikmetele maksti lahkumishüvitisi nelja 
kuu tasu ulatuses kokku summas 2,6 tuh eurot. 2013. aastal lahkumishüvitisi ei makstud. OÜ 
Viimsi Valla Arenduskeskus juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist nelja kuutasu ulatuses 
kokku 1,5 tuh. eurot. 2013. aastal lahkumishüvitisi ei makstud. 
 
Grupi tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks oli 2014. a. sõiduautode 
kasutamine summas 18,7 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse 
maksud kokku summas 12,8 tuh. eurot. 2013. aastal oli see vastavalt 23,2 tuh. eurot ja 
erisoodustuse maksud 15,9 tuh. eurot.  
 
Viimsi valla konsolideerimisgrupil kaasneks tütarettevõtete juhatuse liikmete 
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustused kokku summas 19,0 
tuh. eurot. 
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ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST 
 
31. märtsil 2015 võttis Viimsi Vallavolikogu vastu „Viimsi valla eelarvestrateegia 2015-2020“.  
Kuni selle ajani kehtis 16. mail 2013 vastu võetud „Viimsi valla eelarvestrateegia 2014-2020“. 
Uue eelarvestrateegiaga võttis Viimsi vald kohustuse kasvatada valla finantsvõimekust, et 
tagada arengukavas seatud eesmärkide saavutamine. Valla finantstegevus – eelarve, 
arengukava ja strateegiate koostamine lähtub eelarvestrateegiast.  
Viimsi vald on aktiivselt tegelenud investeeringutega ning selleks on kaasatud peale valla 
enda rahaliste vahendite ka tütarettevõtete vahendeid. Peamised investeeringud 2014. 
aastal olid: 
1. jätkati valla veemajanduse kaasajastamist läbi EU fondide –  ÜF 2 ja ÜF 4 projektis 

osalemine; 
2. Leppneeme sadama muuli ehitus ja renoveerimine; 
3. tehti ettevalmistusi lasteaiakohtade juurdekasvuks; 
4. sporditegevuse ja vaba aja võimaluste parandamine vallale kuuluvate spordirajatiste 

rajamisega; 
5. valla teede ehitamine ja rekonstrueerimine ning veetranspordi parandamine  
 
Konsolideerimisgrupi asutused ja tütarettevõtted on integreeritud valla ühtsesse arengusse. 
Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on aluseks investeeringu vajadused, mida teostavad 
tütarettevõtted. Rahalised kohustused jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla 
eelarve osalus. Vald jätkab eelnevalt koostatud finantsstrateegiate täitmist. See on tagatud 
lepingutega valla ja tütarettevõtte vahel. Olulisemad tegevused,  mis taoliste lepingutega on 
seotud: 
-valla haridusasutuste ja vaba aja infrastruktuuride ehituseks võetud laenude teenindamine – 
läbi OÜ Viimsi Haldus; 
-aktsia- ja osakapitali laiendamine – läbi AS Viimsi Vesi; 
-sotsiaaltagatiste tagamine – läbi AS Rannapere Pansionaat, SA Rannapere Sotsiaal-
teenused; 
-sihtasutuste tegevuse toetamine – läbi SA Rannapere Sotsiaalkeskus; SA Rannarahva 
Muuseum; 
Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja strateegiate koostamine lähtub 
eelarvestrateegiast:  
 
 
Viimsi valla eelarvestrateegia 2015 – 2020. a. 
(eurodes) 

Viimsi vald  
2014 

täitmine 

2015 
eeldatav 
täitmine 

2016 
eelarve   

2017 
eelarve   

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 24 093 237 25 189 331 26 379 354 27 219 616 27 788 753 28 824 860 29 665 061 

     Maksutulud 19 316 540 20 138 988 20 822 354 21 469 616 21 928 753 22 404 860 22 885 061 

          sh tulumaks 17 022 100 17 863 988 18 517 354 19 164 616 19 623 753 20 099 860 20 580 061 

          sh maamaks 2 259 697 2 250 000 2 275 000 2 275 000 2 275 000 2 275 000 2 275 000 

          sh muud maksutulud 34 743 25 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 224 155 1 116 000 1 116 000 1 200 000 1 200 000 1 350 000 1 400 000 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 3 467 399 3 843 343 4 350 000 4 450 000 4 550 000 4 950 000 5 250 000 

         sh  toetusfond ( lg 2) 2 836 078 3 563 343 3 700 000 3 800 000 3 900 000 4 300 000 4 600 000 
         sh muud saadud toetused 
tegevuskuludeks 631 321 280 000 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 

     Muud tegevustulud 85 142 91 000 91 000 100 000 110 000 120 000 130 000 

Põhitegevuse kulud kokku 18 773 426 21 480 381 22 186 524 23 131 518 23 700 000 24 300 000 25 000 000 

     Antavad toetused tegevuskuludeks 2 697 400 2 823 616 2 611 120 2 900 000 2 700 000 2 800 000 3 000 000 

     Muud tegevuskulud 16 076 027 18 656 765 19 575 404 20 231 518 21 000 000 21 500 000 22 000 000 
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          sh personalikulud 7 073 077 8 193 578 8 800 000 9 000 000 9 300 000 9 500 000 9 800 000 

          sh majandamiskulud 8 841 881 9 987 283 10 300 000 10 700 000 11 100 000 11 400 000 11 600 000 

          sh muud kulud 161 070 475 904 475 404 531 518 600 000 600 000 600 000 

Põhitegevuse tulem 5 319 810 3 708 950 4 192 830 4 088 098 4 088 753 4 524 860 4 665 061 

Investeerimistegevus kokku -3 021 371 -4 743 836 -1 979 332 -6 975 903 -1 411 498 -1 635 318 -1 808 467 

    Põhivara müük (+) 3 812 0  0 0 0 0 0 

    Põhivara soetus (-) -1 638 446 -1 846 067 -1 521 542 -11 659 569 -1 136 611 -1 351 883 -1 516 485 

         sh projektide omaosalus  0 -1 396 067 -1 521 542 -6 509 569 -1 136 611 -1 351 883 -1 516 485 
   Põhivara soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 139 856 450 000 0 5 150 000 0 0 0 
   Põhivara soetuseks antav 
sihtfinantseerimine (-) -74 126 -28 390  0 0 0 0 0 
   Osaluste ning muude aktsiate ja 
osade müük (+) 63 0  0 0 0 0 0 
   Osaluste ning muude aktsiate ja 
osade soetus (-) -939 035 -3 120 414 -300 000 -200 000 0 0 0 

   Tagasilaekuvad laenud (+) 151 035 151 035 231 035 231 035 231 035 231 035 231 035 

   Antavad laenud (-) -100 000 0  0 0 0 0 0 

   Finantstulud (+) 209 004 156 000 211 175 202 631 194 078 185 530 176 982 

   Finantskulud (-) -773 534 -506 000 -600 000 -700 000 -700 000 -700 000 -700 000 

Eelarve tulem 2 298 440 -1 034 886 2 213 497 -2 887 805 2 677 255 2 889 542 2 856 593 

Finantseerimistegevus -1 461 520 -203 971 -2 213 497 2 887 805 -2 677 255 -2 889 542 -2 856 593 

   Kohustuste võtmine (+) 200 000 2 640 414  0 5 100 000 0 0 0 

   Kohustuste tasumine (-) -1 661 520 -2 844 385 -2 213 497 -2 212 195 -2 677 255 -2 889 542 -2 856 593 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) 836 919 -1 238 857 0 0 0 0 0 
Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks 1 238 857 0 0 0 0 0 0 
Võlakohustused kokku a asta lõpu 
seisuga 21 956 276 21 752 305 19 538 808 22 426 613 19 749 358 16 859 816 14 003 223 

    sh kohustused, mille võrra võib 
ületada netovõlakoormuse piirmäära 1 139 034 3 779 448  0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes ) 20 717 419 21 752 305 19 538 808 22 426 613 19 749 358 16 859 816 14 003 223 

Netovõlakoormus (% ) 86,0% 86,4% 74,1% 82,4% 71,1% 58,5% 47,2% 
Netovõlakoormuse ülemmäär 
(eurodes ) 25 232 271 26 033 149 25 156 977 24 528 587 24 532 516 27 149 158 27 990 364 

Netovõlakoormuse ülemmäär (% ) 104,7% 103,3% 95,4% 90,1% 88,3% 94,2% 94,4% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 4 514 851 4 280 844 5 618 169 2 101 973 4 783 157 10 289 342 13 987 141 

 
 

ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST 
 
Vallal kehtis veel 2014. aasta alguses arengukava, mis oli vastu võetud 2010. aastal. 
Vahepeal seda ei muudetud ja 2014. aasta juunis võeti ette põhjalik arengukava 
uuendamine. 13.mail 2014 vahetus vallas poliitiline võim ja uus koalitsioon otsustas vastavalt 
koalitsioonilepingule viia arengukavasse sisse uued tegevused ja nägemus. Kuna uusi 
tegevusi oli kavas sisse viia väga suures ulatuses, otsustati arengukava uuendamise asemel 
minna päris uue arengukava koostamise teed.  
Samal ajal jätkusid tegevused järgmistes valdkondades: 

• Randvere uue kooli ehituse jätkamine – spordiväljaku väljaehitamine, mille 
lõpetamine kavandati 2015. aasta kevadesse. Kool alustas õppetööd 2013. aastal, 
kuid spordiväljak ei saanud kooli avamiseks valmis. 

• Valla veemajanduse reorganiseerimisega seotud tegevused – ÜF 2 lõpetamine 2014. 
aasta jooksul ja ÜF 4 projekti alustamine 2014. aastal ja lõpetamine 2015 sügisel. ÜF 
2 seisnes eelmise projekti jätkutegevustes ning seda võimaldasid ehitushindade 
odavnemisest tekkinud lisavahendid, mis osutusid abikõlbulikuks. ÜF 4-ga käivitus 
uus projekt maksumusega ca 15 milj. eurot ning selle eesmärgiks oli Muuga 
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reoveepuhasti rekonstrueerimine ja sellega seoses ca 12 km kanalisatsiooni trassi 
väljaehitamine. 

• Valla teede rekonstrueerimine – välisvalgustuse kaasajastamine. Osa töödest teostati 
koostöös Tallinna linnaga. 

• Leppneeme sadama muuli väljaehitamine (tööde jätkamine), mille lõpetamine nihkus 
ilmastikust tingituna 2015. aasta kevadesse. 

Uus arengukava aastateks 2015 – 2020 kinnitati vallavolikogu poolt 9.oktoobril 2014 
määrusega nr 25. Vastavalt uuele arengukavale  uuendati ka investeeringute kava. 
Suuremateks investeeringuteks said: 

• Uute kergliiklusteede väljaehitamine - juba eelmisel projektiperioodil kavas olnud 
Randvere – Leppneeme kergliiklustee; Tammneeme – Randvere kergliiklustee ja uue 
objektina Pargi tee kergliiklustee. Need kõik on kavas ehitada projektitoetusena, kus 
valla poolne omaosalus on 15%. Vastavad taotlused on 2014. aasta lõpus ka esitatud 
ja valmimised on planeeritud aastateks 2015 või 2016. Kõigi kavandatud teede 
maksumuseks kokku on kavandatud 1,8 milj. eurot, millest valla kanda oleks 15%. 

• Uus-Pärtel lasteaia ehitamine 144 lapsele – kavandatud samuti projekti toetusena, 
kus valla omaosaluseks on 15% ja valmimisajaks on kavandatud 2015 sügis. 
Hinnanguline maksumus ca 2,2 milj. eurot. 

• Valla kergejõustiku staadioni ehitamine Viimsi Keskkooli juurde. Kavas on rajada 
normaalmõõtmetega, kunstmuruväljakuga staadion eelkõige kooli vajaduste 
rahuldamiseks. Valmimisaeg 2015 september. Hinnanguline maksumus ca 1,6 milj. 
eurot. 

2014. aasta lõpus ja 2015. aasta alguses on nende objektide ellu viimiseks käivitunud 
mitmed tegevused: projektitaotlused on tehtud, riigihanked ettevalmistatud, 
finantseerimisskeemid on välja töötatud ja lisatud valla 2015. aasta eelarvesse. 
Siseministeeriumi kaudu finantseeritavad taotlused ootavad protsessi menetlemist.  
Arengukava nn „pehmed“ tegevused on kavandatud valla 2015. aasta eelarvesse ja on 
kooskõlas uue koalitsiooni lepinguga: 

• Pedagoogide palgatõusu tagamine koolides ja valla teistes haridusasutustes 
kavandades selleks lisaks riigi eelarvest laekuvale osale ka vajalikus suuruses valla 
enda rahalisi vahendeid. 

• Tasuta koolilõuna tagamine kõikidele klassidele ja vajadusel lisada valla eelarvest 
riigi poolsele osale vajalikud vahendid. 

• Läbi viia riigihange valla haridusasutustes toitlustamiseks. Selleks on kavas 
korraldada ühishange nii koolidele kui ka lasteaedadele. 2015. aasta aprilliks oli 
hange läbi viidud ja parima pakkujaga leping sõlmitud. 

• Jätkata mitmesuguste toetuste maksmist vähekindlustatud ja paljulapseliste peredele. 
• Läbi viia kampaania valla sissekirjutamise aktiviseerimiseks. 

Valla arengukavaga paralleelselt on koostamisel mitmed valdkondlikud arengukavad. Kavas 
on läbi töötada kõik vallas kehtivad arengukavad ja viia need kooskõlla valla uue 
arengukavaga.  
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VIIMSI VALLA 2014. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
VALDKONDADE LÕIKES 

01 ÜLDVALITSEMINE 
 
2014. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• tagada vallavolikogu poolt seadustega sätestatud kohustuste täitmine; valla 
arengukavas võetud kohustuste täitmine;  

• jälgida ja tagada valla 2015-2020 eelarvestrateegia realiseerumine; 
• hoida eelarve tasakaalus. 

 

Volikogu  
Viimsi Vallavolikogu 8. koosseisus on 21 liiget, 7 alalist volikogu komisjoni. Volikogu 
kantseleis töötab täiskohaga volikogu kantselei juhataja. Volikogu korralised istungid 
toimuvad üldjuhul korra kuus, millele eelnevad igakuised alaliste komisjonide koosolekud.  
 
2013. aasta sügisel toimunud kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järgselt kuni 2014. 
aasta juuni lõpuni oli volikogu esimeheks Ain Pinnonen. 01. juulil 2014 valiti uueks Viimsi 
Vallavolikogu esimeheks Jan Trei ja 02. septembril 2014 valiti volikogu esimeheks Priit 
Robas, kes juhib volikogu tööd käesoleva ajani. 
Volikogu liikmelisuses toimusid 2014. aastal muutused 15. korral. 
2014. aastal toimus 12 vallavolikogu istungit. Volikogu poolt võeti vastu 115 õigusakti, neist 
26 määrust ja 89 otsust. 21. jaanuaril 2014 võeti volikogu poolt vastu Viimsi valla 
eelarvestrateegia aastateks 2015-2020 ning 9. oktoobril 2014  Viimsi valla arengukava 
aastateks 2014-2020. Lisaks võeti aasta jooksul vastu mõned valdkondlikud arengukavad. 
2015. aasta märtsis on valitsuse poolt planeeritud uuendatud valla eelarvestrateegia 2016-
2020 volikogule vastuvõtmiseks esitamine. 
 
Omavalitsuste liikmemaks  
Vald jätkas osalust omavalitsusi liitvates liitudes – Eesti Maaomavalitsuste Liidus ja 
Harjumaa Omavalitsuste Liidus. Viimsi vald osaleb MTÜ  Põhja-Harju koostöökogu töös ja 
on  MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse liige.  
Liikmemaksude tasumiseks kulus 2014. aastal 44,7 tuh. eurot (2013. aastal 34,5 tuh. eurot). 
 
Valla arengukava  
9. oktoobril 2014. aastal kinnitas Viimsi Vallavolikogu oma määrusega nr 16 uue valla 
arengukava aastateks 2014-2020. Arengukava on koostatud konsultatsiooni- ja 
koolituskeskus Geomedia metoodikal. Arengukava teksti koostas Geomedia konsultant Rivo 
Noorkõiv, keda andmete süstematiseerimisel abistas projektijuht Helen Lainjärv. Kogu 
tööprotsessi eest vastutas Viimsi valla rahandusameti juhataja Tähve Milt. Uuendamisest 
võtsid osa Viimsi Vallavolikogu komisjonid ja volikogu liikmed, arengukava uuendusi arutati 
külavanemate ja mitmete MTÜ-dega. 
Kuni 9. oktoobrini 2014 kehtis volikogu 9.11.2010 määrusega nr 25 uuendatud valla 
arengukava aastani 2029.  
Arengukava kulud oli 2014 aastal 39,8 tuh. eurot, millest suurema osa moodustasid uurimus- 
ja arendustööde kulud summas 36,5 tuh. eurot (2013. aastal kokku 38,1 tuh. eurot, s.h. 
arendustööde kulud 26,7 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, 
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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. 
2014. aastal külastasid Viimsit Ski kommuuni esindajad. 2014.aasta suvel külastasid Viimsit 
ka Ramat Yishai lapsed, kes käisid Laulu- ja Tantsupeol ning osalesid laagris Naissaarel. 
Läbirääkimised sõpruslepingu osas on pooleli Taanis, Rødovre kommuuniga, keda on 
soovitatud Eestis paikneva Taani Kultuuri Instituudi poolt. 
Viimsi vald kuulub Maailma Talvelinnade Liitu (WWCAM). See liikumine on algatatud 
Jaapani linna Sapporo linnapea poolt 1982. aastal  ning Viimsi liitus Sapporo linnapea kutsel 
1. mail 2011. aastal. 
2015. aastal plaanib Viimsi vald jätkuvalt osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides. 
Koostöö korraldamiseks on esitatud esmased eeltaotlused Kesk-Läänemere programmile, 
mis seisab hea Läänemere tervise ja keskkonna eest. Nimetatud projekti on juba kaasatud 
Soome ja Läti, läbirääkimised on käimas hollandlastega. 
2014. aastal kulus koostöö arendamiseks sõprusomavalitsustega 9,1 tuh. eurot ( 2013. 
aastal 7,6 tuh. eurot). 
 
Valimised  
2014. aasta mais toimusid Euroopa Parlamendi valimised. Viimsi vallas oli valijate arv üle 
12 000 inimese. Valimiste läbiviimiseks moodustati Viimsi vallas 4 jaoskonda – Haabneeme 
alevikus, Viimsi alevikus, Randvere külas ja Prangli saarel. Kõik mandriosa 
jaoskonnakomisjonid koosnesid 8 liikmest ja komisjoni esimehest, Prangli saarel kuulusid 
komisjoni 3 liiget ja esimees.  
Valimiste korraldamisele kulus 2014. aastal 10,3 tuh. eurot (2013. aastal 21,1 tuh. eurot). 
 

02 PROJEKTID 
 
Viimsi Vallavalitsus osales 2014. aastal järgmistes projektides: 
 
1. Prangli saare ja mandrivahelise transpordiühendu se turvalisuse parendamine 
tagamaks esmatasandi teenuse kvaliteet 
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on Prangli saare ja 
mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse parendamine Kelnase sadamas. Projekti 
raames paigaldati 2 tulepaaki kaitsemuulide otstesse, teostati kivide lõhkamistööd faarvaatris 
ja mõõdistustööd pärast lõhkamist. Projekti kogumaksumus on 55,1 tuh. eurot, millest valla 
omaosalus on 8,4 tuh. eurot.  
 
2. Naissaare tulekahjupäästevõimekuse suurendamine,  II etapp  
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on endise klubihoone 
rekonstrueerimine depoo/klubihooneks ja hoone sisetööde teostamine. Projekti 
kogumaksumus on 37,9  tuh. eurot, millest valla omaosalus on 5,7 tuh. eurot.  
 
3. Leppneeme kalasadama kai renoveerimine ja kaitse muuli renoveerimine 
Projekt esitati kalanduspiirkondade säästva arengu meetme raames. Projekti eesmärgiks on 
kalurite kai rekonstrueerimine ning Leppneeme sadama kaitsemuuli rekonstrueerimine ja 
pikendamine. Projekti kogumaksumus on 564,8 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 341,1 
tuh. eurot. Projekti II etapp planeeritakse esitada 2015. aasta kalanduspiirkondade säästva 
arengu meetmesse 
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4. Prangli tee tänavavalgustuse väljaarendamine Prangl i saarel  
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on Prangli tee 
tänavavalgustuse väljaarendamine. Projekti raames ehitatakse tänavavalgustus Prangli 
saare ühel peamisel teelõigul. Projekti kogumaksumus on 27,4 tuh. eurot, millest valla 
omaosalus on 4,1 tuh. eurot. 
 
Esitatud projektid: 
2014. aastal esitas Viimsi vald projektid, millede otsused rahastuse kohta laekuvad 2015. a: 
1. Prangli kogukonnale esmatähtsate teenuste kvaliteed i tõstmine - sadama ja 
külakeskuse vahelise tee tolmuvaba pealiskatte paig aldamine. 
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on sadama ja saare 
keskuse vahelise teelõigu katmine tolmuvaba kattega. Projekti kogumaksumus on 116,8 tuh. 
eurot, millest valla omaosalus on 37,2 tuh. eurot. 
 
Planeeritavad projektid:  
2015. aastal planeerib Viimsi vald aktiivselt osaleda nii Kesk-Läänemere programmi 
taotlusvoorudes kui INTERREG IVC programmis. Samuti planeerib Viimsi vald igakülgselt 
kasutada ära 2014-20120 programmperioodi vahendeid Viimsi valla arendustegevuse 
planeerimisel. 
 

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK  
 
2014. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

• toetada politsei tegevust ja tagada valla eelarve lisavahenditega võimalikult turvaline 
keskkond vallas; 

• jätkata valvepunktide arendamist ja jooksvat hooldust; 
• arendada ja toetada valveteenust, tagada patrullteenus; 
• toetada päästeseltside tegevust saartel ning laiendada päästeseltside toetamist. 

 
Antud valdkonna eesmärgid on täidetud. Kokku kulus valdkonna arendamiseks 54,2 tuh. 
eurot (2013. aastal 44,0 tuh. eurot).  
Politsei andmetel registreeriti Viimsi vallas 2014. aastal 319 kuritegu, võrreldes 2013. 
aastaga on kuritegude arv kasvanud (2013. aastal 297 kuritegu). Politsei tegevust toetati 
2014. aastal 9,4 tuh. euroga (2013. aastal 10,0 tuh. euroga). 
Viimsi valla turvalisuse tõstmiseks patrullis vallas igapäevaselt G4S patrull, mis edastas 
vallavalitsusele ja Politseile aruandeid avastatud heakorra, liikluskorralduse, avaliku korra ja 
muude juhtumite kohta. Valla turvalisust aitas tagada ka numbrituvastussüsteem ANTS, mille 
14 kaamerat valla sissesõiduteid valvasid. Käesoleval aastal teostati Randvere tee 
tuvastuspunktis remonttöid. Valveteenistuse kulud olid 2014. aastal 23,9 tuh eurot (2013. 
aastal 19,4 tuh. eurot). 
Vald toetab ka päästeteenuseid. Prangli saarel aitab turvalisust tagada päästeselts. 2014. 
aastal maksti valla eelarvest MTÜ-le Prangli Saarte Selts tegevustoetust saarel 
päästeteenuste osutamise eest kokku summas 15,0 tuh. eurot. Naissaare Päästeseltsi 
toetati 3,0 tuh. euroga ja Vabatahtlikku Merepäästeühingut 2,9 tuh. euroga. Kokku olid 
päästeteenuste kulud 2014. aasta 20,9 tuh. eurot (2013. aastal 14,6 tuh eurot). 
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04 MAJANDUS 
 
2014. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

• jätkata ja lõpetada alustatud planeeringud vastavalt lepingutele; 
• jätkata valla teedel liikluse turvalisemaks muutmist; 
• arendada vallasiseseid bussiliine ja tagada ühistranspordivõrgu teenus; 
• jätkata koostööd Tallinna linnaga koolibussiliini rahastamisel; 
• tagada aastaringne reisijate transport mandri ja Prangli saare vahel. 

 
Maakorraldus  
Maamaks 
Maamaksu osas kehtestati 2014. aastaks äri- ja tootmismaa maksumääraks 2,5%.  
Ülejäänud sihtotstarvete ulatuses kehtestati ühtne maksumäär 1,9%  maa 
maksustamishinnast.      
Aastaseks maamaksu laekumiseks prognoositi 2275,0 tuh. eurot, tegelik laekumine oli 
2259,7 tuh. eurot. Võrreldes 2013. aastaga laekus maamaksu 19,4 tuh. eurot rohkem. 
Loodetud mahus maamaksu laekumise suurenemist maksumäära tõstmise teel tegelikult ei 
toimunud . Põhjuseks võib pidada asjaolu, et Viimsi vallas  moodustab  äri- ja tootmismaa 
pindala alla 10%  kasutuses olevast maa pindalast ning valdav osa sellest alast jääb Muuga 
sadama koosseisu, kus juba varasematest aastatest oli maksumääraks kehtestatud 2,5% 
maa maksustamishinnast aastas. 
31. detsembri 2014. aasta seisuga oli Viimsi vallas maamaksu tasujaid ligikaudu 18 100 
 (2013. aastal ligikaudu 17 000).  
 
Maa erastamine 
Maa ostueesõigusega erastamine on vallas lõpetamise  faasis.  Järgi on jäänud üksikud 
probleemsed objektid, kus füüsiliste isikute osas on jätkuvalt  erastajaid,  kes ei ole tänaseks 
esitanud arvestatavaid ehitise omandit ja maakasutust tõendavaid dokumente.  
Ostueesõigusega erastamise menetlemist vajab veel 16 pooleliolevat  maakasutust. 
Ostueesõigusega erastamise korraldusi võttis Viimsi Vallavalitsus 2014. aastal vastu 6 ja  
nende osas on teostatud ka erastamise eeltoimingud ning materjalid edasiste toimingute 
tegemiseks on edastatud Harju Maavalitsusele. 
 
Maareformi seaduse §22 lg 12 kohase riba erastamise korraldusi võttis  Viimsi Vallavalitsuse 
2014. aastal vastu 4. Viidi läbi riba erastamise eeltoiminguid ning materjalid edasiste 
toimingute tegemiseks  saadeti Harju Maavalitsusele. 
Hoonestusõiguse seadmiseks, vastavalt  09. juunil 2014. aastal jõustunud uue 
hoonestusõiguse  seadmise korra kohaselt, mille käigus on võimalik  ehitise omanikul maa 
erastada, on vastu võetud 2 Viimsi Vallavalitsuse korraldust. Teostatud on eeltoimingud ja 
materjalid on esitatud Harju Maavalitsusele edasiste toimingute tegemiseks.   
Avaldusi hoonestusõiguse seadmiseks esitati  2. elamule, 2. puurkaevule ja 15. alajaamale. 
 
Vallas on tõsiseks probleemiks osutunud  peale detailplaneeringute kehtestamist 
maakorralduslike toimingute tegemata jätmine. Palju on selliseid maakasutusi , kus hoone 
asub kahel katastriüksusel ja maa sihtotstarve ei vasta kehtestatud detailplaneeringule  ega 
ole kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Maa sihtotstarvete muutmiseks võttis Viimsi 
Vallavalitsus 2014. aastal vastu 19 korraldust, katastriüksuste piiride muutmiseks 4 
korraldust, detailplaneeringute järgsete katastriüksuste jagamise korraldusi 10 ja 
katastriüksuste liitmise korraldusi 8 .  
Muutmise  ja kehtetuks tunnistamise korraldusi võeti vastu 5 ning Viimsi Vallavalitsuse 
protokollilisi otsuseid  võeti vastu 6.    
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Geodeetilised tööd. 
2014. aastal korrastati  vallavalitsusele laekunud  geodeetiliste tööde arhiiv. Kontrolliti kõigi 
esitatud geodeetiliste tööde  vastavust tehnilistele nõuetele.  Mittevastavad tööd tagastati 
maamõõtjatele paranduste sisseviimiseks. 
Aasta lõpus viidi läbi Haabneeme alevikus  Randvere tee ja Tammepõllu tee vahelise 
ligikaudu 11 ha suuruse ala  geodeetilised-, geoloogilised ja radooniuuringud. 
 
Maa tagastamine  
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisi on vallas kokku 404 (toimikut), nendest  403 
toimiku piires on vastu võetud kõik vajalikud maa tagastamise, kompenseerimise korraldused 
ja toimikud on tagastatud Harju Maavalitsusse. 
2014. aastal võeti vastu maa tagastamise menetluse lõpetamise kohta 1 korraldus ühe 
subjekti  osas. 
31. detsembri 2014. aasta seisuga oli lõpuni lahendamata maa tagastamise toimikuid 4 (2 
tagastamise ja 2 pärimismenetlusega seotud toimikut). 2014. aastal võeti vastu 1 
kompensatsiooni korraldus pindala 0,3703 ha ulatuses. Edasiste menetluste tegemiseks 
edastati toimik Rahandusministeeriumile. 
Maa tagastamise/kompenseerimise menetlemise tähtaega pikendati 2014. aastal 2 
korraldusega kokku 15 subjektil. 
 
Tänavaalade munitsipaliseerimine 
2014. aastal oli maatoimingute kõrval põhirõhk suunatud vallale kuuluvate teede aluse maa 
munitsipaliseerimisele. Tee aluse ja juurdekuuluva maa munitsipaliseerimine toimub külade 
kaupa ning viiakse läbi prioriteetsuse järjekorras. Eelisjärjekorras munitsipaliseeritakse teed, 
kus lähitulevikus on kavas teha suuremas mahus ehitus- või rekonstrueerimistöid. 
Harju Maavalitsusele esitati kooskõlastamiseks 68 teemaa piiriettepanekut (2013. aastal 51), 
millest tagastati vallavalitusele kooskõlastatult 68.  
Harju maavanemale esitati 2014. aastal maa munitsipaliseerimise kohta 69 taotlust (2013. 
aastal 46) ja keskkonnaministeeriumile 4 taotlust (2013. aastal 3). Maavanema  
korraldustega rahuldati taotlus 62 maaüksuse osas (2013. aastal 51). Maakatastris 
registreeritud katastriüksused vormistati  67 maaüksuse osas (2013. aastal 41).  
Kinnistusametile esitas Vallavalitsus 79 avaldust kinnistusraamatusse kannete tegemiseks.  
2014. aastal andis vallavolikogu välja  
1 otsuse Viimsi vallas asuva haljaku  munitsipaalomandisse taotlemiseks ja 1 otsuse 
transpordimaa munitsipaalomandisse taotlemiseks. 
 
Eesmärgid 2015. aastaks 
2015. aasta eesmärgiks on  viia läbi riigihange Viimsi valla interaktiivse kaardi koostamiseks, 
mis oleks aluseks kõigile andmebaasidele ja uue geoinfosüsteemi loomiseks. 
Geoinfosüsteemi loomise üheks eesmärgiks on  maamaksu andmebaasi üleviimine uutele 
alustele ja võimaluse loomine maksumäärade muutmiseks sihtotstarvete lõikes ning 
paikapidavate prognooside koostamiseks . Geodeetiliste ja maakorralduslike tööde  
teostamise ja vastuvõtmise osas tahame 2015. aastal kehtestada Viimsi valla 
haldusterritooriumil vastava  korra.  
 
Teede ehitus ja hooldus  
Teede ehituse ja hoolduse riigipoolne eraldis oli 2014. aastal 207,9 tuh. eurot (2013. aastal 
210,6 tuh. eurot). Riigipoolse toetusega teostati teede asfaldiaukude lappimist, pindamistöid 
ja Muuga külaplatsi taastamist, samuti ühekordseid projekteerimistöid. Valla teedel teostati 
2014. aastal pindamistöid ühtekokku 237,7 tuh. euro eest (2013. aastal oli vastav näitaja 
179,9 tuh. eurot ja 2012. aastal 95 tuh. eurot). Pindamistöid (nii ühekordset kui ka 
kahekordset graniitsõelmetega pindamist) teostati Lumemarja, Tallissaare, Pihlaka, Saare, 
Alajaama, Raudrohu, Angervaksa, Kirsi, Mereääre (lõik), Tülli, Toome, Kordoni (lõik), 
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Mustasauna, Kasekännu, Veehoidla, Niinepuu, Schüdlöffeli ja Anijärve teedel – kokku 30 
597 m2. Killustikkattega teede ja freespurukattega teede remonti hööveldamise teel teostati 
Veehoidla, Riiasöödi, Kooliaia, Tormilinnu, Äigrumäe, Äigrumäe põik, Jäätma, Kuuse, 
Remmelga, Lumemarja, Hõbepaju, Pihlaka, Tellissaare, Melba, Tädu, Tiitsu, Luua, 
Suurekivi, Viirpuu, Tülli, Toome, Tõru, Kadri, Kaevuaia, Silva, Silva Kesktee, Silva põigi, 
Kirsi, Ploomi, Mäepealse, Mureli, Mureli põigi, Lootuse, Pirni, Metsakasti, Kreegi, Tarvase, 
Angervaksa, Koralli, Kurekannuse, Niinepuu, Vaheaia, Annuse, Astri, Gerbera, Levkoi, 
Asalea, Suur-Kaare, Soosepa, Hämariku, Kivimäe, Kungla, Kordoni, Mustasauna, Kungla, 
Tammekännu, Kasekännu, Kuusekännu, Ojakääru, Randoja, Koduranna, Kallasmaa, 
Ühenduse, Puhkuse, Roonurme, Laanelohu, Metsaserva, Meriste, Uuetoa, Eesnõmme ja 
Taganõmme teedel. Killustikkattega teede ja freespurukattega teede remonti täiendava 
materjali pealeveo teel teostati Taru, Sanglepa, Riiasöödi, Lännemäe, Koralli, Männikäbi, 
Salu põik, Kevuaia, Annuse, Vardi, Kivimäe, Forelli, Makrilli, Heina ja Teekalda teedel, 
samuti teostati teedel kaevude tõstmist. Lapiti 85 m2 asfaltteede löökauke 
kuumasfaldiseguga talvel ning 5100 m2 asfaldiauke suvisel perioodil – kokku 5185 m2 (2013. 
aastal lapiti auke kokku 3792 m2). Kokku kulus asfaldiaukude lappimisele 102,8 tuh eurot. 
Remonditud sai Püünsi tee lõik (asfaltkate). Koostöös kohalike elanikega remonditi Kivimäe 
tee (asfaltkate) ning koostöös AS-ga Viimsi Vesi remonditi Rummu tee (asfaltkate). Muuga 
külas taastati asfaltkattega küla plats koos parklaga Randoja ja Ojakääru teede ristmikul, 
tööde maksumuseks kujunes 31,4 tuh. eurot. 
Uuendati Pargi tee jalg- ja jalgrattatee projekt ning esitati taotlus linnaliste piirkondade 
meetme reservnimekirjast rahastuse saamiseks. Koostati Kelnase tee katendi ehitusprojekt 
ja esitati taotlus Väikesaarte programmi katendi ehitamiseks, taotlus rahuldati ning tööd 
kavandati 2015. aastasse. Samuti jätkati tööd teede hõivamise ja munitsipaliseerimisega, ka 
ereteedega seotud juhtumite lahendamist, eesmärgiks saada teede omandisuhted korda.  
 
Liikluskorraldus  
Liikluskorraldustöid teostati 2014. aastal 18,8 tuh. euro eest (2013. aastal oli vastav kulu 17,2 
tuh. eurot). Paigaldati liikluskorraldusvahendeid ning teostati teemärgistuse taastamistöid 
mahus 987 m2. Lisaks paigaldati ohtlikesse kohtadesse peegleid, telliti ja paigaldati 
teeviitasid ja liiklusmärke. 
 
Transpordikorraldus  
Valla elanikele tagati siseliinide (V1, V2, V3, V4, V5, V6 ja V7) ja Tallinna linna piiriüleste 
liinide (2 liini - 1A ja 38) ning maakonnaliini 114 (Viimsi valla piires) bussiliiklus. 2014. aasta 
augustis võttis Viimsi Vallavalitsus vastu uuendatud kujul ühistranspordi sõidusoodustuse 
määruse ning alates 01. septembrist 2014 rakendati kogu valla territooriumil õpilastele tasuta 
sõiduõigus kõigil Viimsi valla territooriumil sõitvatel avalikel ühistranspordi liinidel. Lisaks 
koolilastele laieneb tasuta sõiduõigus ka üliõpilastele ja kaitseväe vormiriietuses 
ajateenijatele. Määrusega jäid kehtima ka varasemad 11 erinevat soodustust tasuta sõiduks, 
sh pensionäridele alates 65. eluaastast. Eelarvest finantseeriti lisaks ka kahte koolibussi  
marsruudil Haabneeme-Tallinn ja Tammneeme-Randvere-Tallinn kokku summas 11,9 tuh. 
eurot. Kokku kulus transpordikorraldusele 2014. aastal 722,5 tuh. eurot (2013. aastal 574,3 
tuh. eurot). 2014. aastal korraldati läbi Harjumaa Ühistranspordikeskuse uus liiniveo hange 
perioodile 2015-2022, mille võitis AS Hansa Bussiliinid. 
 
Veetransport – Viimsi saared  
Munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega seotud kulutusi teostati 2014. aastal 1035,7 tuh. euro 
eest (2013. aastal 723,4 tuh. eurot). Suurem osa kulusid ehk 586,0 tuh. eurot olid seotud 
Leppneeme ja Kelnase sadamate infrastruktuuri arendamisega. Leppneeme sadama 
läänemuuli rekonstrueerimise käigus tehti ehitustöid 484,9 tuh. euro ulatudes. 
Seoses uue parvlaeva liinile tulekuga uuendati Leppneeme ja Kelnase sadamate 
navigatsiooni seadmeid, paigutati ringi kaide pollarid ning Leppneeme sadamasse paigaldati 
tõstetav ramp. Kulutusi tehti summas 63,8 tuh. eurot, millest Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium kattis 35,0 tuh. eurot eeldusel, et vald katab ülejäänud 
taotluses esitatud summa oma eelarvevahendite arvelt. 
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Parvlaevaga Wrango avaliku liiniveo korraldamiseks mandri ja Prangli saare vahel kulus 
375,4 tuh. eurot, millest 299,2 tuh. eurot moodustas riigidotatsioon. 2014. aastal teostati 
1206 reisi, veeti 26 606 reisijat ning 763 sõidukit.   
 
Turism  
Turismi arendamine vallas on kindlasti üks järgnevate aastate prioriteete. 2014. aastal 
finantseeris vallavalitsus valla turismiettevõtete osalemist rahvusvahelisel turismimessil 
Tourest, kus „Puhka Eestis“ hallis esitleti  vallas pakutavaid hotelli-, seiklus-, ravi- ja 
kulinaarturismi võimalusi. Tourestil osaletakse ka 2015. aastal. 
Rannarahva Muuseumi eestvedamisel pandi 2014. aastal alus Viimsi turismiettevõtteid 
koondavale veebiplatvormile  Visitviimsi.com, mis ühendab erinevaid turismisihtgruppe 
huvitavaid teenusepakkujaid – restorane, spaasid, looduslikke vaatamisväärsusi, seiklus- ja 
spordivõimalusi, randu, saari, jne. Veeb avati 2015. aasta veebruaris. 
2014. aastal avaldati Viimsi valda tutvustavaid artikleid ajakirjas „Tallinn In Your Pocket“. 
Samuti toetati Rannarahva Muuseumi Helsinkis toimunud Mardilaada kulude katmisel. 
Osalemise eesmärgiks oli tutvustada laada külalistele Viimsi valda ja Rannarahva Muuseumi 
kui turismi- ja külastussihtkohta. 
2014. aastal olid turismiga seotud kulud kokku 4,8 tuh. eurot (2013. Aastal 5,2 tuh. eurot). 
 
Planeerimine  
Planeerimise valdkonna pearõhk on liigilt üldisemate planeeringute koostamisel, millega 
määratakse valla tervikliku ruumilise arengu põhisuunad ja neid tagavad tingimused. 
Põhieesmärgiks on tagada planeerimise kaudu valla pikaajalise arengu huvidele vastav 
maakasutus, ühtlasi anda investoritele teavet maakasutus- ja ehitusvõimaluste kohta, 
julgustamaks neid investeerima ka töökohtade loomisse, luues seeläbi soodsad võimalused 
valla konkurentsivõime suurendamiseks. 
Käesoleval hetkel on vallas põhilisteks planeerimist suunavateks dokumentideks: 

• Viimsi Valla arengukava aastani 2020 (Kinnitatud Viimsi Vallavolikogu 9. okt 2014 
määrusega nr 16); 

• Viimsi Valla mandriosa Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari 
2000 otsusega nr 1); 

• Naissaare Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997 otsusega 
nr 161); 

• Prangli saare Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000 
otsusega nr 200); 

• „Lubja küla klindiastangu piirkonna Üldplaneering” (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 
29. aprilli 2008 määrusega nr 7); 

• Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering (Kehtestatud 
Viimsi Vallavolikogu 12.aprilli 2011 otsusega nr 21); 

• Üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. 
Elamuehituse põhimõtted" (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005 
määrusega nr 32); 

• Üldplaneeringu teemaplaneering "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik" 
(Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. oktoobri 2009 määrusega nr 22); 

• Üldplaneeringu teemaplaneering "Lapsesõbralik Viimsi" (Kehtestatud Viimsi 
Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 43). 
 

2014. aastal olid territoriaalse planeerimise kulud 56,0 tuh. eurot ( 2013. aastal 27,3 tuh. 
eurot), sh uurimis- ja arendustöödele kulus 51,2 tuh. eurot ( 2013. aastal 14,6 tuh. eurot). 
 
Üldplaneeringud 
Aastal 2014 üldplaneeringu tasandi planeeringuid ei algatatud ega kehtestatud, kuid jätkati 
kahe üldplaneeringu – Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 10.01.2006 otsusega nr 5) ning Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu 
(algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 9) koostamist.  
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Lisaks eelmainitud üldplaneeringutele on jätkuvalt menetluses üldplaneeringu 
teemaplaneering "Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed" (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 27.06.2006 otsusega nr 71), mis avalikul väljapanekul vaidlustati ning mis 
seetõttu on hetkel korrigeerimisel. 
2014. aasta lõpul valmis uuring Viimsi valla teede liiklusintensiivsuse kohta. 
 
Detailplaneeringud 
2014. aastal algatati Viimsi vallas 16 detailplaneeringu koostamine (2013. aastal 29), millest 
1 (2013. aastal 6) sisaldab üldisema planeeringu muutmise ettepanekut. Üldplaneeringut 
muutva detailplaneeringuga kavandatakse Haabneeme alevikus asuva ligikaudu 11 ha 
suurusele Tammepõllu maaüksusele ehitusõigus riigigümnaasiumi, spordihoone, valla 
arengukeskuse, kahe ärihoone ja esinduspargi rajamiseks.   
2014. aastal kehtestati 16 detailplaneeringut (2013. aastal 16), neist 5 (2013. aastal 6) olid 
üldplaneeringut muutvad.  
Kehtestatud detailplaneeringutega anti maaomanikele võimalus rajada kokku 70 uut 
elamuühikut (2013. aastal 225). Lisaks kehtestati detailplaneeringud uute 
kaubanduskeskuste rajamiseks Laiakülla Pärnamäe tee ja Lilleoru tee ristmiku lähedale ning 
Haabneeme alevikku Randvere tee algusesse. 
 
Kehtestati ka Haabneeme alevikus Ravi tee 1 kinnistu detailplaneering eesmärgiga rajada 
juba 2015. aasta jooksul Baltimaade uhkeim veekeskus ning Lubja-Nurme kinnistul asuv 
Viimsi suusamäe planeering.  
 
Ehitusjärelvalve  
Ehitusameti ülesandeks on ehitusjärelvalve teostamine valla territooriumil. 
 
2014. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine, 
ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine; 

• ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimine (ehitiste ülevaatuste teostamine) ja selleks 
ekspertiiside tegemise korraldamine, ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise 
korraldamine;  

• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele, ehitusalal tegutseva ettevõtja 
nõuetele vastavuse kontrollimine. 

 
Tegevused: 
Kasutusload 
2014. aastal on väljastatud ehitistele 172 kasutusluba, neist hoonetele 131 ja rajatistele 41 
(2013. aastal 214 kasutusluba, neist hoonetele 146 ja rajatistele 68). 
Viimsi Valla eelarvesse on laekunud kasutuslubade taotluste läbivaatamise eest riigilõive 
kokku 10,2 tuh. eurot (2013. aastal 15,5 tuh. eurot). 
 
Ehitusload ja kirjalikud nõusolekud 
2014. aastal on väljastatud ehituslube ja kirjalikke nõusolekuid kokku 324 ( 2013. aastal 
297). 
Ehituslube ehitiste püstitamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks ja lammutamiseks on 
väljastatud kokku 273 (2013. aastal 244). Kirjalikke nõusolekuid väikeehitiste (abihooned, 
kasvuhooned, piirdeaiad, varikatused, tehnovõrgud) püstitamiseks, laiendamiseks, 
rekonstrueerimiseks ja lammutamiseks ning hoonete tehnosüsteemide muutmiseks on 
väljastatud 51 (2013. aastal 53).  
Valla eelarvesse on laekunud ehituslubade ja kirjalike nõusolekute taotluste  läbivaatamise 
eest riigilõive kokku  51,8 tuh. eurot (2013. aastal 26,0 tuh. eurot). 
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Ehitiste ülevaatused, ettekirjutused ja ekspertiisid 
2014. aastal on teostatud 178 hoone ülevaatus (2013. aastal 183). Rajatisi on üle vaadatud 
55 ( 2013. aastal 75). 
Ettekirjutusi tehti 3 korral ja trahve 17 korral ( 2013. aastal vastavalt 3 ja 14).  
Trahviraha laekus valla eelarvesse 4,5 tuh. eurot (2013.aastal 3,2 tuh. eurot). 
2014. aastal teostati ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse hindamisi 20 korral kokku 3,0 tuh. 
euro eest (2013. aastal 15 korral 2,3 tuh. euro eest). 
Ehitusametile  telliti ehitusjärelevalve teostamise tõhustamiseks ehitusprojektide nõuetele 
vastavuse kontrollimisel ja projekteerimistingimuste ning arhitektuursete ja ehituslike 
lisatingimuste skeemide joonestamiseks Auto CAD LT  projekteerimistarkvara uuenduspakett   
ja ET-kartoteegi täiendused 2015. aastaks.  Kokku kulus 2014. aastal ehitusekspertiisidega 
seotud tegevusteks 4,2 tuh. eurot (2013. aastal 2,5 tuh. eurot). 
 
Ehitusjärelvalve eesmärgiks on stabiilselt teostada ehitusjärelvalvet Viimsi valla territooriumil 
ka 2015. aastal. 
 
Muu majandus  
Muu majandus kulud olid 2014. aastal 12,5 tuh eurot (2013. aastal 16,1 tuh. eurot). Antud 
tegevusalalt maksti mitmesuguseid kommunaalvaldkonna tegevusi, mis ei klassifitseerinud 
teiste kululiikide alla – inventariseerimine, remonditarvikud, aadressisildid, puhastuskeemia, 
värvid ja värvimisvahendid, tööriista laenutus, koormarihmad, väikevahendid, traktoriteenus, 
laoruumide rendikulud jmt. Samuti kommunaal- ja ehitusameti töötajate isikliku sõiduvahendi 
kompensatsioonid töösõitude tegemisel. 

05 KESKKONNAKAITSE 
2014. 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; 
• sademeveesüsteemide parendamine. 

 
Tänavate korrashoid  
Valla teede hoolet teostab AS Teede REV-2 (sh Prangli saar alates 01.01.2012), peatöövõtu 
leping lõpeb 2015. aasta aprillis. Teehoole jaguneb suvehooldeks ning talihooldeks. 
Suvehoolde kulu oli 2014. aastal 245,2 tuh. eurot (2013. aastal 194,9 tuh. eurot). 
Talihooldele kulus 2014. aastal 201,0 tuh. eurot (2013. aastal 152,1 tuh eurot).  
Suvehoolde (aprill-november) käigus teostati tavahoolet, perioodilist hoolet ja säilitusremonti. 
Asfaltteede remonti ja lappimist pigikillustikuga teostati kokku 482,8 tundi (2013. aastal 242 
tundi). Sõiduteede puhastamist teostati 150 tundi (2013. aastal 160 tundi), kõnniteede 
puhastamist 88 tundi (2013. aastal 135 tundi). Niidetavaid teemaid oli nimekirjas 60, teemaid 
niideti kolm korda suve jooksul. Talihoolde (november-aprill) käigus teostati lumetõrjet, 
libedusetõrjet, parklate hoolet.  
 
Prügivedu-jäätmekäitlus  
Jäätmehooldusega seotud kulud nii valla mandriosal kui ka saartel ning muud tegevused, 
mis ei ole klassifitseeritud, aga mille iseloom on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud 
(näiteks transpordikulud) olid 2014. aastal kokku 54,7 tuh. eurot ( 2013. aastal 52,4 tuh. 
eurot). Peamised kulud, summas 44,7 tuh. eurot, on seotud Viimsi valla jäätmejaama 
haldamisega – üür, rent, kasutusõiguse tasu, elekter, valveteenus, korrashoiuteenus, ohtlike 
jäätmete kogumine ja vedu. Prangli saare majapidamistes tekkivate sega-olmejäätmete 
kogumisele ja käitlemisele kulus 7,4 tuh. eurot. 
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Kanalisatsioonitrasside remont  
2014. aastal kulus kanalisatsioonitrassidega seotud töödele 315,0 tuh. eurot (2013. aastal 
231,7 tuh. eurot). Suurema osa sellest moodustas eraldis AS-le Viimsi Vesi summas 246,5 
tuh. eurot. Tegemist oli sademevee kanaliseerimise kuludega AS Tallinna Vesi 
kanalisatsioonivõrku. Ülejäänud vahendite arvelt teostas vallavalitsuse kommunaalamet 
erinevaid sademeveetöid. Sademeveetöödele kulus ühtekokku 68,6 tuh. eurot. Teostati 
sademeveetorude survepesu, koostati torustike ja kraavide plaane ning sademeveetöö 
projekte, tehti mõõdistusi ja kaamerauuringuid, remonditi kaeve ja torustikke. Suurimad tööd 
olid Väike-Ringtee sademevee eesvoorutorustiku remont maksumusega 6,4 tuh. eurot ning 
Kesk ja Metsasarve teede torustiku ja kraavide remonttööd maksumusega 41,0 tuh eurot. 
 
Keskkonna- ja maastiku kaitse  
Valdkond haldab valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamist, 
keskkonnakonsultatsioonide (eksperthinnangud, keskkonnamõju ja strateegilise keskkonna-
mõju hindamised) tellimist ning muid tegevusi, mis ei ole klassifitseeritud, aga mille iseloom 
on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt keskkonnaga seotud transpordikulude 
katmine, raielubade ja keskkonnalubade menetlemine).  
Keskkonna- ja maastiku kaitsega seotud kulud  olid 2014. aastal kokku 12,5 tuh. eurot (2013. 
aastal 46,9 tuh. eurot). Kulutused olid seotud Mäealuse maastikukaitseala ja Viimsi 
mõisapargi korralise niitmisega ning Pandju laiu infotahvli tekstide korrigeerimisega. 
Muud keskkonnakaitsega seotud kulutused, sh. keskkonnakaitse halduskulud olid 2014. 
aastal 12,9 tuh. eurot (2013. aastal 23,7 tuh. eurot). Peamisteks kuludeks olid Muuga 
sadama uurimis- ja arendustöödega seotud kulutused kokku summas 9,4 tuh. eurot. Samuti 
telliti arhitektuurne eelprojekt Soosepa raba loodusradadele. 

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 
 
Valdkonna eesmärgid 2014. aastal olid: 

• korraldada ja koordineerida Viimsi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi; 
• tagada tänavavalgustuse käitlemine ja arendada tänavavalgustussüsteeme; 
• arendada valla veemajandust; 
• vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine; 
• valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine; 
• valla kalmistumajanduse haldamine; 
• valla avaliku ruumi heakorra tagamine; 
• kevadine heakorra talgute korraldamine; 
• Haabneeme ranna heakord; 
• hulkuvate loomade arvu vähendamine; 
• koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine; 
• koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine. 

 
Tänavavalgustus  
Viimsi valla tänavavalgustust käitab AS Rito Elektritööd (lepinguperiood algas 2012. aasta 
maikuus). 
Viimsi valla teedel olevate valgustuspunktide arv suurenes aastaga 4051 punktilt 4180 
punktini. Alates 15. detsembrist 2009 on vallas sisseviidud säästurežiim, kus osaliselt on  
valgustid öisel ajal välja lülitatud. Sellega on võimalik saada rahalist säästu, et teostada 
tänavavalgustuse remonti ja ehitustöid. 2014. aastal ei lülitatud suvekuudel valla suurematel 
teedel tänavavalgustust välja. Suurimad tänavavalgustuse ehitustööd olid Sääre tee 
tänavavalgustuse renoveerimine ja väljaehitamine, Lageda tee ja Väike-Kaare tee ristmiku 
valgustuse renoveerimine, Meremärgi, Rukkiräägu, Pääsukese tee õhuliinide vahetus, 
Pääsukese ja Koskla tee valgustite vahetus. Põhjalikult remonditi Prangli saare tugevalt 
amortiseerunud liine, koostati Rannavälja tee ja Vehema tee tänavavalgustuse projektid. 
Lahendati mitmeid liiklusõnnetusega seotud kahjujuhtumeid. Lisaks teostati mitmetes 
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kohtades rikete parandust, valgustite remonti, avariiliste postide väljavahetamist, üksikute 
valgustite paigaldamist, ümberfaseerimist ja lampide asendamist. 
Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kulutati 2014. aastal kokku 315,4 tuh. eurot 
(2013. aastal 308,3 tuh. eurot), sellest käidu- ja remonttöödele kulutati 109,1 tuh. eurot 
(2013. aastal 84 tuh. eurot) ja elektri- ning võrguteenusele 206,3 tuh eurot (2013. aastal 
224,3 tuh. eurot). 2015. aastal on kavas rajada valgustus Kirikaia teele, Leppneeme tee jalg- 
ja jalgrattateele ning lõpetada Kelnase tee valgustustööd. Samuti plaanitakse jätkata 
amortiseerunud süsteemide renoveerimist ning rakenda täiendavaid kokkuhoiuvõimalusi. 
 
Heakord  
Heakorra tegevusala moodustavad valla haljakute (62 haljakut, kokku ligi 16 ha) pidev 
niitmine, korrashoid ning avaliku ruumi hooldus (sh avalike prügikastide pidev hooldus) ja 
korrastamiskulud. Tegevusala alt tasuti suvise niitmise lisatööjõu kulusid (kohalikud Viimsi 
noored), Viimsi valla abitelefoni kulusid, korrashoiuteenuste kulusid, avaliku ruumi lillede 
istutamist, haljakute niitmist, niidutarvikute ja kuluvahendite kulusid, töövahendite kulusid, 
lilleamplite kulu, prügikottide kulu, kommunaalameti välitööde busside remondi- ja 
ülalpidamiskulusid, niidumasinate ülalpidamis- ja hooldustööde kulusid, lemmikloomaregistri 
kulusid. Kevadel soetati valla 5 põhitee tänavavalgustuspostidele lipualused ja lipud, mis 
paigaldatakse riigipühadel. Vallamaja esisele haljakule soetati lilleampel, soetati koerte 
väljaheidete kaste, välitööde brigaadile uus murutraktor, rohulõikur, laoriiulid, järelvalvet 
teostavatele ametnikele kaks fotoaparaati. Aiandi teel teostati vahtra allee asendusistutust, 
telliti ohtlike puude langetamise teenust ja okste vedu. Soetati kommunaalameti välitööde 
üksuse vormiriideid, telliti nende korrashoidu, osteti töökaitsevahendeid. Hulkuvate 
lemmikloomade püüdmiseks tehti kaks eraldi hanget – üks kassidele ja teine koertele. Suure 
kulu moodustas valla avalikust ruumist kinni püütud hulkuvate lemmikloomade püüdmise, 
hoidmise ja ravimise teenus summas 21,8 tuh. eurot (2013. aastal 8,2 tuh. eurot). Korraldati 
loomade vaktsineerimise kampaania, mille raames vald toetas loomade vaktsineerimist. 
Lisaks korrastati võssa kasvanud haljakuid, pügati puid ja põõsaid, paigaldati valla avalikku 
ruumi lilli ja rajati peenraid.  
Kokku moodustasid heakorra kulud 2014. aastal 121,3 tuh. eurot (2013. aastal 71,9 tuh. 
eurot). 
Kavas on jätkata valla avalike haljakute heakorrastamisega ning rajada juurde lillepeenraid ja 
paigaldada prügikaste, samuti istutada puid.  
 
Ranna korrashoid  
Ranna korrashoiu kuludeks on Haabneeme ranna vetelpäästeteenuse ja sealse inventari 
korrashoiukulud. 2014. aastal soetati välja rendil olnud 6 rannakabiini, suve alguses teostati 
vetelpäästetorni remont ja suvekuudel kanti välikäimlate kulusid. Lisaks moodustas kulusid 
Haabneeme rannakohviku hoone igakuiste kulude vahendamine. Haabneemes tegutses 
suvehooajal kolm toitlustus-jaemüügikioskit-kohvikut. Haabneeme rannakohviku hoones 
tegutseb külarestoran Roots, hoone on neljaks aastaks (2012-2015) rendile antud. Teine 
rentnik tegutseb jaemüügi kioskina, müügikiosk asub rannakohviku kõrval müügiplatsil ja 
sõlmitud on viieaastane rendileping (2012-2017). Kaluri tee lõpus asuv müügiplats anti 
kasutusse juulist kuni septembrini ning kioskis pakuti toitlustusteenust. Haabneeme randa 
külastas ilusatel suvepäevadel 4000–5000 inimest, ranna koristustöid teostas 
kommunaalbrigaad. 
 Kokku kulus ranna korrashoiule 14,0 tuh. eurot (2013. aastal 15,0 tuh. eurot).  
 
Muu heakord  
Muu heakorra kulud on seotud valla bussiootepeatuste puhastamisega. Kokku on Viimsi 
vallas 99 hooldatavat bussiootepeatust, neist ligikaudu pooled on paviljonid. 2012. aasta 
lõpus viidi läbi eraldi hange bussipeatuste talihooldetööde peale, mille võitis Kemmerling OÜ 
(periood 2013 jaanuar kuni 2014 märts). 2014. aasta lõpul viidi läbi uus hange perioodile 
2014-2015, mille võitis OÜ Turf. Tulevikus on kavas bussipeatuste hoole liita teede 
talihooldega. Bussipeatuste suvehoolet ning prügivedu teostas valla kommunaalbrigaad. 
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Lisaks tasuti  bussiootepaviljonide lõhutud klaaside vahetust, sõiduplaanide paigaldamise 
kulusid, peatusemärkide paigaldamist ja stendikatete vahetust. Aiandi tee äärde rajati 
Viievelle peatus koos taskuga ja Vehema tee äärde soetati bussiootepaviljon. Valla 
liikluskampaania tarbeks soetati 3500 helkurit.  
Kokku moodustasid tegevusala kulud 2014. aastal 44,2 tuh. eurot (2013. aastal 29,1 tuh. 
eurot).  
2015. aastal on kavas jätkata prügikastide väljavahetamise ja paigaldamisega ning 
bussiootepaviljonide rajamisega 
 
Kaunis Kodu  
Traditsiooniks on saanud iga-aastase konkurssi „Kaunis Kodu“ läbiviimine. 
Hindamiskomisjon oli 7 liikmeline – esimees, kuraator, sekretär ja 4 hindajat. 
2014. aastal anti välja auhinnad 6 kategoorias: 

• kodu kui kaunis tervik – arhitektuuri ja looduse harmoonias; 
• armastuse ja hoolivusega rajatud ja hoitud aed; 
• kaunis liigirohke aed; 
• noorpere poolt rajatud kaunis lastesõbralik arenev aed; 
• looduslähedane kaunis kodu; 
• korrusmajale kauni haljastuse rajamine. 

Võitjate autasustamise üritus toimus 15. oktoobril 2014 terviseklubis Harmoonikum. 
Kokku kulus konkursi „Kaunis Kodu 2014“ korraldamiseks 2014. aastal 2,7 tuh. eurot (2013. 
aastal 3,8 tuh. eurot). 
 
Muu elamu- ja kommunaalmajandus  
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulude alt makstakse erinevaid 
kommunaalmajandusega seotud kulusid. 2014. aastal maksti antud tegevusalalt valla 
ametnike töösõitudeks kasutatava sõiduauto RAV-4 kulusid, kommunaalameti töötajate 
isikliku sõiduvahendi kompensatsiooni, koopiate valmistamist, Eesti 
Kommunaalmajandusühingu poolt korraldatud täiendkoolituste kulusid, lamineeritud 
ühistranspordikaartide valmistamise kulusid, välikäimlate kulusid (bussi lõpp-peatustes ja 
Leppneeme sadamas), tehnoülevaatuse kulusid, ekskavaatori teenuse kulusid ja valla teedel 
vigastanud autode kahjude hüvitist (2 sõidukit, kokku 0,55 tuh. eurot). 
Kokku moodustasid muud elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kulud 2014. aastal 
13,8 tuh. eurot (2013. aastal 21,0 tuh. eurot). 
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine  
Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine seisneb valla munitsipaalpindade korrashoius ja 
sotsiaalkorterite ülalpidamises. Vallale kuuluvad munitsipaalpinnad järgnevates hoonetes: 
Aiandi tee 6, Pargi tee 4, Lubja tee 21, Paekaare tee 12, Prangli kauplusehoone ja 
sotsiaalkorterid SA Rannapere Sotsiaalkeskus ruumides.  
Kokku olid kulud 2014. aastal 8,2 tuh. eurot (2013. aastal 6,2 tuh. eurot). Suuremad tööd olid 
Paekaare tee 12 kortermajas soojamüüri ja korstna remont ning Lubja tee 21 kortermaja 
katuse renoveerimine. 
 
Kalmistud  
Viimsi vallas paikneb viis kalmistut – Naissaare, Prangli, Eestiranna, Randvere ja 
Rohuneeme kalmistu. Kõikide Viimsi kalmistute andmed on viidud HAUDI andmebaasi ning 
hauaplatside üle arvestuse pidamine toimub elektrooniliselt. Randvere kalmistu 
hooldamiseks sõlmiti leping kalmistuvahiga (Urmas Kiviselg), Rohuneeme kalmistu 
majandus- ja heakorratöid teostab FIE Sulev Ennomäe, Prangli kalmistu heakorratöid 
teostab kohalik lepingupartner (3 korda kalmistu niitmine suveperioodi jooksul). Naissaare 
kalmistul korraldati sügisel vallavalitsuse poolt talgud - võeti maha võsa, trimmerdati ja 
puhastati hauaplatside ala. Randvere kalmistule viidi liiva ja korrastati hauaplatse. 
Rohuneeme kalmistul rajati kvartalite ja teede ääristust, korrastati teid ja müüri. Kokku kulus 
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2014. aastal kalmistute haldamisele 8,0 tuh eurot (2013. aastal 7,6 tuh eurot). 2015. aastal 
on kavas teha täiendavad koolitused kalmistute kontaktisikutele ja kehtestada vormid 
hauaplatsi lepingute sõlmimiseks ja elektrooniliseks haldamiseks, samuti jätkata kalmistute 
heakorrastamisega. 

07 TERVISHOID  
 

2014. aastal olid valdkonna eesmärgid: 
• Viimsi haiglas asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine; 
• eriarstide visiiditasude kompenseerimine 50% ulatuses vähekindlustatud isikutele; 
• koolitervishoiuteenuse tagamine; 
• Prangli saare tervishoiupunkti ülalpidamiskulude katmine. 

Kiirabipunkt  
Viimsi vald on aastaid toetanud kiirabibrigaadi tööruumide üürikulude tasumist eesmärgiga  
tagada kiirabi operatiivne jõudmine vallaelanikeni. Toetust makstakse 2011. aasta oktoobris 
Fertilitas AS ja Tallinna Kiirabiga sõlmitud  kolmepoolse  lepingu alusel, mille kohaselt 
asuvad kiirabibrigaadi tööruumid endiselt AS Fertilitas 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 2014. aastal kokku 1,6  tuh. eurot (2013. aastal 1,6 tuh. eurot). 
 
 
Üldhaigla teenused  
Viimsi vald jätkas 2014. aastal koostööd AS Fertilitasega, kellega sõlmitud koostöölepingu 
alusel toetas Viimsi vald erinevate teenuste osutamist kokku 32,0 tuh. euroga (2013. aastal 
27,5 tuh. euroga). Koostöölepingu kohaselt tagas AS Fertilitas  meditsiiniabi korraldamise 
Prangli saarel, kooli-tervishoiuteenuste osutamise Viimsi valla koolides ning tagas 
vähekindlustatud isikutele eriarstiabi visiiditasu soodustuse 50% ulatuses. 
 

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON 
 
2014. aastal olid valdkonna prioriteetsed tegevused : 

• tagada valla huvihariduse kõrge tase ja jätkusuutlikus; 
• 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 ususasutusi;  
• toetada valla eakate aktiivset seltsitegevust; 
• korraldada õpilasmaleva tegevust; 
• toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist; 
• toetada külaseltside tegevust; 
• toetada turismi valdkonna arengut. 

 
Investeeringud ja strateegilised tegevused 2014. aa stal  
Teostati Prangli Rahvamaja rekonstrueerimistöid. Ehitustöid kaasrahastas Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutus (EAS).  
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Riigipoolse kaasrahastuse toel teostati Püünsi küla spordiväljakute rekonstrueerimistöid ning 
rajati Karulaugu terviseraja juurde välivõimlemislinnak. Teostati pinnasetöid Lubja 
suusanõlva rajamiseks. 
 
Viimsi Muusikakool  
Viimsi Muusikakoolis õppis 2014. aasta sügisel pilliõppes 166 õpilast ja eelkoolis 14 õpilast. 
Koolis töötas 23 õpetajat ja 2 kontsertmeistrit. Kooli õpetajate töötajaskond on täienenud 
mitme noore õpetajaga, osa neist alles omandavad kõrgharidust või magistrikraadi. Koolis 
töötab õpetajana ka kaks muusikakooli vilistlast.  
2014. aastal oli õpilastel võimalik õppida 12 erinevat instrumenti: klaver, akordion, kitarr, 
flööt, plokkflööt, trompet, tromboon, eufoonium, viiul, tšello, saksofon, kontrabass, basskitarr, 
kromaatiline kannel. Koolis on kolm erinevat õppekava: vaba-, huvi- ja põhiõppe õppekava.  
2014.aasta sügisel alustati klaveri- ja viiulitundidega Randvere kooli ruumides. Õppetöö 
toimub Randveres vabaõppe õppekava järgi ja selles osales esimesel aastal 9 klaveri- ning 3 
viiuliõpilast. 
Viimsi Muusikakoolis tegutseb sümfoniett-orkester, kes esines nii koduvallas (muusikakooli 
kevad- ja jõulukontsertidel) kui ka väljaspool valda (Vanalinna päevade raames Tallinnas 
Raekoja platsil). Samuti osaleti XXVI üldlaulupeo kontsertidel. 4.-10. juulini 2014 võõrustas 
Viimsi Muusikakooli külalisi Iisraelist, Ramat Yisai linnast. Tegemist oli nende noorte 
vastukülaskäiguga, kes võõrustasid meie orkestri liikmeid 2013. aasta mais Iisraelis 
toimunud kontsertreisi ajal. Külalised Iisraelist osalesid koos muusikakooliga XXVI 
üldlaulupeol „Aja puudutus, puudutuse aeg”. 
2013/2014. õppeaastal alustas uuesti ja uute õpilastega tööd Viimsi Muusikakooli 
jazzansambel.  
 
2014. aastal osaleti mitmetel konkurssidel. Loode-Eesti regionaalsetel konkurssidel 
saavutasid Viimsi Muusikakooli õpilased 4 esikohta, 7 teist kohta, 5 kolmandat kohta ja 3 
diplomit. Üle-eestilises voorus ja rahvusvahelistel konkurssidel saavutati 1 esikoht ja 3 
kolmandat kohta. Ansambel "Viimsi viisik" saavutas J. Mederi nim. kvintettidekonkursil 
ülekaaluka esikoha. Õpilased esinesid aasta jooksul nii oma kooli saalis kui ka Püünsi 
Kirikus, pansionaadis "Rannapere", Viimsi Kunstikooli lõpuaktusel, valla uute kodanike 
vastuvõttudel, Rannarahvamuuseumis. 2014. aasta kevadel toimusid muusikakooli õpilaste 
kontserdid Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones ja Randvere õppehoones. Planeeritud 
neljaosalisest kontserditsüklist kõigis Viimsi valla mandri üldhariduskoolis toimusid esimese, 
keelpille ja keelpillimuusikat tutvustava kavaga kontserdid. Projekt jätkub puu-, vask- ja 
muudele pillidele pühendatud kavadega 2015. aastal. Regulaarselt, 2 korda õppeaasta 
jooksul toimusid aruandluseks nn klassikontserdid õpilaste vanematele. 2014. aastal alustati 
koostööd G. Otsa nimelise Muusikakooliga. Viimsi Muusikakoolis andsid kontserte 
professionaalsed muusikud Jelena Ossipova (kitarr) ja Oksana Sinkova (flööt) ning Tallinna 
Muusikakeskkooli õpilased. Toimus ka Led Zeppelini workshop. Koostöö hoolekoguga ja 
vanematega oli regulaarne, kontaktid vanematega on iganädalased. 
Kooli eelarve suurenes võrreldes 2013. aastaga eelkõige palgafondi osas seoses õpetajate 
palgamäära  võrdsustumisega üldhariduskoolide palgamääraga alates aprillist 2014 ja 
seoses õpilaste arvu suurenemisega sh seoses õppetöö alustamisega Randvere kooli 
ruumides. 2014. aastal soetas kool lisainstrumente õppetöö läbiviimiseks Randvere Koolis. 
Kokku moodustasid muusikakooli kulud 2014. aastal 266,1 tuh. eurot (2013. aastal 226,9 
tuh. eurot).  
 
Viimsi Kunstikool  
Kunstikoolis õppis 2014.aastal 123 õpilast. Koolis töötas 8 õpetajat. 2014. aastal võeti tööle 
uus kõrgharidusega kunstiõpetuse õpetaja.  
2014. aastal osteti koolile juurde uusi raamatuid, õppevahendeid, natüürmordi esemeid, 
töövahendeid ja õppematerjale. Paberiga on aidanud kunstikooli varustada trükikojad.  
2014. aastal korraldati mitmeid õpilastööde näitusi: Viimsi Kunstikoolis, Viimsi Vallamajas, 
Randvere Päevakeskuses, Rannapere Päevakeskuses, Viimsi Raamatukogus, Viimsi 
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Muusikakoolis, Viimsi Huvikeskuses, Viimsi Keskkooli raamatukogus, Lubja külas, 
Rannarahva Muuseumis. 2014. aasta veebruaris osales kool Johan Laidoneri mälestusmärgi 
„Taaskohtumine“ avamisel. Koostöös Rannarahva Muuseumiga valmistati ette Anu Raua 
näitus „Maalides aialippidele käpikuid“. Viimsi Kunstikool võttis osa Harjumaa 
kunstiolümpiaadi hindamiskomisjoni tööst. 2014. aasta kevadel osaleti kunstihariduse 
konverentsil ja Kunstkoolide Esinduskogu üldkogus Tartus.  
Augustis toimus Viimsi Kunstikoolis koostöös Harju Maavalitsusega koolitus Harjumaa 
kunsti- ja käsitööõpetajatele. Koolituse teemaks oli „Kipsi kasutamine vormiõpetuses“ ja 
koolituse viis läbi Viimsi Kunstikooli õpetaja Paul Mänd.  
Traditsiooniliselt toimus 2014. aasta suvel kunstikoolis lahtiste uste päev, kus huvilistel oli 
võimalus osaleda õppetundides. Regulaarselt on külastatud kunstinäitusi Tallinnas. 
Novembris toimus kunstikoolis koos Miiduranna küla rahvaga ühine maalimispäev. 
Maalimise projektiks oli „Märgid küla vahel“. Sarnaseid projekte on plaanis jätkata ka 
tulevikus, et muuta elukeskkonda külas turvalisemaks ja sõbralikumaks. 
Koostöös hoolekogu liikmetega, lastevanemate- ja külalistega toimus maikuus viienda 
kursuse lõputööde kaitsmine ning pidulik lõpuõhtu koos Viimsi Muusikakooli kontserdiga. 
Suvel toimus vaatluspraktika Tallinnas ja võeti osa vanalinnapäevade erinevatest 
töötubadest. 2014. aasta õppepraktika viidi läbi Viimsis ning Tallinnas.  
Ka kunstikooli eelarve suurenes võrreldes 2013. aastaga eelkõige palgafondi osas seoses 
õpetajate palgamäära  võrdsustumisega üldhariduskoolide palgamääraga alates aprillist 
2014 ning seoses õppetöö alustamisega Randvere Kooli ruumides. 2014. aasta sügisel 
alustas Randvere Koolis tööd kunstikooli eelkursuse kaks gruppi.  
Kokku moodustasid kunstikooli kulud 2014. aastal 143,0 tuh. eurot (2013. aastal 124,8 tuh. 
eurot). 
 
MTÜ Viimsi Huvikeskus  
Viimsi vallas kultuuri- ja noorsootööd korraldav mittetulundusühing Viimsi Huvikeskus töötab 
nii Viimsi alevikus, Prangli Rahvamajas, Randvere Keskuses kui ka Kelvingis. Kultuuritööd 
tehakse Viimsi Huvikeskuses, Prangli Rahvamajas, Randvere Keskuses ning noorsootööd 
Viimsi Noortekeskuses, Randvere Noortekeskuses ja Kelvingi Noortetoas. 
2014. aastal töötas Viimsi Huvikeskuses 25 inimest, kellest 7 töötasid täistööajaga ja 18 
osalise tööajaga. Viimsi Huvikeskuses tegutses 56 huviringi (2013. aastal 47), mille töös 
osales iganädalaselt üle 975 inimest (2013. aastal üle 700), neist  lapsi ja noori 529 (54%) ja 
täiskasvanuid 446 (46%). Hinnanguliselt osales 2014. aastal Viimsi Huvikeskuses toimunud 
üritustel kokku 11 275 inimest (2013. aastal 9270). 
Kokku toetas Viimsi Vallavalitsus Viimsi Huvikeskuse tegevust 2014. aastal 181,3 tuh. euro 
ulatuses (2013. aastal 161,6 tuh. eurot). 
 
Valik 2014.aastal toimunud sündmuseid: 

• Viimsi Laululaps 2014; 
• Viimsi Harrastusteater „Halley komeedi tagasitulek”; 
• Viimsi Harrastusteater „Aken vastu päikest“; 
• Viimsi Huvikeskuse aatriumis eksponeeriti 7 harrastuskunstnike ja fotograafide 

näitust; 
• Rahvusvaheline kassinäitus (aprillis ja oktoobris); 
• Ukraina tsirkus lasteaedadele; 
• Viimsi Huvikeskuse tähtpäevalised kontserdid;  
• Randvere Pasunakoori  kontsert; 
• Prangli saare spordipäev; 
• Prangli saarel Kalurite päev; 
• Prangli saare jaanipidu; 
• Toimus 8 külalisetendust ja 5 külaliskontserti. 
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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. Lisaks noortekeskustele tegutseb alates 2013. aastast Kelvingi 
noortetuba ning Viimsi Keskkooli juures asuv Skatepark. Viimsi Huvikeskuse noortekeskus 
on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (ANK)  liige.  
2014. aastal olid noortekeskused noortele avatud kooliperioodi ajal jaanuarist juuni 
keskpaigani ning septembrist detsembri lõpuni. Suveperioodil toimusid planeeritud 
tegevused noortekeskuste ruumidest väljas. 2014. aastal oli noortekeskustes ja noortetoas 
kokku 5715 külastust, mida on 1560 võrra (37,5%) rohkem kui 2013. aastal. Noortekeskuses 
töötas 2014. aastal noortekeskuse juhataja, kolm 1,0 kohaga noorsootöötajat ja üks 0,75 
kohaga noorsootöötaja. Lisaks siseruumi külastustele toimus ligikaudu 250 registreerimata 
välitegevuste ja ürituste külastust.  
 
Viimsi noortekeskuses registreeriti 2014. aastal 3308 külastust - 1068 külastust rohkem kui 
2013. aastal. Peamised külastajad olid tüdrukud vanuses 11-12aastat ning poisid vanuses 
13-14aastat ja 11-12 aastat . Külastajatest oli tüdrukuid 48% ja poisse 52%. 
Randvere noortekeskuses registreeriti 2014. aastal 2170 külastust - 425 külastust rohkem  
kui 2013. aastal. Peamised külastajad olid 9-10aastased poisid ja tüdrukud ning 7-8aastased 
poisid ja tüdrukud. Külastajatest oli tüdrukuid 36% ja poisse 64%. 
Kelvingi noortetoas registreeriti 237 külastust - 67 külastust rohkem kui 2013. aastal. 
Peamised külastajad olid 7-8aastased poisid ja tüdrukud ning 9-10aastased poisid. 
Külastajatest oli tüdrukuid 43% ja poisse 57%. 
 
Viimsi Noortekeskused planeerisid ja viisid 2014. aastal läbi 263 planeeritud tegevust, millest 
59 olid projektide tegevused ning 19 suveperioodil toimunud projektitegevused (Vabaõhu 
Noortekeskus). Lisaks toimus Randvere Noortekeskuses juunis 7-10aastaste laste 
linnalaager 16 osalejaga. 
Rahastust saanud projekte oli 2014. aastal 6: 4 Harju Maavalitsuse poolt korraldatud Avatud 
Noortekeskuste projektikonkursi projekti („Sest iga mõte on tähtis“, „Vabaõhu Noortekeskus“, 
„Siidist seebini“ ja „Kapsas sulle, tervis mulle“), 1 Kohaliku Omaalgatuse Projekt „Uus sisu“ 
(Viimsi Noortekeskuse sisustuse uuendamine) ning 1 Harju Maavalitsuse üleriigilise puu-ja 
juurviljade kampaania kokandusklubi projekt „Mees peab olema viljakas“. 2014. aasta 
projektikonkurssidelt saadud tulu kokku oli 9,5 tuh. eurot, millest 4,7 tuh. eurot vahendite 
soetuseks ja 4,8 tuh. eurot tegevuste läbi viimiseks. Uudsena toimus koostöös 
noortekeskuse, koolide, külaseltside ja spordiklubidega koostööprojekt „Vabaõhu 
Noortekeskus“, mille eesmärk oli noortekeskuse tegevuste laialdasem tutvustamine ja suvise 
vaba aja sisustamine Viimsi erinevates piirkondades ning Skateparki tegevuste 
korraldamine. Projekti tulemusena toimus suve jooksul 19 välitegevust Viimsi valla külades ja 
Skatepargis. Suvel korraldas noortekeskus õpilasmalevate koolituspäeva.  
2014. aastal pakkus noortekeskus võimalust vabatahtlikuks tööks 5 Hispaania noorele 
vabatahtlikule (kokku 4 kuud) ning praktika sooritamise võimalust ühele Saksamaa 
üliõpilasele (2 kuud) ning ühele Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari noorsootöö eriala 
tudengile.  
Viimsi Noortekeskuse projekti „Vabaõhu Noortekeskus“ tunnustas Viimsi Vallavalitsus ning 
projekt sai tiitli „Aasta Tegu“ Harju Maavalitsuse noorsootöö tunnustuskomisjonilt. Projekt oli 
ka üheks nominendiks vabariiklikus noorsootöö tunnustamiskomisjonis. 
Kokku toetas Viimsi Vallavalitsus 2014. aastal Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuse tegevust  
91,4 tuh. euro ulatuses (2013. aastal 58,3 tuh. eurot). 
 
Viimsi Raamatukogu  
Viimsi vallas pakub raamatukoguteenuseid Viimsi Raamatukogu, mille koosseisus on 3 
raamatukogu: Viimsi Raamatukogu Haabneemes, Prangli haruraamatukogu ja 2013. aasta 
sügisel Randvere Kooli ruumides avatud Randvere haruraamatukogu.  
Viimsi Raamatukogu märkimisväärsemad sündmused 2014. aastal olid:  
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• lugejateeninduse intensiivistumine (lugejate, külastuste ja laenutuste arvu kasv);  
• teavikute inventuuri tegemine Prangli Raamatukogus ning aegunud, lagunenud ja 

kasutamiskõlbmatute teavikute kustutamine ja kõikide teavikute e- kataloogi 
sisestamine;  

• Randvere Raamatukogu iseseisvaks muutmine e-kataloogis Urram alates 
01.08.2014;  

• tasuliste teenuste hinnakirja muutmine (värvilised väljatrükid, skaneerimine) ja 
lugejapileti hinna ümardamine; 

• raamatukogu finantsmajandusliku olukorra märgatav paranemine, mille tulemusena 
sai võimalikuks:  

• raamatukogutöötajate palgatõus (keskmine töötasu pärast palgatõusu 776 
eurot) ja Viimsi raamatukogus personali koosseisu suurenemine 1 töötaja 
võrra seoses teeninduskoormuse kasvuga;  

• kõikide tehniliselt ja moraalselt vananenud arvutite väljavahetamine 
töökohtadel ja AIP-s (8 arvutit), sülearvuti, dataprojektori, multifunktsionaalse 
printeri soetamine ja muusikatoa seadmete (televiisor, CD-, DVD- mängija) 
väljavahetamine kaasaegsete vastu;  

• lisavalgustuse paigaldamine Viimsi Raamatukogu lugemissaali, laenutusruumi 
ja lastenurka;  

• eritellimusena valmistatud suure teavikute tagastuskasti soetamine;  
• lasteüritusteks sobiva inventari soetamine Viimsi ja Randvere 

Raamatukogusse (istumispadjad, vaibad jms). 
 
Raamatukogu personali koosseisus oli aasta lõpu seisuga 8,5 ametikohta ( 2013. aastal 7,5)  
ning teavikuid kogudes 61 483 arvestusüksust ( 2013. aastal 59 083).   
2014. aastal oli Viimsi valla rahvaraamatukogudel teavikute soetamiseks ühe elaniku kohta 
2,88 eurot (2013. aasta 1,91 eurot), sellest vallalt 1,58 eurot (2013. aastal 0,62 eurot) ning 
kasutaja kohta 13,71 eurot (2013. aastal 9,95 eurot). Tänu komplekteerimisraha kasvule oli 
suurem võimalus hankida uusi teavikuid. 2014. aastal osteti kõigile Viimsi 
rahvaraamatukogudele kokku 4278 eksemplari raamatuid (1176 eksemplari rohkem kui 
2013. aastal). Viimsi raamatukogude lugejate arv kasvas võrreldes 2013. aastaga 6,4%. 
Raamatukogude külastamine kogu vallas kasvas võrreldes 2013. aastaga 12,5% (Viimsi 
Raamatukogus kasvas 6,5 % ja Pranglil kahanes 13,8%). Kasvas  raamatukogu e-teenuste 
osatähtsus, kusjuures interaktiivseid teenuseid oli kasutajatele pakkuda 3:  
Facebook  - https://et-ee.facebook.com/pages/Viimsi-raamatukogu/338823169511990 
2014. aasta lõpuks oli raamatukogu kontoga liitunud 327 inimest. Lehel postitati ja jagati 
2014. aasta jooksul 163 teadet, mida vaadati kokku 18 812 korral. Lehe kaudu hoiti lugejaid 
kursis raamatukogu uudistega, reklaamiti üritusi ja võistlusi  jm.  
YouTube  - https://www.youtube.com/channel/UCevhwkjs5lEzS2wtq8W8egg  üleval on 10 
postitust, mida 2014. aastal vaadati 1128 korda.   
Blogi  -  http://viimsiraamat.wordpress.com/  Blogi loodi 2014. aasta oktoobris ning sisaldas 
2014. aasta seisuga 14 postitust. Blogi on loodud raamatukogutöötajate lugemissoovituste 
jagamiseks ja uute raamatute tutvustamiseks, seal sisalduvad ka raamatukogus toimuvate 
ürituste kirjeldused. 3 kuu jooksul külastas raamatukogu blogi 159 inimest 489 korral.   
Viimsi raamatukogud kannavad kohalikus kultuurielus lugemiskultuuri vahendaja ja elukestva 
õppe toetaja rolli. Nagu eelnevatelgi aastatel keskendusid raamatukogud peamiselt 
kirjandusega seonduvate ürituste ja väljapanekute korraldamisele. 2014. aastal võeti ürituste 
esitamiseks Viimsi Raamatukogus kasutusele http://eventoloco.com/  
Viimsi raamatukogudes korraldati 2014. aastal 112 näitust ja väljapanekut ning 81 suulist 
üritust, milles osales 1118 külastajat. Üritustest õnnestusid eelkõige lasteüritused, mis olid 
osavõtjaterohkemad ja meeleolukad. Huvi pakkusid ka Viimsi valla koduloolised teemad, 
millel osales kindel ring inimesi. Huvipakkuvamad üritused olid: „Elulugude uurimine ja 
kirjutamine“, „Viimsi poolsaare külad ja nende elanikud“ (J. Tagaväli), jutuhommikud lastele 
„Varese mure“, „Raamatut loeb jõuluvana“ jt. 
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Randvere raamatukogu asukoht koolimajas soosis  igati lasteteenindust, kuna paljud 
õpilased on ennast registreerunud lugejateks, laenavad teavikuid koju kaasa ja kasutavad 
raamatukogu meelsasti nii õpikeskkonnana kui ka vaba aja veetmise kohana. 
Lasteteeninduse juurde kuulus ka tihe koostöö õpetajatega, et parendada laste 
lugemisharjumusi. Näiteks korraldati Randveres õpetajatele regulaarselt uute raamatute 
tutvustusi, et nad oleksid kursis lasteraamatuilmas toimuvaga ja teaksid laste lugema 
suunamisel arvestada uute arengute ja tendentsidega. Sarnased uute raamatute 
tutvustamised toimusid ka õpilastele ja lisaks ka teematunnid. Põnevaks väljakutseks oli 
sobivate ja tasemele vastavate raamatute leidmine hariduslike erivajadustega ja / või 
lugemisraskustega lastele. Palju elevust tekitas aasta alguses toimunud Nukitsa konkurss, 
millest võtsid agaralt osa kõik klassid ja avaldasid heal meelel oma arvamust lemmikkirjaniku 
ja –illustraatori valimisel. Randvere Kooli 3 õpilasel oli võimalus osaleda Eesti 
Rahvusraamatukogus toimunud konkursi lõpuüritusel. 
2014.aastal tehti Viimsi rahvaraamatukogudes individuaalset kasutajakoolitust sõltuvalt 
raamatukogu kasutajate infovajadusest, sh. ka arvuti kasutamise koolitust. Aasta jooksul 
juhendati nii e-kataloogidest kui ka teistest andmebaasidest otsingute tegemist. Prangli 
Raamatukogus vajasid eakamad lugejad arvuti ja interneti kasutamise koolitust. 
 
Peamised ülesanded 2015. aastaks on:  

• Viimsi Raamatukogule uute ruumide leidmine Viimsi keskuses. Raamatukogu 
praegune asukoht ja ruumikitsikus (kogude mahutavus on ammendunud, puuduvad 
lugejate individuaaltööruumid, lastenurk ja lugemissaal on väikesed ja ei mahuta 
kõiki külastajaid, internetiruum on eraldi laenutusest, puudub suuremate näituste 
eksponeerimise võimalus jms.);  

• Viimsi rahvaraamatukogude arengukava 2015-2018 eesmärgid ja ülesanded vajavad 
konkretiseerimist; kaasajastamist vajavad ka töötasustamise alused, töötasujuhendid 
ja töökorralduse reeglid; 

•  moodustada tuleb Viimsi Raamatukogu nõukogu, kui raamatukogu tegevust toetav 
ühendus;  

• otsustamist vajavad raamatukoguinfosüsteemi Urramiga kaasnenud probleemid ja 
võimalik raamatukogu tarkvarasüsteemi vahetus;  

• lahtimõtestamist ja ümberkorraldamist vajab Randvere raamatukogu positsioon 
kogukonnas ja raamatukogule pandud ülesanded. 

Kokku moodustasid Viimsi Raamatukogude kulud 2014. aastal 221,5 tuh. eurot, sh Viimsi 
Raamatukogu 186,9 tuh. eurot, Prangli haruraamatukogu 18,0 tuh. eurot ja Randvere 
haruraamatukogu 16,6 tuh. eurot ( 2013. aastal kulud kokku 154,0 tuh. eurot, sh Viimsi 135,2 
tuh. eurot, Prangli 13,0 tuh. eurot ja Randvere 5,8 tuh. eurot). 
 
SA Rannarahva Muuseum  
Sihtasutus Rannarahva Muuseum on muuseumite võrgustik, mille eesmärgiks on koguda, 
uurida ja säilitada rannarahva ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid 
ning korraldada nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel 
eesmärkidel. Sihtasutuse hallata on Rannarahva Muuseum, Viimsi Vabaõhumuuseum ja 
Rannarahva Muuseumi militaarekspositsioon Naissaarel. Lisaks haldab muuseum 
Naissaarel asuvat Naissaare Merekindluse raudteed.  
 
Teadustegevus 
Anti välja Piiritsooni näituse trükis. 
Läbi viidi Prangli raamatu ettevalmistuse II etapp –  

• Leitud on kaaskirjutajad Prangli raamatusse ja sõlmitud kokkulepped 6 spetsialistiga 
erinevatest valdkondadest (keeleteadlased, merendusuurijad, loodusuurijad); 

• Hangitud on materjale Tallinna, Tartu ja Rootsi arhiividest; 
• Tehtud on lisaekspeditsioon Pranglisse, mille käigus hangiti haruldane 19. sajandi 

lõpu Prangli kooli kroonika; 
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• Hangiti fotosid Prangli juurtega inimestelt: Pilvi Tahk, Silvia Joon, Vilibergide pere. 

Koostöö Rootsi-Kallavere küla muuseumiga: 
• Nõustamine merendusalase ekspositsiooni loomisel; 
• Ühisnäitus „Käsitöö voodis“ viidi Kolga muuseumi ja Kostiveresse. 

Koostöö Eesti Keskkonnaametiga: 
• Rahvusvahelise rändnäituse „Soome lahe aasta 2014“ Soome lahe ajaloost rääkiva 

stendi materjali koostamine; 
• „Soome lahe aasta 2014“ näituse raames loengute pidamine Narvas ja Pärnus. 

Hangiti salapiirituse veoga seotud materjali arhiivist ja Meremuuseumist salapiiritusekeldri ja 
2015.aasta projektide tarbeks. 
Valmisid randlusega seotud artiklid ajakirjadesse „Paat“ ja „Meremees“ ning ajalehtedesse 
„Viimsi Teataja“ ja „Jõelähtme leht“. Lisaks üksikartiklid ajakirjades „Reisimaailm“ ja „Elu 
Lood“. 

Muuseumikogud 
Loodi Muuseumide infosüsteemi ja muuseumiseadusega kooskõlas olev dokumentatsioon. 
Toimus hoidlaruumide kolimine (I korruselt II korrusele ja katlamajja) ja esemete esmane 
süstematiseerimine. Katlamajas paiknevasse fondiruumi loodi lisaladustamisvõimalusi.  
Osaleti 2014. aasta kevadel toimunud Digitalgutel. 
Muuseumisse võeti vastu hulgaliselt uusi esemeid (otsus, mis arvatakse kogudesse, 
langetatakse edaspidi).  
 
Eksponeeritud näitused  

• Tarmo Kõutsi ja Marko Matvere isiknäitused; 
• „Hõbevalgeim. Rävala hiilgeaeg“ ning „Kaupmeeste jäljed“ (Eesti muuseumide 

aastaauhindade 2014 konkursi parima näituseprojekti nominent); 
• Anu Raua isiknäitus „Lõpik“, Viimsi kunstikooli laste maalitud käpikutest aed, käpikute 

aed vabaõhumuuseumis; 
• Paadipõgenike aastapäevale pühendatud näitus koostöös teiste Eesti 

mäluasutustega; 
• Näitust „Mutt, nott, natt“ - eksponeeriti Eesti Vabaõhumuuseumis; 
• Tellimustööna koostati ja kujundati Prangli Reiside tellimusel näitus Kirovi 

kalurikolhoosi Prangli osakonnast - Prangli Reiside tellimusel. 

Ekspositsioonid 
Rannarahva muuseumis värskendati II korruse ekspositsiooni „Pildikesi rändluse ajaloost“. 
„Teeme Ära“ talgupäeva raames korrastati muuseumi õuel paiknev katlamaja – parandati 
katus, värviti seinad, löödi kinni aknad. Katlamajast sai ekspositsioonipind Bernhard  
Schmidti näitusele. 
Vabaõhumuuseumis loodi ekspositsioonil ja muuseumi miljööl põhinev mäng „Tähejaht“. 
Restaureeriti Kingu kaptenimaja ahi ja pliit, reheahi, Kingu maakelder ja uuendati 
salapiirituseteemalist ekspositsiooni. Valmisid taaskasutatavad jõuluteemalised sildid. 
 
Muu teadus- ja näitustegevus 
Viidi läbi muuseumi teadmusprogramme: salapiirituse  ja kohviprogrammid. Salapiirituse 
programmiga esineti Eesti Vabaõhumuuseumi Soome lahe päeval. 
Teadustöötajad osalesid Lahemaa merepärandi retkel ja Keskkonnaameti Lahemaa 
õppepäeval Viinistul. 
Üle-eestilise muinsuskaitsekuu raames korraldati esimest korda muinsuskaitsenädalat, mille 
raames toimusid koostöös Muinsuskaitseameti ja Eesti Vabaõhumuuseumiga järgnevad 
üritused: ajalooliste parkide päev, infopäev giididele, arheoloogiaalane õhtupoolik, puitu 
kahjustavate seente ja satikate teemaline koolituspäev ja reheahju korrastamise õppe- ja 
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talgupäev. Muinsuskaitsenädal on nominent Eesti muuseumide aastaauhindade konkursil 
kategoorias muinsuskaitsja muuseumis. 
Osaleti koolitusprogrammi „XXI sajandi muuseum“ kogusid puudutavates moodulites ja Eesti 
muuseumitöötajatele suunatud inglise keelsel koolitusel Museum Mediators. 
 
Hariduskeskuse tegevus 
2014. aastal toimusid muutused kollektiivis -  aprillis lisandus muuseumipedagoog  ning juulis 
vahetus Hariduskeskuse juht.  
Aasta jooksul tutvustati Rannarahva Muuseumi hariduskeskuse tegevusi Tallinna Loomaaia 
sünnipäeval, Viimsi koolide õpetajate koolituspäeval, Viimsi kooli huviala- ning NoVaata 
messil. Samuti täiendati end Muuseumipedagoogide suvekoolis.  
Juunis korraldas Hariduskeskus esmakordselt muuseumide ajaloos Muuseumihariduse 
messi. Viimsi vabaõhumuuseumis toimunud messil osales üle 40 muuseumi, teadus- ja 
teemapargi, messi avas kultuuriminister. Loodetavasti traditsioon juurdub, teatepulk anti 
edasi Eesti Põllumajandusmuuseumile. 
Augustikuus koostati hariduskeskuse tegevusplaan ja aastaring 2014/2015. õppeaastal. 
Töötati välja plakat ja flaierid. 
Hariduskeskus pakkus aasta jooksul 12 erinevat haridusprogrammi. Kokku viidi aasta jooksul 
läbi 79 haridusprogrammi. Loodi uued sünnipäevaprogrammid, mida telliti aasta jooksul 
kokku 50.  
Oktoobrikuu oli muuseumis leivakuu, mille raames tehti 10 haridusprogrammi „Põllult põske“. 
Samuti oli oktoobris hariduskeskuse ülesandeks Anu Raua näituse installatsiooni 
kontseptsiooni väljatöötamine ja installatsiooni püstitamine. Novembrikuus töötati välja 
haridusprogramm „Mardid mustad, kadrid valged“, mida viidi läbi 10 korral. Toimus üks 
isadepäeva üritus ning töötati välja ja viidi läbi meremeeste programm. Detsembrikuus 
toimus 18 jõuluprogrammi ja 10 jõulupidu.   
Projektid ja koostöö raames kirjutati Rahvuskaaslaste programmi projekt „Muuseum tuleb 
külla“, millele saadi ka rahastus ja mis viiakse ellu 2015.aasta alguses. Hariduskeskus on 
osaline suurprojektis „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2015/2016“ ja 
käsil on projekti esitamise etapp. Koostöös Viimsi Kinoga pakub hariduskeskus kombopaketti 
koolidele.  
Koostöös MTÜ Hoolinguga  viidi läbi õpetajatele suunatud koolituspäev „Õnnelik õpetaja“.  
Koolitust tellis viis haridusasutust: Viimsi Lasteaiad, Arte Gümnaasium, Kuristiku 
Gümnaasium, Liivalossi lasteaed ja Nõmme põhikool.  
Koostöös Prangli reisidega haridusprogramm „Matilda“, mille ühes osas osaleti 
haridusprogrammis Viimsi Vabaõhumuuseumis ja teises käidi laevaga merel. 12 programmis 
osales ligi 3000 õpilast. 
2014. aastal organiseeriti ja viidi ellu suurprojekt „Lehetants“ (töö tantsijatega, reklaam, 
lehtede hankimine, ruumide ettevalmistused, gruppide vastuvõtmine). Oktoobrikuu ühe 
nädala jooksul toimus rehemajas 6 kaasaegse tantsu etendus, mis valmisid koostöös 
Sõltumatu Tantsu Ühinguga. Etendusel osales 944 inimest. 
Meelelahutuse valdkonnas organiseeris hariduskeskus Rannarahva Festivali raames  
festivali lasteala ja kutsus külla Nõmme Loodusmaja. Festivali raames toimus ka tasuta 
üritus „Randlase kiirkursus“. Suveperioodil  toimus üks teemapäev - orienteerumispäev. 
Oktoobrikuu suurüritusel „Mängutoa sünnipäev ja mänguasjalaat“ osales ligikaudu 200 
inimest. 
Täiskasvanutele korraldati Viimsi Vabaõhumuuseumis kevad- ja suveperioodil ekskursioone 
ja töötati välja täiskasvanute elamusprogramm „Randlaste lihtsad maitsed“, mida pakuti 
meelelahutusprogrammina suurürituste juurde. Samuti uuendati kohviprogrammi „Kohvitame 
Kingu talus“ ja salapiirituse programmi „Spirdivedajad ja smugeldajad“ täiskasvanutele. 
Koostöö Viimsi koolidega võeti osa koolide kahest suurürituses -  matkapäevast ja 
liikumispäevast, milles osales kokku ligi 800 last. 
Haridusasutustele oli suunatud õpetajate infopäev, mis koosnes tasuta bussisõidust Tallinna 
kesklinnast Viimsisse, ekskursioonist ja hariduskeskust tutvustavast presentatsioonist ning 
randlase suupistetest. Toimus muuseumipedagoogide koolitus Tallinna Ülikooli 
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andragoogika eriala tudengitele. Promo-üritusi tehti haridusasutustele 4 korral - Raplamaa 
haridusjuhtidele, Pirita Majandusgümnaasiumi kollektiivile,  Eesti Bioloogiaõpetajate 
Ühingule ja Haapsalu lasteaiaõpetajatele. 
 
Üritustegevus 
Rannarahva muuseumi poolt korraldatud traditsiooniliste ürituste kõrval alustati uue 
reisijutuõhtute sarjaga. Üha enam populaarsust koguvad perepäevad ja Muuseumiöö, milles 
2014. aastal osales juba rekordarv külastajaid. Taluturu teemapäevad koguvad jätkuvalt 
populaarsust, teemapäevade hulka lisandus septembri alguses toimunud Taluturu lihapäev. 
Järjest enam soovitakse muuseumi ruume ja territooriumi rentida isiklikeks ja ettevõtete 
sündmusteks. Võimalusel pakutakse lisandväärtusena ka mõni tore muuseumiprogramm või 
vähemalt kuraatoriekskursioon. 
 
Arendus- ja turundustegevus 
Traditsiooniliselt tutvustas muuseum end 2014. aastal Meremessil, Tourestil, Tallinna ja 
Kuressaare merepäevadel ning Mardilaadal. Samuti esindas kogude ja näituste osakonna 
juht muuseumi Berliinis toimunud rahvusvahelisel messil Grüne Woche. 
Kevadel ja sügisel korraldas muuseum turismifirmadele ja giididele infopäevad, mis osutusid 
väga menukaks.  
Suvel käivitati koostöös Eesti Sõjamuuseumiga ühine bussituuri, mis jätkub ka 2015. aasta 
suvehooajal.  
Sündis uus koduleht ja Instagrammi kontod (viimsiopenairmuseum ja rannarahvamuuseum). 
Muuseumi eestvedamisel pandi alus Viimsi turismiettevõtteid koondavatele klastri 
tegevustele, mille üheks väljundiks on ühise veebiplatvormi Visitviimis.com väljaarendamine. 
Veeb plaanitakse avada 2015. aasta veebruaris. 
Hoonete parendustegevustest tähtsaimaks saab kindlasti pidada vabaõhumuuseumi Kingu 
talu elumaja ahju täielikku restaureerimist ning Kingu talu keldri restaureerimist. Oluline on ka 
rehielamu reheahju töökorda seadmine. Keldris avati uuendatud piiritusevedamise teemaline 
ekspositsioon. 
Rannarahva muuseumi majas vahetati osaliselt aknad ja välisuksed vammikahjustuse tõttu. 
Maja B-korpuses teostatud hädavajalik remont ja elektrisüsteemi uuendus võimaldab uusi 
ruume haridusprogrammide läbiviimise ja  rendiruumidena kasutada. Samas on parandatud 
elektrisüsteemi näol oluliselt panustatud maja tuleohutuse tagamisse.   
Seoses näituse „Hõbevalgeim“ populaarsusega, muinsuskaitsenädala tegevuste ja muude 
sündmuskorraldusega on muuseum olnud pidevalt pildis ka üleriigilises meedias. Näitus 
„Hõbevalgeim“ on saanud mitmeid auhindu: Eesti disainiauhindade konkursilt III koht, 
muuseumimeene konkursilt eripreemia ja Muuseumide aastaauhindade konkursilt 
peapreemia „aasta Muuseumirott“. Samuti leidis väärikat tunnustamist ka 
Muinsuskaitsenädal, mis oli Aastaauhindade konkursil parima muinsuskaitsealase projekti 
nominentide seas. 
 
Külastatavus 
Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vabaõhumuuseumi külastas 2014. aastal muuseumipileti 
alusel ligikaudu 46 800 inimest ja Viimsi taluturgu hinnanguliselt 40 000 inimest. 
 
Personal 
Sihtasutuse juhatus on üheliikmeline, juhatuse liige vastutab ka asutuse igapäevase 
juhtimise eest.  
31.12.2014 seisuga töötas sihtasutuses 18 töötajat.  
Suurem personalivahetus toimus Hariduskeskuses, kus vahetus juht ja palgati juurde üks 
giid-pedagoog.  
 
Kokku toetas Viimsi Vallavalitsus 2014. aastal muuseumi tegevust 246,7 tuh. euroga, sh 
sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks olid 71,3 tuh. eurot (2013. aastal 161,6 tuh. 
eurot, sh sihtotstarbelised eraldised põhivara soetuseks 3,7 tuh. eurot). 
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Kultuuriüritused ja piirkondlikud spordiüritused  
2014. aastal toetas Viimsi vald kultuuriürituste läbiviimist 54,3 tuh. euroga ja piirkondlike 
spordiürituste korraldamist 14,5 tuh. euroga (2013. aastal vastavalt 50,9 ja 12,2 tuh. euroga). 
 
Valik 2014. aastal toimunud Viimsi valla kultuuri- ja spordiüritusi: 

• 12. veebruaril 2014 tähistas Viimsi vald kindral Johan Laidoneri 130. 
juubelisünniaastapäeva, mille raames avati Johan ja Maria Laidonerile pühendatud 
mälestusmärk  (autorid Juhan Kangilaski ja Maria Freimann) Viimsi mõisa pargis. 
Viimsi mõisas toimus Kindral Johan Laidoneri Seltsi poolt korraldatud mälestusloeng 
ning Viimsi Kooliteatri etendus „Ma vaatan maailma igaviku aknast“ perekond 
Laidoneri elust. 

• 1.-2. märtsil toimusid Viimsi valla meistrivõistlused saalijalgpallis. 
• 14. märtsil toimusid Viimsi valla meistrivõistlused ujumises. 
• 27. märtsil 2014 tähistas Viimsi vald Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri 

85. juubelisünniaastapäeva. Viimsi Püha Jaakobi kirikus toimus traditsiooniline 
Lennart Meri mälestuskontsert, esines ansambel Eesti Keeled. Kiriku saalis avati 
Lennart Meri mälestusbareljeef ( autor Aime Kuulbusch). Rannarahva Muuseumis 
avati Lennart Merile pühendatud mälestusnäitus „Hõbevalgeim“, mis võitis 2014. 
aastal  Eesti muuseumite aastanäituse pea-auhinna „Muuseumirott“. 

• 3. mail toimusid Viimsi valla meistrivõistlused sulgpallis. 
• 10. mail tähistas Viimsi vald 95. asutamise aastapäeva Viimsi sünnipäeva üritustega 

Viimsi Kooli õues ja koolis. Toimusid sportlikud ja kultuuriüritused – traditsiooniline 
XXVIII Viimsi Jooks.  

• Alates 22. juunist kuni 2. augustini  korraldas „Noor kaardivägi“ Prangli saarel 
Kelnase sadamakuuris kultuuriürituste sarja. Lavale toodi algupärane teatrilavastus 
„Prangli lood ehk keik on trois“. Samas avati suvehooajaks Rannarahva Muuseumi 
ajalooliste fotode näitus. 

• 21.-23. juunil toimus Rannarahva Muuseumi poolt korraldatav Valgete Ööde 
Festival, mille raames toimus kontserdiprogramm Viimsi Vabaõhumuuseumis ja 
Rannarahva Muuseumis.  

• 23. juuni viidi läbi Rannarahva Jaaniõhtu Viimsi Vabaõhumuuseumis. Avalikud 
jaanipeod toimusid ka paljudes külades ja Prangli saarel.    

• Nargen Festival korraldas üheksandat aastat järjest kogu suve (juuni kuni august) 
vältava mitmekesise tipptasemel kontsertide ja teatrietenduste sarja Naissaarel 
Omari küünis. Nargen Festivali üritused Naissaarel korraldati koostöös Rannarahva 
Muuseumiga. 

• 3. juulil toimus Viimsi Vabaõhumuuseumis Laulupeo tuletoomise Simman, mis oli 
kõige viimane selletaoline pidustus enne Tallinnasse jõudmist. Üritusel osales mitu 
tuhat inimest.   

• 5.-7. juulil osales üle 350 Viimsi valla lapse, noore ja täiskasvanu Eesti XXVI 
Üldlaulupeol ja XIX Üldtantsupeol. 

• 4.-10. juulini võõrustasid Viimsi vald ja Viimsi Muusikakool sõprusomavalitsuse 
Ramat Ishaijst külalisi (17 iisraeli noort, eesotsas linnapea hr. Ben-Eliezeriga).  
Tutvuti Viimsiga, sealhulgas külastati Naissaart, ühiselt Viimsi sõpradega marsiti 
üldlaulupeo rongkäigus 6. juulil ning vaadati tantsupeo ja laulupeo kontserti.     

• 12. juulil toimus traditsiooniline Kalurite Päeva tähistamine Prangli saarel.    
• 25.-27. juulil toimus traditsiooniline Rannarahva Festival ja Paatide Karneval Viimsi 

Vabaõhumuuseumis ning Rannarahva Muuseumis ja Tallinna lahel. Mastaapseim 
üritus festivali raames oli Tallinna Vanasadamast kuni Viimsi Vabaõhumuuseumini 
kulgenud laevade ja paatide karneval. 

• 8. augustil  toimus traditsiooniline Prangli saare spordipäeva üritus  ja ansambel 
„Kukerpillid“ kontsert Prangli Rahvamajas. 
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• 20. augustil toimus 4 korda traditsiooniline Viimsi Rattaretk. Kokku ligi 42 km 
pikkusel marsruudil külastati naabervaldu – Maardu linna ja Jõelähtme valda. 

• 30. augustil toimus Viimsi Vabaõhumuuseumis Muinastulede öö üritus. 
• 13. septembril toimus Viimsi Turvalisusepäev ja Viimsi Koolilaat Viimsi Keskkooli 

sise- ja õuealal.  
• 27. septembril toimus juba 5 aastat üritus “Ubinapäev” – õunamahlategemise 

talgupäev ja õunaturg Viimsi Vabaõhumuuseumis. 
• 14.-15. novembril toimus Viimsi V pop- ja jazzmuusikafestival kooridele ja 

vokaalansamblitele, millest võttis osa 19 koori ja vokaalansamblit üle Eesti, kokku 
300 lauljaga.  

• 22.-23. novembril toimusid Viimsi valla meistrivõistlused korvpallis. 
• 30. novembril süüdati advendiküünlad Viimsi Vabaõhumuuseumis ja avati jõuluküla. 
• 6. detsembril korraldas MTÜ Viimsi Invaühing juba 8 korda Viimsi Heategevusballi 

Viimsi Keskkooli aulas. 
• 17. detsembril toimus Viimsi valla parimate sportlaste vastuvõtt Viimsi Keskkooli 

aulas. Esmakordselt määrati Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni 
ettepanekul parimatele sportlastele rahalised preemiad. 

• 18. detsembril tähistati Viimsi valla taasasutamise 24. aastapäeva EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus Jaanika Sillamaa ansambli kontserdiga.   

• 19. detsembril tähistas Prangli Rahvamaja oma 60. juubeliaastapäeva üritusega ja 
raamatu „60 aastat Prangli saare rahvamaja“   esitlusega ja fotonäituse avamisega. 

• Esmakordselt tunnustas Viimsi vald 2014. aasta silmapaistvaid kultuuritegelasi 
tänuüritusega 23. jaanuaril 2015 ning Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja 
spordikomisjoni ettepanekul määrati parimatele rahalised preemiad. 

 
Viimsi õpilasmalev  
2014. aasta suvel jätkas traditsiooniliselt oma tegutsemist Viimsi Õpilasmalev. Õpilasmaleva 
tööst võttis 2014. aastal osa 76 noort vanuses 13-18aastat. Korraldati 2 kahe-nädalast 
õpilasmaleva vahetust: 09.-20. juuni ja 31. juuni - 11. juuli. Malevlased teostasid 
kommunaalameti juhendamisel põhiliselt heakorratöid Viimsi valla territooriumil: 
vabaõhumuuseumis, rannas, parkides, lasteaedades.  Koostöös rühmajuhtidega  ja 
noorsootöötajatega toimusid lisaks tööle  ka vaba-aja üritused: tutvumisõhtu, foorumteater, 
maastikumäng ning pannkoogisöömine Rannarahva muuseumis, erinevad töötoad jne. Eriti 
meeldejääv oli maleva noorte ja vallavalitsuse ühine kohtumine jalgpalliplatsil. Lisarahastus 
õpilasmaleva vaba-aja tegevuste läbiviimiseks saadi Eesti Noorsootöö Keskuselt (ENTK). 
Kokku kulus 2014. aastal õpilasmaleva tegevusele 13,6 tuh. eurot (2013. aastal 11,0 tuh. 
eurot). 
 
Külaseltsid  
Külakogukondade aktiivsuse tõstmine on pikaajaline protsess, mille tulemused kajastuvad 
aastate pärast. Aastaid on teinud Viimsi Vallavalitsus pingutusi, et mehitada külad 
külavanematega. 2014. aastal oli märgata mitme piirkonna elanike aktiivsuse tõusu ning 2 
küla said endale külavanemad - Miiduranna küla ja Äigrumäe  küla. Viimsi vallas on kokku 14 
külavanemat ja 1 saarevanem Prangli saarel. Püstitatud eesmärk mehitada kõik külad 
külavanematega  hakkab realiseeruma ning hetkel omavad enamus  küladest kõneisikut 
külavanema näol. Viimsi vald on toetanud kogukonna aktiviseerimist ka läbi külade 
sihtotstarbeliste toetuste. 
Valla eelarvest toetati 2014. aastal külakogukondi sihtotstarbelise toetusega kokku summas 
15,6 tuh. eurot (2013. aastal 16,6 tuh. eurot). 
.  
Avalikkusega suhtlemine  
2013. aastal loodi vallavalitsuse tegevuse läbipaistvamaks ja avalikkusele arusaadavamaks 
muutmiseks kommunikatsiooni- ja arendusjuhi ametikoht. 2014. aasta kevadest on 
ametikohal spetsialist, kes hoolitseb valla tegevuste aktiivse kajastamise, meediasuhtluse ja 
avalike suhete eest.  
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1.detsembrist 2014  kuni 31.jaanuarni 2015 toimus avalike suhete vallas koostöös ajalehega 
„Viimsi Teataja“  kampaania „Jõuluks koju. Hõbevalgelt uude aastasse!“, mille eesmärgiks oli 
kutsuda viimsilasteks registreerima neid elanikke, kes pole seda erinevatel põhjustel veel 
teinud.  
2014. aastal jätkus ajalehe „Viimsi Teataja“ väljaandmine ilmumisega 2 korda kuus ning see 
jätkub ka 2015. aastal. Lehe toimetamist korraldas 1. jaanuarist kuni 7. septembrini OÜ 
Viimsi Valla Arenduskeskus. Tulenevalt Viimsi vallavolikogu otsusest on alates 8. 
septembrist 2014 „Viimsi Teataja“ Viimsi vallavalitsuse struktuuris. 2014. aastal oli „Viimsi 
Teataja“ tiraaž 8300.  
„Viimsi Teataja“ prioriteetideks on jätkuvalt vallaelanike informeerimine vallavalitsuse 
tegevusest ja arengusuundadest. Eelisjärjekorras on elanike teavitamine valla ametlikest 
teadetest (otsused, määrused, korraldused, detailplaneeringud,  telefoninumbrid, 
vastuvõtuajad, uued töötajad, uued vastuvõetud eeskirjad jne), vallas toimuvate sündmuste 
tutvustused (reklaamid, sündmuste kavad ja tutvustused, kultuurikalender), valla ametite 
teadaanded , valla allasutuste ja vallas tegutsevate organisatsioonide tutvustamine (AS 
Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Arenduskeskus, SA Rannarahva Muuseum, Eesti Sõjamuuseum, 
kirikud, noortevolikogu jt), eakate ja noorte tegemised. 
Kord aastas ilmub Viimsi kooli meediahuviliste 2-4-leheküljeline noorte erileht ning kaks 
korda aastas ilmub Rannarahva muuseumi 4-leheküljeline erileht.  
 
Kogukonna ühtsuse loomiseks ja Viimsi kui rannarahva kodu piirkonna tutvustamiseks 
hakkas lehes 2014. aastal ilmuma merendusrubriik ja külasid tutvustav veerg. Kogukonna 
informeerimiseks kutsuti ellu Viimsi turvalisuse veerg, mille koostamisel tehakse koostööd 
Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Viimsi Naabrivalvega.  
Regulaarselt ilmub EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku õpetaja Mikk Leedjärve hingenurk ning 
vallavanema veerg.  
2015. aastal jätkub Viimsi Teatajas turvalisuse veerg, merendusrubriik, küladesari ning 
lisandumas on ettevõtlusveerg, noorteveerg jms. 
2014. aastal toetati ajalehe „Viimsi Teataja“ väljaandmist 99,6 tuh. euroga (2013. aastal 
134,9 tuh. euroga). 
 
Religioon  
2014. aastal toetas Viimsi vald EELK Randvere Peetri koguduse, EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse, EELK Prangli Laurentsiuse koguduse, EELK Rootsi Mihkli koguduse ja Viimsi 
Vabakoguduse tegevuskulusid kokku summas 6,4 tuh. eurot (2013. aastal 12,7 tuh. eurot). 
Täiendavalt toetati  EELK Prangli Laurentsiuse koguduse kirikuhoone tornikiivri 
restaureerimistöid summas 6,3 tuh. eurot.  

09 HARIDUS  
Vastavalt Viimsi valla arengukavas ja valla eelarves püstitatud eesmärkidele jätkus 2014. 
aastal haridusasutuste võrgustiku loomine, arendamine ja koostöö eralasteaedadega. 
Haridusvaldkonda puudutavad tegevused 2014. aastal olid kooskõlas Viimsi valla arengu- ja 
tegevuskavaga ning haridusasutuste arengukavadega.  
 
Valdkonna eesmärgid 2014. aastal olid: 

• jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava 
elluviimist ning uuendada arengukava; 

• 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; 

• suurendada lasteaiakohtade arvu ehitades ja avades Lubja külas 120 kohaline 
Uus-Pärtle lasteaed; 
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• koolikohtade vähendamise meetmena alustada Viimsi Keskkooli Karualaugu 
õppehoone juurdeehituse projekteerimisega; 

• tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas Viimsi- ja Püünsi 
Koolis ning Prangli Põhikoolis; 

• tagada HEV lastele hariduse saamine õigusaktides ettenähtud tingimustel ja 
korras; 

• tagada Viimsi valla lastele võimalused koolikohustuse täitmiseks ja pidevõppeks 
õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras; 

• pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontrolli, 
anda lastele koolikohustuse täitmiseks ainelist ja muud abi; 

• tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses teiste kohalike 
omavalitsuste õpilaste õppimisega Viimsi munitsipaalharidusasutustes; 

• tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses Viimsi laste 
õppimisega teiste kohalike omavalitsuste munitsipaalharidusasutustes; 

• tagada 1.- 9. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides; 
• jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla 

munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 
või enam last; 

• toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide 
toetamist, toetata Viimsi Noortevolikogu; 

• jätkata osalemist rahvusvahelistes noorsoo ja haridusprojektides; 
• pakkuda Viimsi valla õpilastele stipendiumit õpinguteks vahetusõpilasena 

välismaal; 
• jätkata Viimsi valla noorsootöö arengukava elluviimist; 
• jätkata täiendava kutseoskuse omandamise edendamist ja sellega kaasnevate 

kulutuste kompenseerimist Viimsi vallas elavatele keskharidust omandavatele 
noortele autojuhilubade omandamise osalise kompenseerimisega;  

• jätkata lepingu alusel koostööd Eesti Rahvusvahelise Kooliga IB õppesuunal 
hariduse andmist kuni 11-le Viimsi valla õpilastele; 

• korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd. 
 
Üldhariduskoolide ja lasteaedade tegevuse rahastamisel lähtuti 2014. aastal peamisest 
prioriteedist - tagada kõikidele Viimsi valla lastele võrdseid võimalusi pakkuv 
haridusvõrgustik, mis arvestab lapse individuaalsusega ning tagab sujuva ülemineku 
järgnevatele haridusastmetele (alusharidus, põhiharidus ja gümnaasiumiharidus). Jätkati 
lastele huvihariduse, alushariduse- ja põhihariduse andmist kodulähedases huvikoolis, 
lasteaias ja üldhariduskoolis tagades ka hariduslike erivajadustega õpilastele (HEV) 
õpilastele erirühmad.  
Olulisemateks haridussündmusteks 2014. aastal oli Viimsi Keskkooli ümberkorraldamine, 
mille tulemusena asutati Viimsi Keskkooli Randvere ja Karulaugu õppehoonete baasil kaks 
iseseisvat kooli I-II kooliastmel: Randvere ja Haabneeme Kool ning kokkuleppe sõlmimine 
Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi asutamiseks Viimsi valda. 
 
Tulenevalt laste arvu kasvust ning tuginedes vajadusele säästlikult ja optimaalselt 
majandada valla üldharidusvõrku oli Viimsi valla mandriosa koolivõrgus vajalik viia läbi 
muutus. Vastavalt Viimsi vallavolikogu 27.08.2013 määrusega nr 12 kinnitatud „Viimsi valla 
haridusasutuste võrgu arengukava 2013-2020“ teisele stsenaariumile asutati Viimsi valla 
mandriossa I-II kooliastmel (Randvere Koolis HEV osa kuni III kooliastmeni) põhikoolid: 
Randvere Kool ja Haabneeme Kool. Koolid asutati Viimsi Keskkooli ümberkorraldamise 
tulemusena - Viimsi Keskkooli koosseisust eraldati Karulaugu ja Randvere õppehoone ja 
asutati nende baasil uued koolid.   
2014. aasta kevadel korraldati koostöös Viimsi Keskkooliga lapsevanematele 
teavituskoosolekud. Vallavalitsus korraldas Viimsi Keskkooli ümberkorraldamise ning 
Haabneeme Kooli ja Randvere Kooli asutamisega seotud toimingud, sh uute põhikoolide 
direktorite valimised ja töölepingute sõlmimised, põhimääruste kehtestamised, hallatavate 
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asutuste registreerimised riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris, koolitusloa 
taotlemise, vajalikud teavitamised ja arvamuste küsimised.  
Uutele koolidele väljastati Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusload ning Randvere 
ja Haabneeme Kool alustasid 2014/2015. õppeaastat uute iseseisvate koolidena. 
Käesolevas tegevusaruandes käsitletakse Haabneeme ja Randvere Kooli Viimsi 2014. aasta 
31. augustini Viimsi Keskkooli osana ning alates 1. septembrist eraldiseisvate koolidena. 
Viimsi valla rahvastiku areng on Eesti taasiseseisvumise järgselt olnud väga kiire. 
Hüppeliselt on kasvanud elanike arv ja seoses sellega nõudlus lasteaia- ja koolikohtadele. 
Viimsi valla haridusasutuste võrk peab sellega arvestama ning samas pidama silmas iga 
õppija vajadusi, olema kooskõlas valla pikaajaliste eesmärkide ja rahaliste võimalustega 
investeerida haridusse. Prognoosides koolikohustuslike laste arvu, on nähtuv stabiilne ja 
jätkuv õpilaste arvu kasv. Kõige rohkem on kasvanud Viimsi valla keskuse piirkonnas elavate 
ja Viimsi Keskkoolis käivate õpilaste arv. Üheks võimaluseks leevendada õpilaskohtade 
defitsiiti on mahutada Viimsi valla põhikoolide õpilased olemasolevatesse koolihoonetesse 
ning rajada Viimsi valda riigigümnaasium. Arvestades pidevalt kasvavat õpilaste arvu Viimsis 
ning lähiümbruse õpilaste arvu (Pirita linnaosa, Lasnamäe linnaosa, Jõelähtme vald), on 
võimalik Viimsisse rajada vähemalt 5 paralleelklassiga riigigümnaasium. Tuginedes 
eeltoodule andis Vallavolikogu oma 21.01.2014 otsusega nr 6 volituse Viimsi Vallavalitsusele 
alustada Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbirääkimisi Viimsi valda riigigümnaasiumi 
asutamiseks. Läbirääkimiste tulemusena sõlmiti 11. augustil 2014 riigigümnaasiumi 
asutamise ühiste kavatsuste kokkulepe. Riigigümnaasiumi ehitus planeeriti Haabneeme 
aleviku Tammepõllu maaüksusele, reformimata riigimaale. Haridus- ja teadusministeeriumi ja 
Viimsi valla vaheline kokkulepe asutada Viimsi valda riigigümnaasium hiljemalt 1. 
septembriks 2018 sõlmiti 15. detsembril 2014. Tegevused riigigümnaasiumi asutamiseks 
jätkuvad järgnevatel aastatel. 
Võimaldamaks paljudele Viimsi valla lasteaiaealistele lastele kvaliteetset hoidu ja 
alusharidust alustati uue lasteaia rajamise ettevalmistamist Lubja külas, Uus-Pärtles juba 
2013. aastal. 2013. aasta oktoobris välja kuulutatud ehitushange Uus-Pärtle lasteaia 
ehituseks  tühistati Vallavolikogu 21.01.2014. a otsusega nr 5. Seetõttu püstitatud eesmärki 
avada 2014. aastal Uus-Pärtle lasteaed ei täidetud. Alates 2014. aasta kevadest on Viimsi 
vald osalenud Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia juhtgrupis, mille 
üldeesmärk on pealinna ja seda ümbritseva üheksa omavalitsuse (Maardu ja Saue linn ning 
Harku, Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, Saue ja Viimsi vald) ühiste plaanide kokkuleppimine 
regiooni arendamiseks perioodil 2014–2020. Arengustrateegia protsessis osalesid ka 
maakondlikud ametkonnad ja seonduvad ministeeriumid. Juhtgrupp on leppinud omavahel 
kokku toetust saavate objektide (kergliiklusteed ja lasteaiad) prioriteetide järjestuses ja 
toetamise põhimõtetes. Tegevused on  fokusseeritud  meetmes „Linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng” rahastatavatele valdkondadele, millest üks on kodulähedaste lasteaia- ja 
lapsehoiuvõimaluste tagamine linnapiirkonna elanikele. Vastavalt „Viimsi valla 
haridusasutuste võrgu arengukavale 2013-2020“ on planeeritud Viimsi valda ehitada 144 
kohane Uus- Pärtle lasteaed, mille ehitamiseks taotletakse toetust nimetatud meetmest. 
Tegevused meetmest finantseerigu taotlemiseks ning Uus- Pärtle lasteaia ehituseks jätkuvad 
2015. aastal. Lasteaia ehituseks on olemas maa-ala ning 2013. aastal valminud lasteaia 
projekt. 
Lasteaiajärjekorra vähendamise ühe meetmena jätkati ka 2014. aastal eralasteaias käivate 
laste toetamist läbi pearaha süsteemi, tasudes igas kuus ühe lapse kohta 223,69 eurot.  
Seoses vajadusega kaardistada Viimsi valla haridusasutuste info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) taristu ning vajadused, koostati 2014. aastal „Viimsi valla 
haridusasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arengukava aastateks 2014-
2016“, mis on aluseks Viimsi valla haridusasutuste IKT-alaste investeeringute planeerimisel. 
Arengukava koostamisel tehti 2014. aasta kevadel Viimsi valla haridusasutustes IKT 
keskkonna põhjalik analüüs. IKT ja IKT-alane haridus on Eestis üks prioriteetseid valdkondi, 
mida planeeritakse toetada erinevate toetusfondide meetmetega. IKT-alaste haridustoetuste 
saamise eelduseks on haridusasutuste IKT arengukava olemasolu. IKT valdkonna 
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kaasajastamisega planeeritakse tegeleda ka järgnevatel aastatel olles valmis taotlema 
selleks finantseeringuid Euroopa Liidu vastavatest meetmetest. 
Arengukava koostas Tallinna Arvutikooli direktor Arvo Saat. 
2014. aastal jätkati juba traditsiooniliselt Viimsi valla haridusasutuste lõpetajate tunnustamist 
kinkides kõikidele kooli lõpetajatele (9. ja 12. klass) valla logoga meene ning korraldades 
medaliga lõpetanud Viimsi valla gümnasistidele vallavanema vastuvõtu. Õpetajate päeval 
korraldati Viimsi valla pedagoogidele Tallinna lauluväljaku klaassaalis tänuüritus. 
2012. aastal käivitati pilootprojektina rahvusvahelise bakalaureuse (IB) õppe stipendium kuni 
12-le Viimsi valla gümnasistile koostöös Rahvusvahelise Kooliga. 2014. aastal jätkati 5 
õpilasele IB õppe stipendiumi tasumist. 
2014. aasta jaanuarist kehtestas Vabariigi Valitsus üldhariduskoolide noorempedagoogi ning 
pedagoogi töötasu alammääraks 800 eurot. Vallavalitsus koostöös haridusasutuste juhtidega 
vaatas üle eelarvelised võimalused üldiseks palgatõusuks valla haridusasutustes ning lisaks 
üldhariduskoolidele võimaldati töötasude tõusu ka MLA-s Viimsi Lasteaiad, Püünsi Kooli 
lasteaias, Viimsi Kunstikoolis ja Viimsi Muusikakoolis. Alushariduse pedagoogide töötasu 
tõus oli 2014. aastal keskmisel 8%, üldhariduskoolide õpetajatel 12% ja teistel töötajatel 8-
12%. Huvikoolide õpetajate töötasude alamäär võrdsustati üldhariduskooli pedagoogi 
töötasu alamääraga. 
2014. aasta novembris kinnitati Viimsi Noortevolikogu põhimäärus. Noortevolikogu valimised 
on planeeritud korraldada 2015. aastal. 
2014. aastal jätkati tasuta koolitoidu võimaldamist kõikidele Viimsi valla üldhariduskoolides 
käivatele õpilastele. Toetati valla noorte omaalgatust läbi projektitoetuste. Arendati 
rahvusvahelisi suhteid noorsoo- ja haridusvallas. Tagati valdkonna üldine teenindamine läbi 
valla noorsoo- ja haridusameti tegevuse. Koostöös Viimsi valla üldhariduskoolidega ning 
EHISega monitoriti koolikohustuse täitmist. 
 
ALUSHARIDUS 
2014. aasta lõpu seisuga pakkus Viimsi vallas alusharidust munitsipaallasteaed Viimsi 
Lasteaiad (MLA Viimsi Lasteaiad) 8 majas ja Püünsi Kooli lasteaed ning lisaks 6 Viimsi 
eralasteaeda 8 majas. MLA-s Viimsi Lasteaiad sai alusharidust 762 last ja Püünsis 36 last. 
Lisaks Viimsi valla haridusasutustele käisid Viimsi valla lapsed 23. Tallinna linna 
eralasteaias. 2014. aasta lõpu seisuga käis teistest omavalitsusüksustest valla lasteaedades 
15 last, kellest 14 oli Tallinnast (2013. aastal käis Tallinnast 17 last). Teiste 
omavalitsusüksuste munitsipaallasteaedades käis 115 Viimsi last, kellest 98 käis Tallinna 
munitsipaallasteaedades ja 8 Maardu linna lasteaedades ning 9 teiste kohalike omavalitsuste 
lasteaedades. (2013. aastal 116 last, kellest 106  käis Tallinnas ja 6 Maardus).  
 
Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes 
Lasteaiad Laste arv 
Teised KOV-id 17 
Tallinn 98 
Kokku 115 
 
Lasteaiakohtade vajadus 
Viimsi vallas oli 2014. aastal lasteaiaealisi lapsi 1870 (2013. aastal 1855), kellest 1496 
(2013. aastal 1476) lapsele võimaldati alusharidust Viimsi munitsipaallasteaedades, 
eralasteaedades ja teiste KOV-de lasteaedades. Seega oli 2014. aastal katmata 
lasteaiakohtade vajadus 374 lapsele. 
Kokku oli 2014. aasta lõpu seisuga Viimsi vallas järjekorras lapsi 997, 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 ja 
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 on 
järjekorra koguarv küll 997, kuid vald on kohustatud tagama vanema sooviavalduse alusel 
alushariduse ning hoiu  482-le lapsele.  
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50% lasteaiatasu soodustus 
Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruses nr 8 sätestatule on võimalik taotleda 
lasteaiatasu soodustust peredel, kus ühest perest käib lasteaiast 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. 2014. aastal esitati soodustuse saamiseks 61 taotlust (2013. aastal 55). 2014. aastal 
sai lasteaiatasu soodustust kokku 140 last (2013. aastal 88), kellest 132 last käisid MLA 
Viimsi Lasteaias ja 8 last Püünsi Kooli lasteaias. 
  
MLA Viimsi Lasteaiad  
MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium. MLA 
koosneb 8 allüksusest (8 majast), kus 2014. aastal töötas kokku 34 rühma 762 lapsega 
(nimekirjade alusel):  

• Laanelinnu maja - 6 rühma, 142 last, 
•  Astri maja – 2 rühma, 40 last,  
• Amarülluse maja – 2 rühma, 27 last,  
• Randvere maja – 6 rühma, 136 last,  
• Karulaugu maja – 6 rühma, 141 last,  
• Päikeseratta maja – 6 rühma, 144 last,  
• Pargi maja – 4 rühma, 92 last ning Leppneeme maja – 2 rühma, 40 last. 

Personali koosseisus oli 2014. aastal 153 töötajat, neist pedagooge 79, assistente 20 ja 
õpetaja abisid 25. Kogu ühendasutust juhib direktor, iga 2 maja kohta on loodud 1 õppejuhi 
ametikoht, lisaks töötavad lasteaedade ühiseks teenindamiseks sekretär ja personalijuht. 
MLA-s töötab ka tugimeeskond: sotsiaalpedagoog, psühholoog, tervishoiutöötaja ja 
logopeedid. 2014. aastal toimusid MLA meeskonnas olulised muutused: 2014. aasta 
augustis alustas tööd uus direktor, septembris said Randvere ja Pargi maja uue õppejuhi, 
samuti alustas tööd uus personalijuht.  
MLA koosseisus oli 2014. aastal komplekteeritud 26 aiarühma, 7 liitrühma ja 1 erirühm 
diagnoositud erivajadustega lastele. Erirühm töötab 5 õppeaastat Amarülluse majas ning 
kohapeal võimaldatakse koostöös Viimsi Rehabilitatsioonikeskusega professionaalset abi 
erinevatelt spetsialistidelt (tugiisik, logopeed, tegevusterapeut, logopeed, loov- ehk 
kunstiterapeut, füsioterapeut, neuroloog, taastusraviarst). 2014. aastal oli Amarülluse majas 
10 erivajadusega last. Kooli läks MLA-st kokku 118 last. Koolikohustuse täitmine lükati edasi 
5 lapsel. 
MLA 2014. aasta teema  „Olen ise maailmanaba“ võimaldas õppe- ja kasvatustööd 
planeerida mitmekesiselt ja lapsest lähtuvalt. Eesmärgiks seati laste arvamused, 
kogemused, teadmised ja tundmused läbi enda ehk laste teadmised ümbritsevast maailmast, 
loodusest, kodukohast, lasteaiast, terviseteadlikust käitumisest läbi „mina“ pildi ning lapse 
ettekujutus minast ja enda rollist rühmas ja perekonnas. Jätkuvalt seati eesmärgiks õuesõpe, 
kus erinevate õuesõppetegevuste kaudu saab laps teadmisi ümbritsevast keskkonnast, 
loodusest, rahvatraditsioonidest, eesti keelest ja matemaatikast. 
Traditsiooniliselt toimus 2014. aasta oktoobris koolieelikutele „koolimäng“, mille eesmärgiks 
oli välja selgitada laste koolivalmidus läbi mängulise tegevuse. Koolimäng koosneb väga 
erinevatest mängulistest ülesannetest, mida lapsed individuaalselt lahendavad. Mängu on 
koostanud MLA tugimeeskond ning selle abil saadakse infot nii laste akadeemiliste kui ka 
sotsiaalsete oskuste kohta. Koolimängu käigus kaardistati koolieelikute koolivalmidus ja 
sotsiaalsed oskused erinevates valdkondades ning  anti tagasisidet õpetajatele ning 
lastevanematele. Jätkuvalt toimis MLA  hea koostöö Viimsi üldhariduskoolidega eesmärgiga 
tagada laste parem ja sujuvam üleminek kooli. Kooli ja lasteaia ühisaruteludele kaasati 
lasteaia tugimeeskond, erispetsialistid ja klassi- ning rühmaõpetajad.  
Jätkati 2013/2014. õppeaasta sügisel alustatud programmi „Samm-sammult“ pilootprojektiga  
kõigis 3-4aastaste laste rühmades.  
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MLA tegutseb arengukava alusel. Perioodi 2014-2016 arengukava kinnitati 2014. aasta 
lõpus. Jätkati MLA arendusmeeskonna koosolekutega kaasava juhtimise toetamiseks. 
Arengumeeskond koostas sisehindamise aruande 2013/2014. õppeaasta kohta ja 
arengukava aastateks 2014 – 2016. Iganädalaselt toimusid juhtkonna nõupidamised ning 
majasisesed infokoosolekud. MLA tervisemeeskonna üldkoosolekul kinnitati tööplaan 
õppeaastaks 2014/2015.  
MLA Viimsi Lasteaiad 8 erinevat lasteaia maja toimivad ühtse organisatsioonina tänu 
väljakujunenud põhimõtetele ja väärtustele. Väga kõrgelt hinnatakse koostööd, head 
suhtlemis- ja märkamisoskust. Lasteaia eripära kujunemist on toetatud personali 
tunnustusstatuutide kaudu: „Päikseline õpetaja“, „Tragi tegija“, „Usin abiline“, „Tunnustust 
vääriv tegu“. 
 MLA tegevuse tulemused 2013/2014. õppeaastal lähtuvalt arengukavast:  

• laste kohalkäimine 65-68%, 
•  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 20%, 
•  meedias kajastatus – 14 artiklit. 

 2014. aastal täiendati töötajate arenguvestluste korralduse aluseid, jätkuvalt analüüsiti laste 
arengu hindamise aluseid, kaardistati tugimeeskonna põhimõtted, täiendati individuaalse 
arengu jälgimise kaarti (IAK) ja koolivalmiduskaardi koostamise põhimõtteid, täiendati ja 
uuendati ametijuhendid, viidi läbi arengukava analüüs, koostati ühtsed töökorralduse alused, 
selgitati ja analüüsiti koolimängu tulemusi, vaadati üle õppe- ja kasvatustöö planeerimise 
põhimõtted ja korraldus. Jätkus eelneval aastal sisseviidud uudne “Arenguvestluste päev 
lasteaias”, mille alusel toimusid arenguvestlused lastevanematega. Lisaks anti soovijatele 
võimalus kohtuda logopeedi ja psühholoogiga.  
Personalivajaduse ja liikuvuse analüüsimise tulemusel jätkati liitumist „ühe õpetaja süsteemi“ 
töökorraldusega.  MLA-s töötas 2014. aastal „ühe õpetaja süsteemis“ 10 rühma. MLA on 
olnud uue töökorralduse kogemuse jagajaks ka teistele lasteaedadele - novembris 2014 tellis 
INNOVE Viimsi Lasteaedadelt 2 koolituspäeva Järvamaa ja Viljandimaa lasteaedade 
juhtidele. Jätkuvalt toimusid 8 maja juhtkonna, pedagoogide ja tugipersonali ühised arutelud, 
mille käigus jagati parimaid praktikaid ja kogemusi. Lahtiste tegevustega erinevates majades 
loodi võimalus jagada parimaid kogemusi õpetajalt õpetajale ning saada kolleegilt oma töö 
kohta tagasisidet. Õpetajate täiendavate töövahetuste rakendamine (kuni 60 t õppeaastas 
valverühma süsteemi ajavaru arvelt) aitas oluliselt kokku hoida palgafondi. MLA oli 
praktikabaasiks tudengitele. Lisaks kohalikele noortele olid MLA erinevates majades praktikal 
välislähetusega tudengid Saksamaalt ja Hispaaniast, tehti koostööd õpilasmalevaga 
Personalile toimus motivatsioonikoolitus „Parimast parim“ ja  „Samm-sammult“ programmiga 
liitunud rühmade meeskondadele  koolituspäev. Toimusid ka mitmed sisekoolitused 
ametialase kompetentsuse tõstmiseks. Personali esmaabiteadmiste arendamiseks ja laste 
turvalisuse toetamiseks lasteaias osalesid kõik pedagoogid ja õpetaja abid 
esmaabikoolitusel.  
Traditsiooniliselt toimusid 2014. aasta kevadel ja sügisel 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.  
MLA-l on hea koostöö üldhoolekoguga ning kõigi 8 maja hoolekogudega. Üldhoolekogu ja 
majade hoolekogud olid aktiivselt kaasategevad lasteaia tegevustes. 2014. aastal korraldasid 
majade hoolekogud lasteaias talgud õuealade täiustamiseks, heategevuslaada, kevadised 
piknikud ja seiklusmängud ning kadri- või jõululaadad. Üldhoolekogu jätkas koostöös lasteaia 
meeskonnaga Viimsi laste kolmeetapilist (talvine suusamaraton, kevadine rattaralli ja 
sügisene orienteerumismäng) perespordisarja korraldamist. Muudeti sügisel toimuva 
orienteerumismänguga seonduvat, senisest rohkem kaasati orienteerumismängu 
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korraldamisel üldhoolekogu ning vaadati üle kolmikürituse sarja põhimõtted ja tunnuslause. 
Uueks motoks kinnitati kolmikürituste sarjale: „Viimsi pere spordib koos ☺“. Sügisesest 
orienteerumismängust võttis osa 350 last. Kuna üritusele oli oodatud ka kõik suuremad õed-
vennad, oli osavõtjaid kõikidest Viimsi valla koolidest. Hoolekogu kuulas ära ja andis oma 
heakskiidu MLA 2013/2014. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö aruandele, 2015. aasta eelarve 
projektile ja 2014. aasta eelarve täitmisele, kiitis heaks lasteaedade 2014/2015. õppeaasta 
tegevuskavad (tööplaanid) ja rühmade tegevuskavad, kooskõlastas arengukava aastateks 
2014-2016 ning sisehindamise aruande aastate 2011-2013 kohta. Koostöös 
lastevanematega parandati talgute korras õuealad, loodi turvaalad kiikedele ja mängu- 
väljakutele ning korrastati lastevanemate poolt eelnevatel aastatel istutatud pajuonnid. 
Koostöös Viimsi Huvikeskusega toimusid 2014. aastal lastele erinevad üritused - 
teatrietendused, kino, vastlatrall jne. MLA osales konkursil “Viimsi Laululaps”. Jätkus tihe 
koostöö Nukuteatriga ja Nukuteatri Muuseumiga. Jätkati head koostööd Miia-Milla-Manda 
lastemuuseumi, Viimsi Rannarahvamuuseumi, Kadrioru Kunstimuuseumi, Energiakeskuse, 
Tervishoiumuuseumi, Eesti Loodusmuuseumi, RMK, Harjumaa Muuseumi, Amandus Eriksoni 
Muuseumi, Lennusadama, Riigikogu ja Polli loomaaiaga. Kõiki MLA maju külastasid 
igakuiselt erinevad lasteteatrid. Lapsed käisid esinemas Kiili lasteaias ja Harjumaa 
teatrifestivalil „Karsumm“ etendusega „Suur maalritöö“, osalesid aktiivselt joonistus- ja 
meisterdamisvõistlustel. Viidi läbi kadri- ja vana-vanematepäev. MLA  olid esindatud 
Spordiselts Kalev XVI võimlemispeol ning eelkoolilaste tantsupeol. Lapsed osalesid projektis 
„Otsi Otti“ ning kevadel korraldati erinevates lasteaia majades õpetajate eestvedamisel 
„Puupäev“.  
MLA kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. 2014. aastal korraldati 
lastele traditsioonilised „Metsa olümpiamängud“ Laanelinnu laanes, traditsiooniline Viimsi 
laste rannajooks; matkad jalgsi- ja rattaga, erinevad maastiku–  ja liiklusmängud, 
orienteerumine koos isaga ja kevadine spordipäev kogu lasteaiaperele. 
Tervisemeeskondade eestvedamisel toimusid lastele erinevad teemapäevad: „Minu terved 
hambad“, „Helkuripäev“, „Leivapäev“, „Meepäev“, suusanädal ja lumelinnade ehitus, 
„Südamenädal“, „Õunapäev“, „Tuleohutuspäev“, „Liikluspäev“ ja „Päev maanteeametis“. 
Külastati Maanteeametit, Viimsi Apteeki ja Tervishoiumuuseumi. Lapsed osalesid 
regulaarselt terviseõpetuse tegevustes ja neile korraldati 2 korda aastas esmaabikoolitused 
koostöös lasteaia tervishoiutöötajaga. Õuealadel toimusid ühised tervisliku liikumisega 
mänguhommikud. Töötajate tervistedendava tegevusena osaleti maijooksul ja viidi läbi 
suvepäevad. Õpetajatel oli võimalus kasutada Viimsi Kooli ujulat ja spordisaali sulg-, korv-, 
võrkpalli treeninguteks. Töötajad said osaleda lõunases Shindo venitustunnis ja õhtuses 
aeroobikas. Toimusid ühised teatrikülastused. Tervisemeeskond osales TEL lasteaedade 
koolitustel, motivatsiooniüritustel ja erinevatel infopäevadel.  
2014. aasta sügisel käivitus MLA-s ERASMUS+ projekt „Euroopa kogemused Viimsisse“, 
mille eesmärgiks on õppetöö korralduse parendamine („ühe õpetaja süsteem“), uute 
õpetamismeetodite omandamine ning erivajadustega laste toetamine lasteaias. Projekti 
käigus on MLA  õpetajatel võimalus viibida töövarjuna projekti partnerriikide lasteaedades 
sealse õpetaja töövarjuna 8 päeva. Projekti käigus saadud kogemusi ja teadmisi jagatakse 
sisekoolituste raames kogu MLA  õpetajaskonnale.  
2014. aasta riskianalüüsist lähtuvalt muudeti laste igapäevast keskkonda veelgi 
turvalisemaks, täiustati laste toidumenüüd ja toimus tavapärane esmaabivahendite 
uuendamine. Jätkuvalt ja pidevalt jälgiti, et haigestunud lapsed oleksid kodus ja saaksid õiget 
ravi ning propageeriti peredele tervislikke eluviise. Lastele on loodud võimalus pealelõunasel 
ajal tegelda balleti, korvpalliga, judo, jooga, tantsimise, laulmise ja kunstiga. 
Kõikide MLA  majade õuealadel  parendati Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti 
raames õues-õppestuudioid. Jooksvalt on teostud vajalikke parendustöid lasteaia majade 
siseruumides, suvel viimistleti Randvere ja Pargi maja välisfassaade. Randvere majas 
uuendati 2014. aastal küttesüsteem. Kõikides majades teostas puhastusfirma põrandate 
sügavpesu ja vahatamise. 
Kokku toetati MLA Viimsi Lasteaedade tegevust 2014. aastal 2 764,6 tuh. euroga (2013. 
aastal 2 470,2 tuh. euroga). 
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Püünsi Lasteaed  
Püünis Lasteaed on Püünis Kooli osa. 2014. aastal sai Püünsi Kooli lasteaias alusharidust 2 
liitrühmas 36 last.  
Püünsi Kooli lasteaia koosseisu kuulusid 2014. aasta lõpu seisuga 4 täiskohaga 
rühmaõpetajat, 0,25 kohaga liikumisõpetaja, 0,25 kohaga muusikaõpetaja, 0,25 kohaga 
logopeed, 0,5 kohaga õppealajuhataja ja 2 täiskohaga õpetaja abi. Kõigi lastega viidi 2014. 
aasta kevadel läbi arengujälgimise mängud, koostati koondtabelid ning analüüsiti tulemusi. 
Koolivalmiduse kaardid koostati 10. lapsele. 
Püünsi Kooli lasteaia süvaõppesuunaks keskkonnakasvatus. Lasteaed on Tervist 
Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Püünsi Kooli 1. klassi õpetaja andis ühisel 
ümarlaual tagasisidet Püünsi lasteaia laste edasijõudmisest koolis. „Viimsi Teatajas“ ilmus 
2014. aastal Püünsi Kooli lasteaiast 2 artiklit. Koostöös vanematega korraldati vanade 
mänguasjade näitus  „Vanade mänguasjade lood“, mis oli avatud ka külaelanikele ja teistele 
lasteaedadele. Aasta jooksul osalesid lasteaia lapsed kokku 6. konkursil: „Meisterdusi 
metsast“ ühistööga „Metsapill“, mis sai eripreemia; Balbiino jäätisepaberi konkursil, Ugala 
Teatri joonistuskonkursil „Kes elab minu riidekapis?“, Presidendi kantselei korraldatud 
joonistuskonkursil „Meie head Eesti asjad“ ning laulukonkursil „Viimsi laululaps“. 
Laulukonkursil „Viimsi laululaps“ saavutati 2 II kohta, 1 III koht ja 1 eripreemia. Osaleti 
Rahvatantsupäeval Laulasmaa Koolis. 
Õpetajad käisid õppeaasta jooksul kokku 339 tunni ulatuses koolitustel. Koolituste valikul 
arvestati lasteaia keskkonna süvaõppesuunda ja õppeaasta teemat: „Kombu ja Misse 
pärimuslood“. Õppealajuhataja Triinu Puidet tegi esitluse J.Käisi suvekoolis „Projektõppest 
Püünsi Kooli lasteaia näitel” ning viis samal teemal läbi õppepäeva Jänesselja lasteaias.  
Lapsevanemate osalusel toimus palju ühiseid üritusi: lasteaia sünnipäev, isadepäev, üritus 
„Tagasi lasteaeda“, jõulupidu, aastateemalised 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.  2014. aasta ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti koostööd MLA Viimsi 
Lasteaiad Astri majaga, eralasteaedadega  „Tibu“, „Adelion“ ja „Naba“. Samuti tehti koostööd  
Viimsi, Aegviidu ja Oandu Riigimetsa Majandamise Keskustega - käidi matkadel ja 
õppekäikudel, viidi läbi metsa – ja linnuvaatlusi. 2014. aastal pöörati tervisedendusliku töö 
raames tähelepanu laste ohutuskasvatusele -  toimusid ohutuspäevad (vigursõit, liikluspäev). 
Koostöös Kadrioru Kunstimuuseumiga telliti lasteaia 2013/2014. õppeaasta teema „Kombu ja 
Misse pärimuslood“ raames programm „Pärimuslood kunstis“. 2014/2015. õppeaasta teema 
„Kõik võib olla muusika“ raames toimus koostöö Niguliste Muuseumiga ja Viljandi 
pärimusmuusikutega.  
Lasteaia huvitegevus on seotud eelkõige lasteaia tervisedenduse eesmärkidega. 
Iluvõimlemise trennis „Piruett” käib 6 tüdrukut, vanema rühma inglise keele ringis osaleb 4 
last, rahvatantsuringis 21 last ja kunstiringis 7 last. 
Lasteaias toimub järjepidav väärtusalane töö. Väärtused läbivad e-kooli ning rühmade aasta 
tegevuskavasid. Väärtusi tutvustatakse rühmade maskottide abiga. Väärtuskasvatuse 
raames toimusid eelmisel õppeaastal iga kuu alguses rahvakalendritähtpäevade hommikud 
ja sellel õppeaastal muinasjutu hommikud. 2013/2014. õppeaasta väärtuskasvatuse 
põhieesmärgiks on väärtustada muusikat keskkonna kasvatuse osana.  
Kokku toetati Püünsi Kooli lasteaia tegevust 2014. aastal 80,0 tuh. euroga (2013. aastal 11 
kuud 62,7 tuh. eurot). 
 
Eralasteaiad  
2014. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 6. eralasteaias 341 last (2013. aastal 348 last). 
Tallinna 23. eralaseaias käimist kompenseeris vald 2014. aasta lõpu seisuga 240 lapsele 
(2012. aastal 17. lasteaias 170 last, 2013 aastal 21. eralasteaias 212 last). Uute partneritena 
lisandusid 2014. aastal Minilasteaed Lõvimeri, Rocca al Mare Kooli AS Veskimöldre 
eralasteaed, Aruküla Vaba Waldorfkooli eralasteaed ja Eesti Rahvusvahelise Eelkooli 
eralasteaed. Kokku suurenes eralasteaias käivate laste arv 2014. aastal võrreldes 2013. 
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aastaga 21 lapse võrra. Kokku kasutas 2014. aastal eralasteaia teenust 581 last (2013. 
aastal 560 last). 
Kokku olid eralasteaedadega seotud kulud 2014. aastal 1 702,9 tuh. eurot (2013. aastal 
1 549,8 tuh. eurot). 
 
 
PÕHI- JA KESKHARIDUS 
Viimsis tegutses 2014. aasta lõpu seisuga 5 munitsipaalkooli: Viimsi Keskkool, Haabneeme 
Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool. 2014/2015. õppeaasta alguseks oli 
Viimsi valla koolides kokku 2114 õpilast (2012/2013. õppeaasta alguses 1795, 2013/2014. 
õppeaasta alguses 1993.  
 
Viimsi koolide õpilaste arv 
2012/2013 õppeaasta 2013/2014 õppeaasta 2014/2015 õppeaasta 
1795 1993 2114 
 
Pedagooge oli 2014/2015. õppeaasta alguses 238 (2013/2014. õppeaasta alguses oli 200). 
Teistest omavalitsusüksustest käis 2014 aasta lõpu seisuga Viimsi munitsipaalkoolides 160 
last sealhulgas 151 last Tallinnast (2013 aastal 141 sh 117 last Tallinnast). Teiste 
omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides käis 560 Viimsi last (2013 aastal 564 last), 
sealhulgas 532 last käis Tallinna munitsipaalkoolides (2013 aastal 534 last).  
 
Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 
Üldhariduskoolid (pk + gümn) Laste arv 
Teised KOV-id 28 
Tallinn 532 
Kokku 560 
 
2014. aastal käis erakoolides 135 Viimsi valla õpilast (2013. aastal 99 last). Lisaks 
munitsipaalkoolidele sai 2014. aastal üldharidust erivajadusega laste erakoolis 1 haridusliku 
erivajadusega laps (2013. aastal 1 laps). 5 Viimsi valla õpilast said Eesti Rahvusvahelises 
Koolis (ISE) stipendiumi IBD õpet (2013. aastal 11 õpilast).  
 
Viimsi Keskkool  
2014. aasta alguses õppis Viimsi Keskkoolis kokku 1782 õpilast. Klassikomplekte oli 92, 
millest 19 olid HEV klassid. 1. klassi õpilased õppisid 14 paralleelklassis.  
2014. aasta septembris õppis Viimsi koolis 1357 õpilast. Võrreldes aasta algusega vähenes 
õpilaste arv 429 õpilase võrra, sh põhikooli osas vähenes õpilaste arv 434 õpilase võrra ja 
gümnaasiumi osas suurenes 5 võrra. Õpilaste arvu vähenemise tingis Viimsi Keskkooli 
ümberkorraldamine alates 2014. aasta septembrist, mille tulemusena asutati Randvere ja 
Karulaugu õppehoonete baasil uued koolid: Haabneeme ja Randvere Kool.  
2014/2015. õppeaasta alguseks oli klassikomplekte 59, sh 6 väikeklassi. 1. klassi õpilased 
õpivad 2014/2015. õppeaastal 4 paralleelklassis. Klasside täituvus oli paljudes klassides 
maksimumilähedane, st 1. – 9. klassides kuni 26 õpilast, gümnaasiumiklassides kuni 36 
õpilast klassis. Keskmiselt õpib Viimsi Keskkooli I kooliastme tavaklassis 24,9 õpilast, II 
kooliastmes 23,2 õpilast ja III kooliastmes 23,2 õpilast. Pikapäevarühmas käis 2014 
septembris kokku 2 rühmas 52 valdavavalt 1. – 3. klassi õpilast.  
2014. aastal lõpetas põhikooli 105 õpilast. Põhikooli lõputunnistus kiituskirjaga anti välja 5 
õpilastele. 21 põhikooli lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“. 
Gümnaasiumi lõputunnistus anti 58 lõpetajale, kellest 1 lõpetas kooli kuldmedaliga ja 2 
hõbemedaliga. 17 lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“. 51,8% 
Viimsi Keskkooli põhikooli lõpetanuist jätkas õpinguid Viimsi Koolis. 2014. aasta septembris 
alustasid 10. klassis õpinguid 72 õpilast, sh 18 humanitaar- ja keelesuunal, 31 sotsiaal- ja 
majandussuunal ja 23 matemaatika-loodussuunal. Uutele gümnasistidele toimus kooliaasta 
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alguses traditsiooniline 3-päevane ettevalmistuslaager. Septembris toimus ka 7. klasside 
käivituslaager uutele õpilastele, kes saabusid Karulaugu õppehoonest ja Merivälja Koolist. 
2014. aasta alguses oli koolis kokku 203 töötajat, sh pedagoogilisi töötajaid 175. Kolme kooli 
lahutamisega kahanes töötajate arv Viimsi Koolis 2014. aasta septembriks 148-ni, kellest 
130 olid õpetajad.  
Viimsi Keskkooli tugikeskuse personali kooseisu kuulus 2014. aastal 3 psühholoogi, 
sotsiaalpedagoog, 1 logopeed, 5 eripedagoogi, 3 abiõpetajat, kooliõde, noortejuht ja 
tugikeskuse juhataja. Koolis töötab II ja III kooliastmele suunatud õpituba, kus saavad abi 
kokkuleppel ka I kooliastme lapsed. Õpituba on sotsiaalse iseloomuga, lisaks õppimisele, 
tegeletakse ka suhtumiste ja suhestumistega ning sotsiaalsete toimetulekuoskuste 
arendamisega. 2014. aastal viidi läbi 6.-7. klassides projekt „Terved valikud“. Juurutatud on 
õpilaste individuaalsed vaatluskaardid ja loodud ning kinnitatud individuaalsed õppekavad 
vastavalt vajadusele. 
2014. aastal rakendati uus juhtimisstruktuur ja koostati 3 õppehoone eraldiseisvad eelarved. 
Koolis viidi läbi rahuloluküsitlus ja koostati tulemuste analüüs, mida arvestatakse uue 
arengukava loomisel. Arendati kooli vanematekogu formaati, toimus 3 vanematekogu 
koosolekut. Koostati hädaolukorra lahendamise plaan ehk HOLP ja toimusid plaanipõhised 
koolitused ja evakuatsiooniõppus. Kõikides klassiastmetes uuendati ainekavasid. Kasutusele 
võeti elektrooniline õpilaspilet. Koostati või uuendati õppe- ja kasvatustööalased dokumendid 
(põhikooli ja gümnaasiumi õppekava, eelkooli õppekava, pikapäevarühma töökord, 
kodukord, sisehindamise kava, õpilaste tunnustamise tingimused ja kord), töökorralduse 
reeglid, töötajate koolituse kord ja õpilaspileti kasutamisekord. Kord nädalas toimusid 
juhtkonna nõupidamised. Õpetajad osalesid 2014. aasta augustis Lillepaviljonis toimunud 
Viimsi üldhariduskoolide ühisel arenduspäeval „Õpetaja kui juht“. 
Kooli õpilasesindus korraldas juba traditsiooniks saanud populaarseid üritusi: moeaken, 
stiilinädal ja vabalava. 2014. aasta sügisel valiti õpilasesindusele uus president ning 
õpilasesindus alustas jätkusuutliku kooli kontseptsiooni raames taarakorjamist. 2014. 
septembris võttis kool osa rahvusvahelisest tervise-ja liikumisnädalast, mille lõpetas kogu 
kooli liikumispäev. Liikumispäev oli tavapärase spordipäeva asemel ja selle eesmärgiks 
õpilaste teadlikkuse tõstmine liikumisest ja tervislikest eluviisidest. 11. klass osales 
õpilasesinduse eestvedamisel teemaga „Väärikalt vananemine“ Euroopa Parlamendi 
konkursil, mille raames käidi Strasbourgis, tutvuti Euroopa Parlamendi tööga ja kohtuti 
erinevate noortega kogu Euroopast.  
2014. aastal jätkasid Viimsi Koolis töötamist juba traditsioonilised huviringid: kunsti-, 
rahvatantsu-, näiteringid ja laulukoorid, Collegium Eruditonis teadusringid (matemaatikaring 
„Nupula“ , teadusring „Taibu“). Tegutses Väikeste filosoofide klubi ning treeningrühmad. 
Tegevust jätkasid arhitektuuri-, multimeedia-, robootika-, programmeerimis- ja kunstiringid 
ning eksperimentaalse loodusteaduse ring. Koolis on 1. klasside koor, mudilaskoor, 
poistekoor, lastekoor ja noortekoor, muusikastuudiod, 4 näiteringi (2 algklassides ja 1 
põhikoolis ja 1 gümnaasiumis), erinevas vanuseastmes õpilaste rahvatantsuringid ning 
spordiklubid, mille töös osalevad nii Viimsi Kooli kui ka teiste koolide õpilased nii Viimsi 
vallast, kui ka väljastpoolt. 20 aastat on koolis tegutsenud kooliteater Külli Talmari 
juhendamisel. 2014. aasta veebruaris etendus teatritükk “Ma vaatan maailma Igaviku 
Aknast”, mis oli pühendatud Johan ja Maria Laidoneri elule Viimsis. 

2014. aastal jätkus osalemine rahvusvahelistes projektides.  
• I ja II kooliastmele oli suunatud projekt „Be Active. Stay Healthy.“, mis sai rahastuse 

Nordplus Junior programmist. Koostööpartnerid on Rantakylän School (Soome) ja 
Šiauliai Central Primary School (Leedu). Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust 
laste ja noorte heaolust ning tervislikust eluviisist koolis. 2014. aastal alustati kõikides 
õppehoonetes mängujuhtide koolitamisega, kus mängujuhid viivad läbi aktiivseid 
vahetunni mänge, koostati mänguraamatud koolimajas ja kooliõues mängimiseks, 
paigaldati keksu ja twisteri alad koridoridesse ning propageeriti õuevahetunde. 
Projekt jätkus peale Viimsi Keskkooli ümberkorraldamist lisaks Viimsi Keskkoolile 
Haabneeme ja Randvere Koolis.  
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• Jätkati III kooliastmele suunatud projektiga „TreasureBooks“, mis said toetuse 
Elukestva õppe programmist Comenius ja kus koostööpartneriteks on Goetheschule 
Neu-Isenburg (Saksamaa), Latokartanon peruskoulu (Soome) ja Aabybro Efterskole 
(Taani). Projekti eesmärk on tõsta lugemise ja kirjutamise populaarsust põhikooli 
õpilaste hulgas, kasutades erinevaid (IKT) vahendeid. Projektikohtumised toimusid 
Eestis, Taanis ja Saksamaal. Taanis ja Saksamaal toimunud kohtumistel osales 24 
8.-9. klassi õpilast. Üheskoos koostati moderniseeritud jutud ning külastati Frankfurdi 
raamatumessi. 2 õpilast tegid sellel teemal ka loovtöö.  

• 2014. aastal alustati gümnaasiumiastmele suunatud projektiga „ESTIC – Sustainable 
School Policy“, mis sai rahastust Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmist 
(EMP) ja Norra stipendiumiprogrammist. Koostööpartneriks on Fjöbrautaskolinn vid 
Armula (Island). Projekti keskmes on keskkond ja jätkusuutlik areng. 2014. aastal 
loodi Viimsi keskkooli jätkusuutliku kooli kontseptsioon. Islandi meeskond käis Eestis 
ja Eesti meeskond Islandil õppematerjale kogumas. Mõlemad koolid alustasid 
gümnaasiumi loodusainete suuna arendustegevusega.  

• 2014. aasta kevadel esitati taotlus Erasmus+ täienduskoolitusprojektile ja see sai 
positiivse otsuse. Selle käigus toimub 6 koolitust välismaal ja töövarjuprojekt Soome 
Turengi kooliga. Viimsi Kool jätkas UNESCO ühendkoolina 
maailmaharidusteemadega, mille raames toimus märtsis üle-eestiline ÜRO 
simulatsioon Viimsi Keskkoolis.  

• Osaleti ka erinevates eestisisestes projektides. Jaanuaris 2014 oli võimalus osaleda 
8. klasside õpilastel TTÜ poolt läbiviidud töötoas „Virtuaalmaailm kolmemõõtmeliseks 
programmiga Sketchup“. Märtsis toimus 3.-5. klassi õpilastele TTÜ innovatsiooni- ja 
ettevõtluskeskuses Mektory teaduspäev, mille raames külastati ajalooliste 
elektrikatsete näitust "Konnast voltmeetrini". Koostöös TTÜ Tehnoloogiakooliga 
toimus teadustuba 4.-6. klassi õpilastele „Kompassi meisterdamine“. 

2014. aasta aprillis toimus Viimsi Keskkoolis kooliteatrite gümnaasiumitruppide riigifestival 
„Kooliteater 2014“. Sellel osales ka Viimsi Keskkooli gümnaasiumtrupp K.O.K.K., kes sai 
etendusega “Igavussuvagi” festivali üheks laureaadiks ning juhendaja eripreemia. 
Mais toimus 11. klasside uurimistööde avalik kaitsmine. Kaitsmisel osales 61 õpilasest 51, 10 
õpilast lükkas kaitsmise 12. klassi. Positiivse tulemusi sai 50 õpilast. 
Suvel osales Viimsi Keskkool üldlaulu- ja tantsupeol “Aja puudutus. Puudutuse aeg!” Kokku 
osales Viimsi Keskkoolist 248 lauljat ja tantsijat kümnest kollektiivist. 
Viimsi Keskkoolis 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. Võimaluste mitmekesistamiseks on Viimsi Keskkoolil 
sõlmitud koostöö raamlepingud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Sisekaitseakadeemia, 
Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti 
Kunstiakadeemiaga. 2014. aasta alguses alustas Viimsi Keskkooli teadmiskeskus koostööd 
Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusega MEKTORY ja 
tarkvaraarendusfirmaga Net Group. Tartus Vanemuise Kontserdimajas toimunud üleriigilisel 
Aasta Õpetaja auhinnagalal «Eestimaa õpib ja tänab» kuulutati 2014. aasta haridusteoks 
Viimsi Keskkooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis. Teadmiskeskus Collegium Eruditionis 
korraldas 24. septembril koostöös teaduskeskusega AHHAA, Tallinna Tehnikaülikooli, 
Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Ülikooli, SA Eesti Antidoping, Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla, SA Eesti Teadusagentuuri ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga ürituse 
„Teadlaste Öö Viimsi Koolis – teadus inimese tervise teenistuses“. Riiklikul õpilasleiutajate 
konkursil võitis Viimsi Keskkooli 11. klassi õpilane Kristjan Süvaorg oma leiutisega 
"Õliautomaat - kütame Eestit efektiivselt“ III preemia . 2013/2014. õppeaastal esindati Viimsi 
Kooli erinevatel teadmistepõhistel õpilasvõistlustel 542 korral, mis on läbi aegade suurim 
näitaja. 
2014. aasta mais korraldati kooli edukalt esindanud õpilastele ja nende vanematele direktori 
pidulik vastuvõtt Eesti Sõjamuuseumis. Viimsi Keskkool andis 2014. aastal välja 35 
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aunimetust „Aasta tegija 2014“. Need anti õpilastele, kes näitasid kõige silmapaistvamaid 
tulemusi erinevatel õpilasvõistlustel ja kelle õppeedukus oli hea või väga hea. Laureaatideks 
olid ka keskkooli medaliga lõpetajad. Esmakordselt anti välja silmapaistva teo eest tiitel 
„Aasta tegu 2014“, mille pälvisid Viimsi Keskkooli robootikavõistkond, näitetrupid 
Eksperiment ja KOKK, Moeaken ja 5. klasside mitmevõistluse korraldajad.  
Kooli raamatukogu laenutas raamatuid õpilaspileti ja ID-kaardi alusel. 
Kooli kodulehekülg on jätkuvalt koolielu populaarseim infokandja. Viimsi Keskkooli üritused ja 
saavutused said 2014. aastal igakuiselt kajastatud ajalehes „Viimsi Teataja“.  
Kokku olid Viimsi Keskkooliga seotud kulud 2014. aastal 4265,4 tuh. eurot (2013.aastal 
3544,9 tuh. eurot). Kulud pole võrreldavad, kuna 1.septembril 2013 lisandus õppetöö uues 
Randvere õppehoones ning alates septembrist 2014  ümber-korraldati Viimsi Keskkool 
kolmeks eraldi toimivaks kooliks  - Viimsi Keskkooliks, Haabneeme Kooliks ja Randvere 
Kooliks. 
 
Haabneeme Kool  
Haabneeme Kool alustas oma tegevust 1. septembril 2014 Haridus- ja Teadusministeeriumi 
poolt välja antud koolitusloa alusel. Haabneeme Kool asutati Viimsi Keskkooli 
ümberkorraldamise tulemusena Karulaugu õppehoone baasil. Koolile kinnitati põhimäärus ja 
õppekava. Koolis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel I-II kooliastmes. 
2014/2015. õppeaasta alguses õppis Haabneeme Koolis 345 õpilast. Avati 15 
klassikomplekti. I klasse on koolis 3. Koolis toimub 2014/2015 õppeaastal õppetegevus 1.-
5.klassini. Klasside täituvus on maksimumilähedane - kuni 24 õpilast. Pikapäevarühmas käis 
septembrist kokku 46 1.–3.klassi õpilast. 
Haabneeme Koolis töötab 47 töötajat, kellest pedagoogilisi töötajaid on 40. Seoses kooli 
eraldumisega Viimsi Keskkoolist tuli juurde luua juhiabi, logopeedi, raamatukogutöötaja ja IT-
spetsialist ametikohad.  
Haabneeme kooli õpetajad osalesid 2014. aasta augustis Lillepaviljonis toimunud Viimsi 
üldhariduskoolide ühisel arenduspäeval „Õpetaja kui juht´“. Detsembris toimus õpetajatele 
grupi supervisioon. Haabneeme Kooli juhib kooli direktor ja koolile ei ole moodustatud 
juhtkonda. Kooli juhtimine toimub jagatud juhtimise põhimõttel, erinevad õppe- ja 
kasvatustööd koordineerivad ülesanded ja vastutus on jagatud õpetajate vahel. 
Koolil on oma tugikeskus, kus kooli õpilastel, vanematel ja õpetajatel on võimalik kasutada 
tugiteenuseid. Koolis on olemas sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed ja kooli medõde. 
Tugiteenuste osutamist koordineerib hariduslike erivajaduste (HEV) - koordinaator. HEV-
klasse 2014/2015. õppeaastal Haabneeme Koolis ei avatud, kuid mitme klassi õpilased 
õppivad individuaalse õppekava alusel. HEV-õpilastele osutati eripedagoogilist ja 
logopeedilist õpiabi. Vajadusel on rakendatud ka õpioskuste õpiabi. Koolis on avatud ka 
suhtlusring (1.-4. klassini) ja keelekümblusrühm lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. 
Suhtlusring on mõeldud õpilastele, kellel on vaja täiendada sotsiaalseid oskusi, sh 
suhtlemisoskuseid.  
2014. aasta sügisel osalesid 3. ja 4.klassi õpilased Eesti Lastekirjanduse Keskuse, E. Vilde 
Majamuuseumi ja Õiguskantsleri Laste õiguste kantselei ühisprojektis „Minu esimesed 
triibulised“. Projekti eesmärgiks oli läbi samanimelise Eduard Vilde teose  tutvustada lapse 
õigusi ja kohustusi. I poolaasta vältel toimusid erinevad klassidevahelised viktoriinid, 
teadmiste- ja spordivõistlused. Isadepäeva tähistamiseks toimus pereõhtu, kus tuli 
orienteeruda Viimsi terviserajal erinevates punktides. Haabneeme Kooli 4.-5.klasside 18 
võistkonda võtsid osa ka mälumänguturniirist, mille korraldas Viimsi Keskkooli 
teadmiskeskus. Detsembri alguses toimunud heategevusmüügiga korjati märkimisväärne 
summa toetamaks Viimsi Invaühingut.  
2014. aasta oktoobrist alustasid Haabneeme Koolis töötamist paljud traditsioonilised juba 
Viimsi Keskkooli koosseisus olemise ajal  töötanud huviringid: kunsti- ja näitering ning 
laulukoorid (1.klasside koor ja mudilaskoor). Viimsi Keskkooli teadmiskeskus Collegium 
Eruditonis avas Haabneeme Koolis matemaatikaringi „Nupula“, loodusringi „Rebase Ruudi“ 
1.klasside õpilastele ja hispaania keele ringi 4.-5.klasside õpilastele. Lisaks osalevad 
Haabneeme Kooli õpilased Viimsi Keskkoolis töötavates teadmiskeskuse ringides – 
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arhitektuuri-, multimeedia- ja robootikaringides, programmeerimises, eksperimentaalses 
loodusteaduse ringis ja tehnikaringis. 
2014. aasta sügisest hakati looma Haabneeme Kooli dokumentatsiooni - eelkooli õppekava, 
pikapäevarühma töökorda, kodukorda, sisehindamise kava ja õpilaste vastuvõtmise korda. 
Haabneeme Kool on valinud hoolekogu ja aktiivselt tegutseva vanematekogu, kuhu kuulavad 
kõigi 15 klassikomplekti esindajad. 
2014. aasta septembris jätkus rahvusvaheline projekt „Be Active. Stay Healthy.“, mis on 
saanud rahastuse Nordplus Junior programmist. Koostööpartneriteks on Rantakylän School 
(Soomest) ja Šiauliai Central Primary School (Leedust). Projekti eesmärgiks on tõsta 
teadlikkust laste ja noorte heaolust ning tervislikust eluviisist koolis. Septembri 4.nädalal 
toimus antud projekti raames tervise- ja liikumise nädal, kus igal päeval oli oma teema ja 
koolis erinevad külalised (nt joogaõpetaja, hambaarst).  
Novembrist käivitus Viimsi Muusikakooli ja G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ühisprojekt 
tutvustamaks erinevaid pilliliike. Üheks muusikat õppivate noorte esinemispaigaks on ka 
Haabneeme Kool. 
Kooli raamatukogu laenutas raamatuid õpilaspileti ja ID-kaardi alusel. 
Koolile on loodud kodulehekülg - sotsiaalmeedia Facebook lehekülg, kus jooksvalt 
kajastatakse koolis toimuvaid üritusi. 
Kokku olid Haabneeme Kooli kulud 2014. aastal 439,0 tuh. eurot. Võrdlusandmed puuduvad, 
kuna Haabneeme Kool alustas iseseisva koolina tegutsemist alates 1.septembrist 2014 ning 
kuulus eelnevatel perioodidel Karulaugu õppehoonena Viimsi Keskkooli koosseisu. 
 
Randvere Kool  
Randvere Kool alustas oma tegevust 1. septembril 2014 Haridus- ja Teadusministeeriumi 
poolt välja antud koolitusloa alusel. Randvere Kool asutati Viimsi Keskkooli 
ümberkorraldamise tulemusena Randvere õppehoone baasil. Koolile kinnitati põhimäärus ja 
õppekava. Koolis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel I-II kooliastmes ning 
põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe (LÕK) ja toimetulekuõppe (TÕK) 
alusel I-III kooliastmes.  
2014/2015 õppeaasta alguses õppis Randvere Koolis 212 õpilast. Koolis avati 18 
klassikomplekti, neist 9 on haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste klassid. Tavaklassides 
on õpilaste arv keskmiselt 20.9 õpilast klassis, HEV õpilaste klassides on keskmiselt 2,7 
õpilast klassis. 
Koolis tegutseb 4 pikapäevarühma, neist 3 suurte klasside õpilaste ja 1 väikeste klasside 
õpilaste pikapäevarühm. 2014 aasta lõpus oli pikapäevarühmades kokku 80 õpilast, neist 13 
HEV õpilased. 
Randvere kooli personali koosseisus on 36 töötajat, kellest 28 on pedagoogilised töötajad. 
Seoses kooli eraldumisega Viimsi Keskkooli koosseisust loodi juurde õppejuhi ja juhiabi 
ametikoht. 2014. aasta oktoobris kinnitati kooli juhtkond, kuhu kuuluvad direktor, õppejuht, 
HEV klasside õpetajate esindaja ja suurte klasside õpetajate esindaja. 
Koolis on tugimeeskonna pedagoogilis-psühholoogiliste uuringute alusel komplekteeritud 
eripedagoogilised ja logopeedilased õpiabirühmad. Õpiabi sai alates 2014 septembri lõpust 
54 õpilast, neist 10 olid HEV õpilased. Individuaalset õppekava rakendati 25 õpilasele, sh 
kõigile 24 HEV õpilasele.  
Koolis töötab 2 psühholoogi, kellest üks on keskendunud suurtele klassidele ja teine 
väikestele klassidele. Tervishoiuteenust kogu koolile ja rehabilitatsiooniteenust HEV 
õpilastele pakub erahaigla Fertilitas. 
Kool keskendub I kooliastmel valdavalt üldõpetusele ning II kooliastmes valdavalt 
aineõpetusele. Kool on alustanud üleminekut õppijat toetavale hindamis- ja 
tagasisidesüsteemile ning vastavate tunnistuse formaatide väljatöötamist. I kooliastmes 
kasutatakse klassiastme õpitulemustest lähtuvat sõnalist tagasisidet koos vastavate 
sümbolitega ja II kooliastmes tähelist hindamissüsteemi. 
2014. aasta septembrist alustas kool oma dokumentide loomist - loodi kooli kodukord, 
päevakava ning üldtööplaan. Õppe- ja kasvatustegevuse paremaks koordineerimiseks on 
koostatud õpilastega arenguvestluste läbiviimise kord, HEV õpilaste õppekorraldus, 
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pikapäevarühma töökorraldus, töökorralduse reeglid ning töötajate ametijuhendid. Koostöös 
hoolekoguga on alustatud arengukava koostamise protsessiga. Kool kasutab klassipäevikute 
pidamiseks, õppematerjalide jagamiseks ning õpilaste ja vanematega suhtlemiseks 
elektrooniline õppeinfosüsteem Stuudium. 
Alates 2014 septembrist tegutseb koolis 8 huviringi - mudilaskoor, muusika- ja lauluring, 1.-2. 
klasside rahvatants, 3. klasside rahvatants, loovusring, näitering, HEV õpilaste kunstiring ja 
HEV õpilaste liikumis- ja muusikaring. Kokku osaleb ringide töös 127 õpilast. Koolis 
tegutsevad alates 2014 septembrist Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli filiaalid. 
Tegutsemist jätkavad Teadmiskeskus Collegium Eruditonis ringid - matemaatikaring Nupula, 
teadusring Taibu ja robootikaring, samuti inglise keele ring Bumble, malering, 
muusikastuudio ning showtants. Spordiklubidest tegutsevad koolis Käsipalliklubi HC Tallinn, 
korvpalliklubi KK Viimsi, Martin Reimi jalgpalliklubi, kergejõustikuklubi Lindon, rulluisuklubi 
Rullest ja Viimsi sulgpalliklubi.  
2014. aasta üldlaulu- ja tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg!“ osales kooli mudilaskoor 
ja 2. klasside rahvatantsurühm.  
2014. aasta tähtsaimad sündmused olid iseseisva Randvere Kooli esimene ava-aktus 1. 
septembril, isadepäeva kontsert ning sellele järgnenud isa ja lapse võistlusmängud, kooli 
rahvatantsurühmade osalemine rahvatantsuseltsi Pääsuke 35. juubelikontserdil Nordea 
kontserdimajas, heategevuslik jõululaat, jõulupeod ning jõulukontsert-jumalateenistus 
Randvere kirikus. Külalistena käisid koolis olümpiavõitja Gerd Kanter, roomajate kasvataja 
Toomas Prantsibel ning Are Uder Nuku teatrist. Oktoobris alustasid oma kontserdisarja 
Randvere koolis Viimsi Muusikakooli ja Georg Otsa Muusikakooli õpilased. Kooli õpilased 
osalesid maakondlikel poiste ja tüdrukute rahvastepallivõistlustel, võistlusmängul Bingo Eesti 
moodi ja üleriigilistel ettelugemisvõistlustel. Koolis tähistati Põhjamaade 
raamatukogunädalat, II kooliastme õpilastel toimus inglise keele teemapäev. 
Randvere Kooli õpetajad osalesid 2014 augustis Lillepaviljonis toimunud Viimsi 
üldhariduskoolide ühisel arenduspäeval „Õpetaja kui juht“. Randvere Kool jätkas koos 
Haabneeme Kooli ja Viimsi Keskkooliga osalemist projektis „Be Active. Stay Healthy.“, mida 
rahastatakse Nordplus Junior programmist. Koostööpartnerid on Rantakylän School (Soome) 
ja Šiauliai Central Primary School (Leedu). Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust laste 
heaolu ning tervisliku eluviisi kohta. Projekti fookuses on vahetundide sisustamine. 2014. 
aasta lõpus sai ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–
2014“ (1.1.0704.09–0004) rahastuse Randvere ja Haabneeme Kooli, Viimsi Keskkooli ning 
Kuusalu Keskkooli koostööprojekt „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava 
rakendamisel“, mille eesmärk on õppida tundma üldõpetuse põhimõtteid ja koguda häid 
kogemusi erinevaid pedagoogiliste võtete ja metoodikate rakendamiseks üldõpetuse 
juurutamisel I kooliastmes. 
Randvere Kooli raamatukogu on ühendatud Viimsi rahvaraamatukoguga. Teavikute fondi 
eest kannab hoolt rahvaraamatukogu ja õpikute fondi eest kool. Kooli raamatukogu laenutas 
raamatuid õpilaspileti alusel.  
Kokku olid Randvere Kooli kulud 2014. aastal 606,2 tuh. eurot. Võrdlusandmed puuduvad, 
kuna Haabneeme Kool alustas iseseisva koolina tegutsemist alates 1.septembrist 2014 ning 
kuulus eelnevatel perioodidel Randvere õppehoonena Viimsi Keskkooli koosseisu. 
 
Püünsi Kool  
2014/2015. õppeaasta alguses õppis Püünsi Koolis 197 õpilast. Klassikomplekte oli 14, sh 2 
väikeklassi ja 1 ühele õpilasele keskendunud õppe klass. Kui väikeklassid välja arvata, siis 
oli klassikomplekti keskmiseks täituvuseks 17 õpilast. 2014. aasta lõpu seisuga õppis 2 
väikeklassis kokku 5 õpilast. Koolis õpib 41 HEV õpilast. Kooliõde käib majas kord nädalas. 
Püünsi Koolis oli  2014. aasta lõpu seisuga personali koosseisus 22 õpetajat, 9 
tugispetsialisti, 2 abipersonali töötajat ja 1 ringijuht. Kooli juhtkonda kuulub 7 töötajat. 2014. 
aastal korraldati koolis 3 sisekoolitust – tuleohutus- ja psühholoogiavaldkonna koolitused. 
Septembris viidi läbi evakuatsiooniõppus kogu koolile. Püünsi Kooli töötajad osalesid 73 
erineval koolitusel, konverentsil ja seminaril, lisaks ainekomisjonide piirkondlikel 
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kokkusaamistel. 2014. aastal toimus 10 õppenõukogu koosolekut. Aasta lõpus alustati 
personaliga arenguvestluste läbiviimist.  
2014. aasta kevadel lõpetas kooliaasta edukalt 94,4% õpilastest, neist kiituskirjaga lõpetas 
õppeaasta 31 õpilast. Põhikooli lõpetas 18 õpilast ning kõik lõpetanud jätkasid õpinguid. 8. 
Klassi õpilased sooritas kevadel loovtöö, mille kaitsmine toimus kooli aulas komisjoni, 
juhendajate ja 7. - 9.klassi õpilaste ees. 2014. aastal võtsid Püünsi Kooli õpilased osa 16 
erinevast olümpiaadist ja õpilasvõistlustest.  
2014. aastal jätkasid tasuta ringidena tantsuring, mudilaskoor, jalgpall, matka- ja 
orienteerumisring ning lisandus liiklusring. 2014. aasta tasulisteks huviringideks olid 
meisterdamine ja käsitöö, Teadmiskeskus Collegium Eruditonis matemaatikaring „Nupula“, 
inglise keel, loodusring, korvpall, võimlemisklubi Piruett ning sulgpall. 
Traditsiooniliste üritustena toimusid 2014. aastal „Rohelise õmblusmasina” moekonkurssi 
stiilinädal, vastlapäeva orienteerumine Püünsi metsas, Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine ja kõnevõistlus, filmiöö, jüriöö jalutuskäik, raamatu ja roosi päev, 
emakeelepäevad, euroopa-päeva tähistamine, kevadkontsert, õpetajate päeva tähistamine, 
kooli sünnipäeva tähistamine, „Tagasi kooli” nädal, pereõhtu, advendihommikud, 
jõuluhommikud ja jõululõuna.  
3. klass osales politsei- ja päästeameti projektis” Tean tulest” ning 6. klass alustas osalemist 
projektis „Kaitse end ja aita teist“. Algklassid võtsid osa Viimsi Rannarahvamuuseumi 
merendusprojektist. Kõik Püünsi Kooli klassid läbisid testgrupina Riigimetsa Majandamise 
Keskuse (RMK) õppeprogrammi „Metsas on väge”. Alustati muusikalist koostööprojekti 
Viimsi Muusikakooli ja G.Otsa nimelise Muusikakooliga. 
2014. aastal jätkus NordPlus projekt „Preventive diet and activities in early school years and 
after school care”, mis keskendus pikapäevarühma tööle, ringide tegevusele ning tervislikele 
eluviisidele. Veebruaris võõrustas Püünsi Kool omaltpoolt projekti partnereid. Koos külaliste 
ja vastuvõtjatega toimusid mitmed vahvad sündmused. Läbi aasta on kooli aulas olnud 
võimalik tutvuda erinevate näitustega. 
2014 suvel osalesid Püünsi kooli 6. klassi tantsulapsed üldtantsupeol „Aja puudutus, 
puudutuse aeg”. Kooli tantsu– ja laululapsed osalesid ka jõulukontsertidel Salme 
Kultuurikeskuses ja Viimsi Huvikeskuses. Traditsiooniliselt toimusid tervele kooliperele nii 
sügisene kui kevadine spordipäev.  
2014. aasta suvel täiendati arvutiklassi 21 uue sülearvutiga.  
Kokku olid Püünsi Kooli kulud 2014. aastal 559,2 tuh. eurot (2013. aastal 540,1 tuh. eurot, 
sisaldab ka 1 kuu Püünsi Lasteaia kulusid). 
 
Prangli Põhikool  
2014. aasta alguses õppis Prangli Põhikoolis 11 õpilast, nendest 8 käisid koolis teistest 
omavalitsustest. Klassikomplekte oli 3. 2014/2015. õppeaastal alustati õppetööd 2 
klassikomplektiga, õpilasi oli kokku 5 ja nendest 3 teistest omavalitsustest. Põhikooli 
lõpetasid 3 õpilast, kellest 1 jätkas õpinguid gümnaasiumis ja 2 kutsekoolis.  
2014. aasta lõpu seisuga kuulusid Prangli Põhikooli personali koosseisu direktor,  3 õpetajat 
1 majahoidja, 1 kokk-perenaine ning osalise tööajaga raamatukogu töötaja, psühholoog, 
sotsiaalpedagoog, pikapäevarühma õpetaja ja ringijuht. Täitmata olid psühholoogi ja 
sotsiaalpedagoogi osakoormusega ametikohad. 
Prangli Põhikool kuulus 2014. aastal üleriigilisse põhikooli eesti keele ja inglise keele 
lõpueksamite valimisse.  
Valikaineks said III kooliastme õpilased 2014. aastal valida arvutiõpetuse või teised kultuurid. 
2013/2014. õppeaastal töötas koolis kodundus- ja näitering. Toimus väljasõit Tallinna 
Teletorni ja Tallinna Botaanikaaeda. Rahvamajas korraldatud ühisel saarerahva jõuluõhtul 
esitasid Prangli kooli õpilased luulekava ja jõululaulude etteaste. Vastlapäeva tähistati 
traditsiooniliselt koos külarahvaga Prangli rahvamajas, kus korraldati mitmeid võistlusmänge 
ja viktoriin. 2014/2015. õppeaasta sügisel töötas koolis kodundus- ja meisterdamisring. Koos 
klassijuhatajatega külastati Tallinnas Tervishoiumuuseumit, Meremuuseumit ja 
Linnamuuseumit. 2014. aasta lõpus korraldati õpilastele ja õpetajatele ühine ekskursioon 
Tallinna vanalinnas, et tutvuda ajalooliste vaatamisväärsustega.  
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Prangli Põhikooli õpetajad osalesid 2014. aastal erinevatel erialastel koolitustel ja 
konverentsidel. Augustis osaleti Viimsi valla üldhariduskoolide õpetajate ühisel 
arenduspäeval „Õpetaja kui juht“. Septembris ja oktoobris keskenduti sisehindamise ja uue 
arengukava teemadele ning detsembris toimus traditsiooniline sisekoolitus-seminar, kus 
jagati erinevatelt väliskoolitustelt saadud ideid ja teadmisi.  
Traditsiooniliselt osalesid kõik Prangli kooli õpilased 2014. aastal „Miksikese“ 
peastarvutamise võistlusel. Koos õpilastega võistlesid edukalt ka kooli vilistlased ja õpetajad. 
2014. aastal tagas maakondlikest eelvõistlustest osavõtt taas pääsu Harjumaa Pranglimise  
meistrivõistlustele, kus  saavutati II koht. Eesti karikavõistluste finaalvõistlustele pääsesid 28 
paremat 5-liikmelist võistkonda, nende hulgas ka Prangli Tiim, kes saavutas oma 
võistlusklassis VI koha. Pranglimise rahvusvahelistel maailmavõistlustel tuli 2014. aasta 
meistriks meeste võistlusklassis taas kord Prangli kooli vilistlane. 
2013/2014. õppeaastal kasutati senisest suuremas mahus eelarvelisi ressursse koolimaja 
turvalisuse täiustamiseks ja tuleohutuse tagamiseks - korraldati koolimaja elektripaigaldise ja 
piksekaitsesüsteemi tehniline kontroll ning vajalikud hooldustööd. 2014. aasta sügisel taastati 
Numme talu majutushoones internetiühendus ja teostati sanitaarremonti OÜ Viimsi Haldus 
kaasabil. Koolile trenažööri ostmisega paranesid õpilaste sportimisvõimalused.  
2014. aasta oktoobris kinnitati uus hoolekogu koosseis. Hoolekoguga koostöös paigaldati 
koolimaja õuele korvpallirõngas ja osaleti kütepuude talgutel.  
Kokku olid Prangli Kooli kulud 2014. aastal 95,2 tuh. eurot (2013. aastal 86,0 tuh. eurot). 
 
NOORSOOTÖÖ 
Noorsootöö eesmärgiks on noortele arendavaks tegevuseks soodsa keskkonna loomine, 
noorte omaalgatuse toetamine, pakkuda arenguvõimalusi kõigile noortele lähtuvalt nende 
vajadustest. Noorsootöö korraldamise aluseks on valla- ja noorsootöö arengukava. 2014. 
aastal toimus 6 noorsootöö ümarlauda, kus olid arutlusel noorsootöö arengukava, projektid, 
noorsootöö nädala korraldamine Viimsis, koostöö Rajaleidjaga jm tegevused. Ümarlaual  
osalesid koolide, noortekeskuste ja noorte esindajad. Täiendati valla kodulehte lisades eraldi 
lingi nii valla kui riigi noorsootöö kohta. 
2014. aastal taasalustas uues koosseisus tegevust Viimsi Noortevolikogu. Viimsi 
Vallavolikogu 11.11.2014 määrusega nr. 19 kinnitati „Viimsi valla Noortevolikogu 
põhimäärus“. Noortevolikogule valiti uus 3-liikmeline juhatus. Toimusid esimesed 
kokkusaamised, tegevuskava arutelu ja põhieesmärkide seadmine. Alustati koostööd 
Tallinna Noortevolikoguga ning osaleti Eesti Noorsooühenduse Liidu (ENL) koolitustel ja 
seminaridel. ENL ja Viimsi Vallavalitsuse toetusel korraldas Noortevolikogu seminari 
(osaluskohviku) VIID „Viimsi Innukate Ideede Diskussiioon“. Noorte, õpetajate, ametnike ja 
poliitikute ühine kokkusaamine andis Noortevolikogule palju mõtteid ja ideid, kuidas edasi 
liikuda.  
2014. aasta oktoobris osalesid 6 Viimsi noort Noorte konverentsil „Lahe Koolipäev 2014 – 
Elad ise oma elu“. 
Noorsoo- ja haridusamet korraldas kohaliku omavalitsuse praktika 2 TÜ Pedagoogilise 
Seminari noorsootöö üliõpilasele. Noorsoo- ja haridusameti esindaja osales Harju 
Maavalitsuse poolt moodustatud Avatud Noortekeskuste tegevust ning projektitoetuse 
eraldamist koordineeriva töögrupi töös, Euroopa Liidu programmi Erasmus+ 
noorsooprojektide hindamiskomisjoni, Eesti Noorsootöötajate Ühenduse juhatuse ja 
vabariikliku noorsootöötajate tunnustamiskomisjoni töös. 
2014. aasta detsembris osalesid Viimsi noored ja noorsootöötajad neljandal üle-riigilisel 
noorsootöö nädalal „Noorsootöö kaasab mind“. Noorsootöö nädala raames juhtisid noored 1 
päev Viimsi valda, toimusid töövarjupäev, arvamus-aruteluõhtu Viimsi Noortekeskuses 
teemal "Noorsootöö kaasab meid. Kas kaasab kõiki võrdselt?”, Viimsi Keskkooli 
õpilasesindus korraldas Filmiõhtu noortele ning  Noortevolikogu korraldas Haabneeme Koolis 
osaluskohviku VIID (Viimsi Innovaatiliste Ideede Diskussioon).  
Kokku olid hariduse- ja noorsootöö haldamisega seotud kulud 2014. aastal 33,8 tuh. eurot 
(2013. aastal 24,2 tuh. eurot). 
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Rahvusvaheline noorsootöö  
Viimsi valla rahvusvaheline noorsootöö oli 2014. aastal seotud Euroopa Noorsootöö 
võrgustikuga Contact-2103  ning organisatsiooni koostööpartneritega Hispaanias ja 
Saksamaal. Euroopa Liidu programmi „Euroopa Noored“ kaasfinantseerimisel osalesid 
Viimsi noored ja noorsootöötajad Hispaanias Cordoba lähistel Anoras toimunud 
multilateraalsetes noorsoovahetusprojektis „RECO-OPERANDO“ ning Itaalias Luccas 
toimunud projektis „JUMBO – Jumping out of the box and find yout path!“. 
Noorsoovahetusprojektides osalemine annab Viimsi noortele võimaluse tutvustada ennast, 
Viimsit ja Eestit, suhelda teise Euroopa Liidu noortega, vahetada arvamusi, praktiseerida 
keelt, tutvuda teiste riikide noorte ja kultuuridega. 
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet oli koostöös valla noorsootöö- ja 
haridusasutustega  2014. aastal praktikabaasiks 6 Saksamaa üliõpilasele Erzbischöfliches 
Berufskollegi’ist. 2 kuud kestev praktika korraldati Viimsi Lasteaedades ja MTÜ Viimsi 
Huvikeskuse Noortekeskuses. Lisaks korraldas noorsoo- ja haridusamet koostöös valla 
noorsootöö- ja haridusasutustega 5 Hispaania noore vabatahtliku tegevuse Viimsi vallas. 
Koostöö aluseks oli Cordoba Linnavalitsuse noorsooteenistuse poolt korraldatud projekt 
„ELMER“, milles Viimsi vald on üheks koostööpartneriks ning rahastus on saadud Euroopa 
Liidu programmi Erasmus +  kaudu.  
 
Erinoorsootöö  
Viimsi Vallavalitsuse alaealiste komisjonis oli 2014. aastal esmakordseid õigusrikkumisi 
arutlusel 16 korral (2013. aastal 20 korral) ning komisjon kogunes 7 korda. Esmakordsete 
alaealiste õigusrikkumise asjadest oli tüdrukute poolt toimepandud õigusrikkumisi 6 ja poiste 
poolt 10. Alaealiste komisjon suunas 2014. aastal rehabilitatsiooniteenusele 
(pereteraapiasse) ja erinevatesse sotsiaalprojektidesse 7 noort, hoiatus määrati 5 korral, 
lastekaitsespetsialisti vm spetsialisti juurde vestlusele suunati 3 korral ning 5 korral määrati 
üldkasulik töö.  
2 komisjoni liiget osalesid koos Harjumaa alaealiste komisjonide esindajatega õppevisiidil 
Poolasse. 
2014. aastal jätkus koostöö sotsiaalprogrammi läbiviimiseks  MTÜ-ga Rua Crew. Viidi läbi 2 
sotsiaalsete oskuste gruppi 13-17aastastele noortele ning jätkus mobiilse noorsootöö projekt. 
 
Projektid, stipendiumid ja õpilastele juhiloa saami seks tehtud kulutuste 
kompenseerimine  
Projektitoetused 
2014. aastal toetati Viimsi valla eelarvelistest vahenditest SA Viimsi Keskkooli Fond projekti 
„Teadmiskeskus Viimsi Collegium Eruditionis“ 4,0 tuh. euroga, et abistada teadmiskeskust 
materjalide soetamisel ning Randvere Koolis ning Püünsi Koolis tegevuse alustamisel. 
Lisaks toetati „Koolitants 2014“ Harjumaa maakondliku tantsupäeva läbiviimist Viimsi 
Keskkoolis, Püünsi Kooli noorteprojekti  „Püünsi Kooli filmi- ja diskoöö“, Viimsi Keskkooli 
riigifestivali  „Kooliteater 2014“ korraldamist Viimsis, Eesti Väitlusseltsi esindusvõistkonna 
osalemist keskkoolide väitlemise maailmameistrivõistlustel Bangokis, kus Eesti 
esindusvõistkonnas osalesid ka Viimsi noored. 
Stipendium  
2014. aastal toetati 1 vahetusõpilase õpinguid YFU Eesti OÜ korraldatud õpilasvahetuses 
Austrias. Kokku maksti stipendiume 2014. aastal 0,8 tuh. eurot (2013. aastal 1,6 tuh. eurot). 
Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine 
Alates 1.juunist 2014 lõpetati juhilubade saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine. 2014. 
aastal esitati kokku 38 taotlust (2013. aastal 56 taotlust) õpilasele juhiloa saamiseks tehtud 
kulutuste kompenseerimiseks. 7 juhul ei vastanud taotlus esitatud nõuetele ning jäeti 
rahuldamata (2013. aastal. jäeti rahuldamata 8 taotlust). Kokku kompenseeriti juhiloa 
saamiseks tehtud kulutusi 2014. aastal summas 9,9 tuh. eurot (2013. aastal 15,3 tuh. eurot). 
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10 SOTSIAALNE KAITSE 
 
2014. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• perede toetamine laste sünni korral; 
• vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel; 
• vähekindlustatud perede toetamine koolitoidu eest tasumisel; 
• erivajadustega lastega perede toetamine lastele vajalike teenuste võimaldamiseks; 
• MTÜ Viimsi Invaühingu tegevuse toetamine; 
• pensionäride toetamine läbi Päevakeskuste ühisürituste ja huvitegevusringide; 
• koduhooldusteenuste valdkonna arendamine; 
• pereteenuste tagamine lastekaitsevaldkonna klientidele 
• töötutele ja teistele riskigruppidele suunatud tegevuste toetamine. 

 
Lapsed ja lastega pered  
Viimsi vallas oli 2014. aasta  lõpu seisuga kokku 5059 last vanuses 0-18 eluaastat (2013. 
aastal lõpul 4802 last). Sünde registreeriti kokku 199 (2013. aastal 219). Sünnitoetuse 
suurus oli 256 eurot (kuni 01.05.2014 255,64) ja see makstakse välja kahes osas - 
sünnijärgselt ¼ ehk 64 eurot  ja lapse aastaseks saamise kuul ¾ ehk 192 eurot. Kokku tehti 
2014. aastal sünnitoetuse väljamakseid peredele kokku summas 46,5  tuh. eurot (2013. 
aastal 43,7 tuh. eurot). 
Kõikidele peredele väljastati lapse sünni registreerimisel valla poolt kinkeraamat ning kutsuti 
uute vallakodanike vastuvõtule, kus traditsiooniliselt kingiti lapsele valla sümboolikaga 
hõbetatud lusikas ning nautida sai ilusat kontserti. Kinkeraamatute, hõbetatud lusikatele ja 
beebide vastuvõtu korraldamisele  kulus eelarvest 6,5 tuhat eurot (2013. aastal 3,5 tuh. 
eurot). 
Suurperede ehk nelja ja enamalapseliste peresid oli 2014. aastal 30, 5-lapselisi peresid oli 3 
ja 6-lapselisi peresid 1. Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetusena maksti igale perele 
suurperetoetusena 128 eurot pere kohta. Kokku tehti 2014. aastal väljamakseid summas 3,8 
tuh. eurot (2013. aastal samuti 3,8 tuh. eurot). 
2014. aastal jätkas Viimsi vald lapsehoiutoetuse maksmist, kuna seoses lasteaiakohtade 
puudusega on paljudel vanematel vajadus alternatiivsete lapsehoiuteenuste järele. Vald 
toetab kõiki teenuse hüvitamise tingimustele vastavaid peresid maksimaalselt kuni 128 
euroga (kuni 01.05.2014 127,82 euroga) kuus kvalifitseeritud lapsehoiuteenuse ostmisel. 
Lapsehoiuteenuse toetust maksti kokku 134 lapse eest, kellele osutas teenust 35 erinevat 
füüsilisest või juriidilisest isikust lapsehoiuteenuse osutajat (2013. aastal 146 lapse eest 24 
erinevale lapsehoiuteenuse osutajale). Viimsi Valla territooriumil registreeritud 
lapsehoiuteenuse osutajaid olid nende hulgas 3. Väljamakseid lapsehoiuteenuse 
hüvitamiseks tehti 2014. aastal kokku 81,8 tuh. eurot (2013. aastal 83,9 tuh. eurot). 
Perede toimetuleku tagamiseks maksti lasteaia- või koolitoidu toetust kokku summas 10,6 
tuh. eurot ning kohatasutoetust summas 19,7 tuh. eurot (2013. aastal vastavalt 14,2 ja 23,9 
tuh. eurot). 
1. klassi mineja toetust summas 64 eurot (kuni 01.05.2014 63,91 eurot) maksti 207 perele 
kokku summas 13,2 tuh. eurot (2013. aastal 217 perele 13,9 tuh. eurot). 
Ühekordsete toetustena maksti perede toimetuleku tagamiseks toetust eluaseme-, ravimi-, 
huviringide osalustasu-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks summas 30,0 tuh. 
eurot (2013. aastal 38,4 tuh. eurot). 
 
Puuetega isikud  
Puudega isikuid oli 2014. aasta lõpu seisuga  590, neist  lapsi 120. Hooldajatoetust sügava 
ja raske puudega täiskasvanute ja puudega laste hooldajatele määrati keskmiselt 75 isikule 
kuus. Väljamakseid tehti kokku summas 29,6 tuh. eurot, sh väljamaksega seoses tasutud 
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erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 13,1 tuh. eurot (2013. aastal väljamakseid 28,9 tuh. eurot , 
sh erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 12,7 tuh. eurot). 
Puuetega laste ja noorukite kooli- ja päevakeskuse transporti väljapoole Viimsi valda 
võimaldati 6 lapsele ja 2 noorele. Kokku kulutati transporditeenusele 2014. aastal 14,6 tuh. 
eurot (2013. aastal 21,8 tuh. eurot). 
Isikliku abistaja ja tugiisiku  teenust võimaldati 7 puudega  lasteaialapsele ning sellele kulus 
vallaeelarvelisi vahendeid 9,3 tuh. eurot (2013. aastal 4 puudega lasteaialapsele 3,7 tuh. 
eurot). 
2013. aasta septembris avati Viimsi Kooli Randvere õppehoone, kus on võimalik õppida ka 
haridusliku erivajadusega (HEV) õpilastel. Puudega õpilastele on korraldatud transport kooli 
ning seda teenust on ostetud summas 14,3 tuh. eurot (2013. aastal 4,2 tuh. eurot). 
Jätkus koostöö Viimsi valla puuetega laste vanemaid koondava MTÜ Viimsi Invaühinguga, 
kelle peamised tegevused, mida vald sihtotstarbelise eraldisega toetas, olid koolivaheaja 
rehabilitatsioonilaagrid, jõuluüritused, nõustamised ja teenused puuetega lastele ning nende 
vanematele. Eraldise suuruseks 2014. aastal oli 6,0 tuh. eurot (2013. aastal 6,0 tuh. eurot). 
Päevakeskuse teenuse toetust maksti 2 sügava puudega noorukile summas 8,4 tuh. eurot. 
Ühe sügava puudega nooruki ööpäevaringse erihoolekandeteenuse toetust maksti  summas 
5,6 tuh. eurot (2013. aastal samuti vastavalt 8,4 ja 5,6 tuh. eurot). 
Puuetega laste ja nende perede tervise-edenduseks on loodud võimalus kasutada Spa 
Viimsi Tervise ujulat 1 korral nädalas ning Viimsi Kooli ujulat 1 korral nädalas (laps + saatja). 
Teenuse eest on tasutud aasta jooksul summas 5,0 tuh. eurot ja teenust kasutati keskmiselt 
94 korral kuus (2013. aastal tasutud 3,5 tuh. eurot ja teenust kasutati 293 korral). 
 
Muud laste- ja lastega peredega seotud tööd: 

• Asenduskoduteenusel viibis kokku 3 last, perekonnas hooldamisele suunati aasta 
jooksul 4 last.  

• Eestkostel olevaid lapsi oli arvel kokku 6. 
• Peretoetuste ümbervormistamisi teisele lapsevanemale või hooldajale vallavalitsuse 

korraldusega vormistati 1  lapse osas. 
• Lastekaitsevaldkonnas oli aasta alguses arvel 206 last. Aasta jooksul võeti arvele 227 

last, neist 215 esmakordselt. Aasta jooksul võeti arvelt maha 112 last ning aasta lõpu 
seisuga jäi arvele 321 last.   

• Kohtuväliselt menetleti 430 juhtu. 
• Kohtu poolt lahendatud vaidlustes osaleti 43 juhul.  

Tugiisiku teenust võimaldati valla rahastusel 1 lapsele ja Sotsiaalkindlustusameti poolt 2 ning 
projektide kaudu 2 lapsele. 
 
2014 toetatud projektid  

• Alates 2012. aastast on sotsiaal- ja tervishoiuametis kasutusel Sotsiaalministeeriumi 
poolt sotsiaalteenuste osutamiseks tasuta kasutusse antud 2 elektriautot. 

• MTÜ RuaCrew poolt läbiviidava projekti raames korraldati alaealistele 
õigusrikkujatele ja lastekaitse klientidele sotsiaalsete oskuste arendamise koolitusi. 

• 2014. aasta alguses korraldas MTÜ Arengukeskus Avitus vanemahariduse 
programmi raames lapsevanematele koolituse. Ka eelmisel aastal viidi sama projekti 
raames läbi koolitusi nii lapsevanematele kui sotsiaalvõrgustiku liikmetele. 

• SA Eesti Lastefondi projekti raames toimus Viimsi vallas aktiivsus- ja 
tähelepanuhäirega (ATH)  laste vanematele ja õpetajatele teemapäev ning loodi ATH 
laste vanemate tugirühm.  

• Loodi koostöö EELK Perekeskusega kelle projekti raames on perelepitus ja 
perenõustamise teenust saanud 24 Viimsi valla peret. EELK Perekeskuse projekti 
toetati 0.5 tuh. euroga. Koostöö jätkub. 
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Eakad 
2014. aasta lõpus oli Viimsi vallas pensionäre 3109, neist üle 64-aastaseid 2526 (2013. 
aasta lõpus 3038 pensionäri, neist üle 64-aastaseid 2276). Viimsi valla elanike arvu 
suurenemisega on järjepidevalt suurenenud ka vallas elavate pensionäride arv. 
Üldhooldekodu hooldustasude toetust maksti 2014. aastal kokku 112,7 tuh. eurot (2013. 
aastal 105,1 tuh. eurot). Viimsis asuvas Rannapere Pansionaadis oli valla toetusel 
keskmiselt 11 isikut ja väljaspool Viimsi valda olid hooldusel14 vallakodanikku (2013. aastal 
vastavalt 14 ja 12 vallakodanikku). 
2010. aastal käivitati koduhooldusteenuse osutamine hooldustöötaja poolt valla abivajavatele 
üksikutele eakatele ja puuetega inimestele. Koduhooldusteenuseid osutati aasta jooksul kuni 
5 üksi elavale abivajavale eakale. Kuni maini 2014 osutati teenuseid lepingu alusel, alates 
maist 2014 on hooldustöötaja sotsiaal-ja tervishoiuameti koosseisus. Samuti jätkus 2004. 
aastal alguse saanud koduhooldusteenuste osutamine Prangli saarel, kus teenust osutati 
töövõtulepingu alusel 1 isiku poolt. Koduhooldusteenuste osutamisega seotud kulude katteks 
tehti väljamakseid kokku 2,9  tuh. eurot (2013. aastal 2,1 tuh. eurot). 
2014. 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 2014. aastal 
kokku 17 erinevat huviringi, mille tööst võttis osa aasta jooksul 350 eakat. MTÜ Viimsi 
Päevakeskust toetati 86,4 tuh. euroga, sh tegevuse toetuseks eraldati 51,8 tuh. eurot (2013. 
aastal kokku 87,1 tuh. eurot, sh tegevustoetus 51,0 tuh. eurot).  
2014. aastal toimus ka juba traditsiooniks saanud pensionäride jõulupidu, kus osales 
ligikaudu 250 pensionäri. Pidu korraldatakse koostöös sotsiaal- ja tervishoiuameti ning 
kultuuri- ja spordiametiga. Programmi kokkupanekul on suureks abiks olnud Viimsi Keskkooli 
personal. Peo toimumispaik on traditsiooniliselt Viimsi Keskkool.   
Eakate juubeli-ja tähtpäevatoetust maksti 346 isikule summas 6,9 tuh. eurot (2013. aastal 
336 isikule 6,7 tuh. eurot). Matusetoetust maksti 79 korral, kokku summas 5,1 tuh. eurot 
(2013. aastal 89 korral 5,7 tuh. eurot). 
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust toetati 8,0 tuh. euroga aastas (2013. aastal 
samuti 8,0 tuh. euroga). 
Viimsi valla pensionäridele võimaldatakse soodushinnaga ujula kasutamist SPA Viimsi 
Tervises. Eakas ise tasub teenuse eest 5 eurot ja vald 1 euro. Teenuse toetuseks maksti 
kokku  1,5 tuh. eurot. Teenuse kasutajaid oli keskmiselt 174 isikut kuus. 
Ühekordsete toetustena maksti 2014. aastal eakate toimetuleku tagamiseks toetust 
eluaseme-, ravimi-, huviringide osalustasu-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks 
10,9 tuh. eurot (2013. aastal 11,0 tuh. eurot).  
Ühekordset kõigile pensionäridele makstavat 32 euro suurust toetust maksti 2217 
pensionärile kokku summas 70,9 tuh. eurot (2013. aastal 2187 pensionärile 70,0 tuh. eurot).  
 
Töötud  
2014. aastal jätkus töötute arvu vähenemine Viimsi vallas. Kui 2014. aasta alguses oli 
registreeritud töötuid Viimsi valla elanike hulgas 250, siis detsembrikuuks oli töötute arv 
langenud 210 inimeseni (2013. aasta alguses 308 töötut). Viimati oli töötute arv sama madal 
2009. aasta jaanuaris. 2014. aastal registreeritud töötutena arvel olnud isikuid, kes pöördusid 
erinevate sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks sotsiaal- ja tervishoiuameti poole, oli 
kokku 42 (2013. aastal 56). 
Juba neljandat  aastat järjest sõlmiti leping Töötukassaga, kes võis suunata arvel olevaid 
Viimsi valla töötuid heakorratöödele. Lepingu alusel ei suunatud Tööturuameti poolt 2014. 
aastal avalikule tööle ühtegi  töötut. 
 
Euroopa Liidu abi  
Eesti Punase Risti kaudu eraldati Viimsi vallale 2013. aasta juunis Euroopa Liidu toiduabi 
11,7 tonni, mis jaotati valla vähemkindlustatud elanikkonnale välja 2014. aasta veebruariks.  
Esmakordselt kasutati toiduabi väljastamisel vabatahtlike Viimsi pensionäre. 
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
Konsolideeritud BILANSS  

   tuhandetes eurodes 
 

            Lisa 31.12.2014 31.12.2013 
VARAD    
KÄIBEVARA 
Raha ja pangakontod 2 2 842,3 908,2 
Maksu-, lõivu-ja trahvinõuded 4 1 722,4 1 514,2 
Muud nõuded ja ettemaksed 5 1 021,7 717,7 
Varud 59,3 54,2 
Käibevara kokku 5 645,7 3 194,3 
PÕHIVARA 
Pikaajalised finantsinvesteeringud 3 0,4 0,4 
Pikaajalised maksu-, trahvi-, lõivunõuded 4 0,0 1,2 
Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 5 56,2 56,2 
Kinnisvarainvesteeringud 8 199,8 199,8 
Materiaalne põhivara 9 83 853,9 84 684,3 
Immateriaalne põhivara 10 183,4 172,2 
Põhivara kokku 84 293,7 85 114,1 

VARAD KOKKU 
 

89 939,4 88 308,4 

KOHUSTUSED JA NETOVARA 
   LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 

Võlad hankijatele 11 1 065,5 1 278,6 
Võlad töövõtjatele 11 997,3 857,5 
Maksuvõlad 4 508,9 378,7 
Sihtfinantseerimine 11 60,3 76,5 
Eraldised 12 2,6 0,3 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 11 116,9 98,9 
Laenukohustused 13 3 286,8 2 372,8 
Lühiajalised kohustused kokku 6 038,3 5 063,3 
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 
Võlad hankijatele 11 590,9 815,3 
Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed 11 57,0 59,5 
Laenukohustused 13 22 777,5 25 870,7 
Pikaajalised kohustused kokku 23 425,4  26 745,5 
 
KOHUSTUSED KOKKU 29 463,7 31 808,8 
 
NETOVARA 
Reservid 0,1 0,1 
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)   57 158,4 48 961,0 
Aruandeperioodi tulem   3 317,2 7 538,5 
Netovara kokku   60 475,7 56 499,6 

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 
 

89 939,4 88 308,4 
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Konsolideeritud TULEMIARUANNE 
Tuhandetes eurodes 
 
 

       Lisa 2014  2013 

Tegevustulud 
   Maksud 4 19 521,8 17 821,5 

Saadud toetused 14 4 787,3 8 489,6 
Kaupade ja teenuste müük 15 4 474,9 4 079,4 
Muud tulud 16 293,0 425,7 
Tegevustulud kokku 29 077,0 30 816,2 

Tegevuskulud 
   Tööjõukulud 18 -8 927,1 -7 665,6 

Majandamiskulud 19 -8 551,7 -8 059,8 
Antud toetused 17 -2 109,5 -1 960,1 
Muud kulud 19 -1 712,5 -1 652,7 
Põhivara amortisatsioon 9,10 -3 867,0 -3 252,2 
Tegevuskulud kokku -25 167,8 -22 590,4 

Tegevustulem 
 

3 909,2 8 225,8 

Finantstulud-ja kulud 
   Intressikulu 13 -592,6 -692,0 

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 0,6 5,3 
Muud finantstulud-ja kulud 0,0 -0,6 
Finantstulud-ja kulud kokku -592,0 -687,3 

Aruandeperioodi tulem 3 317,2 7 538,5 
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Konsolideeritud RAHAVOOGUDE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes 
 
 

Lisa 2014 2013 
Rahavood põhitegevusest 

   Aruandeperioodi tegevustulem 3 909,2  8 225,8 

Korrigeerimised: 
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 9,10 3 867,0 3 252,1 
Käibemaksukulu põhivara soetuselt 424,7 636,9 
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -1 164,7 -5 295,3 
Kasum/kahjum põhivara müügist 16 -153,7 -81,1 
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 17 2,8 0,0 
Korrigeeritud tegevustulem 6 885,3 6 738,4 
Käibevarade netomuutus -265,6 365,6 
Kohustuste netomuutus -383,4 66,6 
Kokku rahavood põhitegevusest 

 
6 236,3 7 170,6 

Rahavood investeerimistegevusest 
   Materiaalse-ja immateriaalse põhivara soetus -1 978,1 -9 473,1 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 108,8 463,7 
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 17 -2,8 0,0 
Laekunud põhivara müügist 340,9 224,2 
Laekunud finantstulud 0,6 6,7 
Rahavood investeerimistegevusest kokku 

 
-1 530,6 -8 778,5 

Rahavood finantseerimistegevusest 
   Saadud laenud 13 200,0 2 054,1 

Laenude tagasimaksed 13 -1 498,1 -2 240,7 
Arvelduskrediidi muutus 13 -100,0 16,6 
Kapitalirendi tagasimaksed 13 -781,2 -600,1 
Makstud intressid ja muud finantskulud   -592,3 -695,2 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 

 
-2 771,6 -1 465,3 

Puhas rahavoog 
 

1 934,1 -3 073,2 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 908,2 3 981,4 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 2 842,3 908,2 
Raha ja selle ekvivalentide muutus 

 
1 934,1 -3 073,2 
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Konsolideeritud NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes  
 
 

  Kassareserv 
Akumuleeritud 
tulem 

Kohaliku omavalitsuse 
netovara 

Saldo seisuga 31.12.2012 0,1  48 300,3 48 300,4 
Põhivara ümberhindlus  0 660,7 660,7 
Aruandeaasta tulem  0 7 538,5 7 538,5 
Saldo seisuga 31.12.2013 0,1  56 499,5 56 499,6 
Põhivara ümberhindlus  0 658,9 658,9 
Aruandeaasta tulem  0 3 317,2 3 317,2 
Saldo seisuga 31.12.2014 0,1  60 475,6 60 475,7 
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes 

Kirje nimetus 
Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU   19 567,0 23 331,2 24 093,2 

Maksutulud   18 336,4 18 602,8 19 316,5 

  Füüsilise isiku tulumaks 15 911,4 16 300,8 17 022,1 

Maamaks 2 400,0 2 275,0 2 259,7 

Reklaamimaks 25,0 25,0 32,1 

Teede ja tänavate sulgemise maks   2,0 2,6 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 110,6 1 127,2 1 224,1 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 0,0 3 500,2 3 467,4 

Toetusfond (lg 2) 0,0 2 836,1 2 836,1 

  Muud saadud toetused tegevuskuludeks 0,0 664,1 631,3 

Muud tegevustulud  120,0 101,0 85,2 

Laekumine vee erikasutusest 57,0 57,0 56,6 
Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju 
hüvitis 21,0 2,0 1,6 

   Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  42,0 42,0 27,0 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 15 978,9 19 448,6 18 773,4 

Antavad toetused tegevuskuludeks 2 705,3 2 898,4 2 697,4 
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 
füüsilistele isikutele 651,4 991,2 876,0 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 1 701,2 1 589,2 1 507,1 

  Mittesihtotstarbelised toetused 352,7 318,0 314,3 

Muud tegevuskulud 13 273,6 16 550,2 16 076,0 

Personalikulud 4 691,4 7 188,9 7 073,1 

Majandamiskulud 8 171,5 9 175,6 8 841,9 

  Muud kulud 410,7 185,7 161,0 

PÕHITEGEVUSE TULEM 3 588,1 3 882,6 5 319,8 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -3 994,9 -2 999,3 -3 021,4 

Põhivara müük (+)     3,8 

Põhivara soetus (-) -902,6 -1 737,7 -1 638,5 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinants. (+)    104,9 139,9 

Põhivara soetuseks antav sihtfinants. (-) -67,8 -80,8 -74,1 

Osaluste soetus (-) -2 429,1 -939,0 -939,0 

Tagasilaekuvad laenud (+) 151,0 151,0 151,0 

Antavad laenud (-) -100,0 -100,0 -100,0 

Finantstulud (+) 160,0 160,0 209,0 

  Finantskulud (-) -806,4 -557,7 -773,5 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -406,8 883,3 2 298,4 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 4,9 -1 285,2 -1 461,5 

  Kohustuste võtmine (+) 1 720,1 628,3 200,0 

  Kohustuste tasumine (-) -1 715,2 -1 913,5 -1 661,5 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenem ine) -401,9 -401,9 836,9 
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUDE  VÄLJAMINEKUD 
TEGEVUSALADE LÕIKES 20 284,8 22 863,8 22 298,5 

Üldised valitsussektori teenused 5 843,7 3 910,2 4 037,2 

Valla- ja linnavolikogu 100,0 102,0 79,1 

Valla- ja linnavalitsus 1 770,3 2 048,9 2 041,6 

Reservfond 395,4 20,3   

Muud üldised valitsussektori teenused   67,1 66,9 55,0 

Valitsussektori võla teenindamine 806,4 557,7 773,5 
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Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 2 704,5 1 114,4 1 088,0 

Avalik kord ja julgeolek 56,3 53,3 54,2 

Politsei 34,4 34,4 33,3 

Päästeteenused 21,9 18,9 20,9 

Majandus 1 583,3 2 454,5 2 316,8 

Põllumajandus 6,7 9,7 8,4 

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 270,0 477,9 421,1 

Ühistranspordi korraldus 800,0 722,5 722,5 

Veetransport 423,8 1 098,8 1 035,7 

Turism 15,0 15,0 4,8 

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 51,8 61,7 60,3 

Muu majandus (sh majanduse haldamine) 16,0 68,9 64,0 

Keskkonnakaitse 844,5 827,1 841,4 

Jäätmekäitlus (prügivedu) 450,5 474,5 501,0 

Heitveekäitlus 315,1 315,1 315,0 

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 22,0 22,0 12,5 

Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 56,9 15,5 12,9 

Elamu- ja kommunaalmajandus 531,4 560,3 533,7 

Veevarustus   5,8 5,8 

Tänavavalgustus 350,0 340,0 315,6 

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 181,4 214,5 212,3 

Tervishoid 39,0 35,0 33,6 

Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 39,0 35,0 33,6 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 2 051,3 2 108,6 2 027,6 

Sporditegevus  593,9 646,7 607,4 

Laste muusika- ja kunstikoolid 383,5 414,2 409,1 

Noorsootöö ja noortekeskused 81,4 81,4 91,5 

Täiskasvanute huvialaasutused 181,3 181,3 181,3 

Vaba aja üritused 14,8 16,1 14,5 

Raamatukogud 244,2 233,5 221,2 

Muuseumid 240,0 246,3 246,7 

Kultuuriüritused 70,2 71,0 54,3 

Seltsitegevus 39,8 41,2 37,2 

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 120,0 94,0 99,6 

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 13,3 13,3 6,9 

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus 68,9 69,6 57,9 

Haridus 8 611,8 12 126,3 11 766,2 

Alusharidus (lasteaiad) 4 795,0 4 952,7 4 786,8 

Lasteaed-koolid 267,4 561,9 559,2 

Põhikoolid 103,9 2 780,8 2 715,1 

Gümnaasiumid 3 044,9 3 263,6 3 184,9 

Koolitoit 248,0 494,1 475,7 

Muu haridus, sh. hariduse haldus 142,1 48,9 33,8 

Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 10,5 24,3 10,7 

Sotsiaalne kaitse 723,5 788,5 687,8 

Haigete sotsiaalne kaitse 1,5 1,5 1,5 

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 36,0 29,0 26,1 

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 86,9 122,2 112,1 

Eakate sotsiaalhoolekande asutused 205,1 205,1 199,1 

Muu eakate sotsiaalne kaitse 118,0 113,9 92,3 

Toitja-kaotanute sotsiaalne kaitse 5,5 5,5 5,1 

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 237,2 245,3 202,5 

Töötute sotsiaalne kaitse 4,8 0,9   
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Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 4,0 2,0 0,1 

Riiklik toimetulekutoetus 2,9 38,9 30,8 

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 6,5 6,5 4,9 

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 15,1 17,7 13,3 

MUUD NÄITAJAD  

Aasta 
alguse 
seisuga 

Aasta 
alguse 
seisuga 

Perioodi 
lõpu 
seisuga 

Võlakohustused 23 152,3 23 152,3 21 690,8 

       sh sildfinantseering 939,0 9,9 1 139,0 

Vaba jääk ehk likviidsed varad 401,9 401,9 1 238,8 

 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud Viimsi Valla kohta ja vastab oma koosseisult 
konsolideerimata finantsaruannetele ( vt. lisa 21 ). 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole 
konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 22. 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 
 

Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruand e koostamisel 
kasutatud arvestuspõhimõtted 

 
2014.a Viimsi Valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas 
Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga., Hea raamatupidamistava põhinõuded on 
kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi 
raamatupidamise 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. 
 
2014.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaruandes kajastuvad Viimsi Vald (sh. 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 tütarettevõtete AS Viimsi Vesi (koos 
tütarettevõtetega OÜ Viimsi Tehnoabi ja OÜ Viimsi Filterveevärk), AS Rannapere 
Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus, OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus, OÜ Haabneeme Lasteaed, 
SA Viimsi Kodanikukaitse Fond, SA Rannarahva Muuseum ja SA Rannapere 
Sotsiaalkeskus.  
 
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 kohustused nende 
õiglases väärtuses (v.a. ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende 
raamatupidamisväärtuses).  
 
a) Valitseva mõju all olevad üksused 
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (vt. 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, kohustustes ja tingimuslikes kohustustes 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 
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muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused kasumis/kahjumis kui muudel 
omakapitali kirjetel) ning investeeringuobjekti varade, kohustuste ja tingimuslike kohustuste 
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 kohustusi, 
kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust 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 Viims i 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, v.a investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata 
aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused). 
 
Finantsvara  
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid 
lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad 
ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt 
arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse 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 
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 
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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 (s.o. 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. 
 
Finantskohustused 
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele 
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, millest on maha 
arvatud tehingukulutused. 
Finantskohustus 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. Laenukohustusi, mille 
tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse 
pikaajalisteks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse 
lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal on õigus 
bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 
Finantskohustused 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 laenukohustuste koosseisus. 
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.  
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse 
otsemeetodil. 
 
Nõuded ostjate vastu 
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud seotusmaksumuses (s.o. 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 
juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks (inimese surm, ettevõtte 
likvideerimine jms.). Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 
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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 mitte-
tagastatavatest 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 põhivara kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset 
meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, 
sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Rakendatakse amortisatsioonimäärade vahemikku 3-10 %. 
Maad ei amortiseerita.  
 
Materiaalne põhivara 
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 2 000 eurot (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 
eurot), välja arvatud maa, hooned, kunstiväärtused, mis võetakse soetusmaksumuses arvele 
olenemata maksumusest. Varem arvelevõetud põhivaraobjektide (maksumusega alla 2 000 
euro) arvestust jätkatakse bilansis kuni nende mahakandmiseni. Varad, mille kasulik tööiga 
on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kajastatakse kuni 
kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel 
kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust 
bilansiväliselt. 
 
Materiaalse põhivara algne soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega 
seotud kulutustest. Soetusmaksumuse hulka ei arvestata põhivara soetamisega seotud 
mittetagastatavaid makse ja lõive (va omatarbeks ehitatavate varade maksumusse 
lisatavatele tööjõukuludelt arvestatud maksud), samuti laenu- ja lähetuskulusid. Sellised 
kulud  kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna. 
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, 
liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute 
lisamisel hinnatakse vara  järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara 
kulumi normi. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise 
momendil. 
Põhivara, milline ei olnud eelnevalt bilansis, näiteks maa ja pärandvara tasuta saamist 
kajastatakse ümberhindamistehinguna õiglases väärtuses (st vara õiglane väärtus 
kajastatakse vara saamisel otse netovaras akumuleeritud ülejäägi real). Kui õiglast väärtust 
ei ole võimalik määrata, siis kajastatakse maa bilansis maksustamishinnas ning muude 
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põhivaraobjektide arvestust peetakse bilansiväliselt. Tasuta saadud varaobjektide, milliste 
maksumus ei ületa põhivara 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 norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 
kasulikust tööeast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga 
komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse 
komponendid eraldi arvele. Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele 
järgmised: 
 
Põhivara liik    Amortisatsiooni norm 
Hooned     2-5 % 
Rajatised     5 % 
Masinad ja seadmed    15-30 % 
Inventar     20-40 % 
Arvutustehnika    20-40 % 
 
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 
Kulumi arvestus lõpetatakse, kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida grupp saaks 
vara võõrandamisel täna, juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on 
eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust. 
Materiaalse põhivara kulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga 
majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused 
raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt. 
 
Materiaalse põhivara bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui 
mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla 
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib grupp läbi vara 
kaetava väärtuse hindamise. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest 
järgnevast näitajast: vara neto õiglane väärtus miinus müügikulutused või vara 
kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara  
objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna tulemiaruande kirjel „Põhivara amortisatsioon ja allahindlus”. 
Kui hiljem vara kaetav väärtus on tõusnud üle vara bilansilise väärtuse, siis allahindlus 
tühistatakse ja suurendatakse vara bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani, kui 
bilansilise väärtuseni, mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara allahindluse 
tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samal kirjel, kus kajastati varasem allahindlus. 
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui grupp ei eelda 
selle vara kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara 
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 vara väärtus ei ole langenud 
selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. 
 
Ümberhindlus 
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara 
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 peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate 
puudumisega. 



Viimsi Vald  Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

Vallavanem J. Trei 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

68 

Varade ümberhindluseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel 
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse 
meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. 
Turuhinna puudumisel on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud 
erandjuhul arvele võtta ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses (riigi raamatupidamise 
üldeeskiri § 18). 
2014. aastal hinnati ümber maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi 
munitsipaliseerimise käigus kokku summas 658,9 tuh. eurot. 2013 .aastal hinnati ümber 
maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi munitsipaliseerimise käigus kokku summas 
660,7 tuh. eurot.  
 
Immateriaalne põhivara 
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja soetusmaksumusega alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010.a. soetatud varade korral 
alates 1 917 eurost). Immateriaalset põhivara 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 varaga. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalse põhivara amortiseerimisel 
kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on 5-50 %. Piiratud 
kasuliku elueaga immateriaalse vara kulum kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Põhivara 
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 immateriaalse vara kaetav väärtus võib 
olla langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis viiakse läbi vara väärtuse languse test ja 
vajadusel hinnatakse vara alla tema kaetavale väärtusele. 
Uurimis- ja arendustegevusega seotud väljaminekud kajastatakse kuluna nende tekkimisel, 
välja arvatud juhul, kui need on seotud iseseisva varaobjektiga, mis vastab vara kajastamise 
tingimustele.  
 
Varade väärtuse langus 
Piiramatu kasuliku elueaga vara (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse vara väärtuse 
langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade 
puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste 
asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda 
bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille 
võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara 
õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, 
vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara 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 vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a. firmaväärtus, mille 
allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes 
põhivara allahindluse kulu vähendamisena. 

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 kohustusena renditud vara õiglase 
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on 
madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud 
põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab 
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rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas 
rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. 
Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning 
intressikuluks . Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul. 
 
Grupp on rendileandja 
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara 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 kapitalirendikohustust 
(kasutusvalduse kohustust). Intressikulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, 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 
kohustused, mis teatud tingimusel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, kuid mille 
kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 
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. 
 
Laenukohustused 
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 kohustustelt 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 on alates 
01.01.2008 21/79 ja alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt.  
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaks kajastatakse dividendide 
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 põhivara soetamise 
perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata 
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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 põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele 
tema soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna. 
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse 
tulemiaruandes kompenseeritavat kulu või põhivara soetust ja saadud toetust mõlemaid 
eraldi. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või 
sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustuste, tulude ja kulude arvelevõtmise 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 kohustusena vastava taotluse alusel. 
 
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseerit ud finantsvarad ja-kohustused 
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 kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse 
bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside 
alusel. Välisvaluutatehingutest 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 
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 
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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 põhivara arvelevõtmise piirmäära, 
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab 
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna. Liitumistasu 
võib võtta miinusega põhivarana arvele eraldi põhivara kaardil. Liitumistasu, mis jääb alla 
põhivara soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna. 
 
Kulude arvestus 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara 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 kohustuste saldode muutused. 
Käesolevas aastaaruandes on muudetud rahavoogude kirjete jaotust. Põhivara soetusele 
lisanduv käibemaksukulu on lisatud põhivara soetusele. Põhivara soetuseks saadud 
sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav 
käibemaksukulu ning põhivara 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. 
 
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 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste 
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 kohustuste 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 koostatakse KOFS (Kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seadus) alusel 
kassapõhisel põhimõttel konsolideerimata Viimsi Valla kohta. Eelarve täitmise aruanne on 
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koostatud konsolideerimata Viimsi Valla kohta kassapõhiselt, mistõttu informatsiooni selles ei 
ole võimalik võrrelda tekkepõhisel põhimõttel koostatud Viimsi Valla konsolideerimata 
aruannetes (lisa 21) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest põhimõttest tulenevatele 
erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 
1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara 

müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaraga tehtud 
mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 

2) kaupade ja teenuste ning põhivara soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata 
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, 
teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real 
Muud tegevuskulud). 
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Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 
tuhandetes eurodes  
 
  31.12.2014 31.12.2013 
Sularaha 15,0 11,6 
Arvelduskontod pankades 2 827,3 896,6 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 2 842,3  908,2 
 
Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 0,6 tuh. eurot. 2013.aastal oli 
intressitulu 5,3 tuh. eurot. 

Lisa 3. Finantsinvesteeringud 
tuhandetes eurodes  

31.12.2014 31.12.2013 
Pikaajalised finantsinvesteeringud     
Noteerimata aktsiad 0,4 0,4 
   
Viimsi vald omab 10 OÜ Harel osakut, osaluse määr 2,5%. Osakud on kajastatud 
soetusmaksumuses, kuna õiglast väärtust pole võimalik määrata. 
 
 

Lisa 4. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded, maksukohust used ning     
maksutulud 
tuhandetes eurodes  
 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

Nõuded brutosummas      Lühiajalised nõuded      Pikaajalised nõuded  

  31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Üksikisiku tulumaks 1 702,0 1 494,6 0 1,2 

Maamaks 2,3 5,9 0 0 

Nõuded loodusressursside kasutamisest         

ja saastetasud 13,9 12,5 0 0 

Muud maksud (kohalikud maksud) 3,7 0,8 0 0 

Trahvinõuded 5,4 5,0 0 0 

Ebatõenäoliselt laekuvad          

maksu-, lõivu-ja trahvinõuded -4,9 -4,6 0 0 

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded          

kokku 1 722,4 1 514,2 0 1,2 
 
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. 
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B. Maksukohustused  

Maksud brutosummas     Lühiajalised kohustused  

  31.12.2014 31.12.2013 

Sotsiaalmaks 249,4 196,1 

Üksikisiku tulumaks 135,6 103,7 

Käibemaks 65,0 30,0 

Kogumispensionimaksed 12,0 7,7 

Töötuskindlustusmaksed 20,4 14,6 

Erisoodustuste-ja ettevõtja tulumaks 0,7 1,5 

Loodusressursside kasutamise ja     

saastetasud 24,4 25,0 

Maamaks 1,2 0 

Muud maksukohustused 0,2 0 

Maksuvõlalt arvestatud intress 0 0,1 

Maksukohustused kokku 508,9  378,7 
                                                             

C. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

  Arvestatud tulu aruandeaastal 

  2014 2013 

Üksikisiku tulumaks 17 228,3 15 611,5 

Maamaks 2 256,1 2 183,4 

Kohalikud maksud 37,4 26,6 

Maksud kokku 19 521,8  17 821,5 

Tasu vee erikasutuse eest (lisa16) 58,1 55,0 

Saastetasu (lisa16) 1,6 0,9 

Tasud kokku 59,7 55,9 
 
Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallale aruandeaastal järgmiselt: reklaamimaksu 34,8 tuh. 
eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 2,6 tuh. eurot. 2013.a. arvestati 
reklaamimaksu 23,3 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 3,3 tuh. eurot. 
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Lisa 5. Muud nõuded ja makstud ettemaksud 
tuhandetes eurodes 
 
    31.12.2014 31.12.2013 
Nõuded ostjate vastu       
  Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük) 575,1 554,0 
  Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud  -67,9 -76,3 
Maksude ettemaksed    84,1 105,6 
Tulevaste perioodide kulud       
  Ettemaksed töövõtjatele 5,1 0,6 

  
Deklareeritud maksukulu töötasu 
ettemaksetelt 1,7 0 

  Muud tulevaste perioodide kulud 75,0 54,9 

  Ettemakstud sihtfinantseerimised ( lisa 17) 31,3 23,9 

Nõuded saamata toetuste 
eest (lisa 14)   315,4 52,6 
Muud nõuded       
  Makstud tagatisdeposiidid 1,6 1,7 
  Käibemaksu deklareerimata ettemaksed 0 0,1 
  Muud nõuded 30,5 33,7 

  
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muud 
nõuded -30,5 -33,2 

  Muud viitlaekumised 0,3 0,1 

Kokku muud nõuded ja ettemaksed 1 021,7 717,7 

 Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 
  

    31.12.2014 31.12.2013 

Muud pikaajalised nõuded 56,2 56,2 

Kokku pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 56,2  56,2 
 
Muude pikaajaliste nõuetena on kajastatud nõuded eraisikutele liitumistasude eest.  
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Lisa 6. Osalused sihtasutustes 
tuhandetes eurodes  
 
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva 
mõju all olevad sihtasutused: 

Nimetus, aasta Osaluse Osalus  Tulemiaruande  näitajad  
Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

  määr  emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Neto- 
  (%) bilansis         varad 
SA Rannarahva 
Muuseum               

2014 100 12,1 419,7 -436,9 -17,2 155,8 65,7 

2013 100 12,1 367,4 -396,8 -29,4 135,6 82,9 

SA Viimsi 
Kodanikukaitse Fond                                                  

2014 100 0 3,3 -3,3 0 0 0 

2013 100 0 4,4 -4,4 0 0,9 0,1 

SA  Rannapere 
Sotsiaalkeskus               

2014 100 3,2 699,9 -601,0 98,9 834,2 262,2 

2013 100 3,2 636,1 -635,3 0,8 792,4 163,3 
Kõik sihtasutused asuvad Eesti Vabariigis. 

10. detsembril 2013. aastal otsustati Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 92 likvideerida SA 
Viimsi Kodanikukaitse Fond ning likvideerimisprotsess viidi lõpule 2014. aastal. 

 

Lisa 7. Osalused tütarettevõtetes 
tuhandetes eurodes 
 
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva 
mõju all olevad äriühingud: 
 

Nimetus, aasta Osaluse Osalus  Tulemiaruande  näitajad  
Bilansi näitajad 
aasta lõpus 

  määr  emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Neto- 
  (%) bilansis         varad 

AS Viimsi Vesi               

2014 100 6 695,1 3 865,6 -4 154,0 -288,4 30 243,1 25 140,2 

2013 100 5 756,1 7 030,9 -3 802,6 3 316,5 30 060,6 24 489,6 

AS Rannapere                

Pansionaat               
2014 100 427,7 411,2 -475,2 -64,0 557,8 427,7 

2013 100 491,7 419,2 -440,0 -20,8 630,2 491,7 

OÜ Viimsi Haldus               

2014 100 6 570,7 969,8 -963,0 6,8 22 615,2 7 540,4 

2013 100 6 570,7 646,9 -712,5 -65,6 23 927,9 7 533,6 

OÜ Viimsi Tehnoabi               
2014 100 0,0 218,5 -212,1 6,4 152,7 128,2 

2013 100 0,0 308,7 -308,0 0,7 157,5 121,8 
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OÜ Viimsi Valla               Lisa 7 järg 

Arenduskeskus               
2014 100 34,8 84,3 -87,5 -3,2 61,3 57,1 

2013 100 34,8 123,3 -106,1 17,2 66,1 60,3 

OÜ Haabneeme               

Lasteaed               

2014 100 127,8 204,5 -191,2 13,3 1 219,6 503,9 
2013 100 127,8 202,1 -191,7 10,4 1 302,3 490,6 

OÜ Viimsi Filterveevärk               

2014 100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 

2013 100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 
 
Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis. 
 
2014. aastal suurendati AS-i Viimsi Vesi  aktsiakapitali summas 939,0 tuh. eurot. 2014. 
aastal toimunud aktsiakapitali suurendamise käigus emiteeriti 12 uut 63,90-eurose 
nimiväärtusega lihtaktsiat ülekursiga 938,2 tuh. eurot. Aktsiate eest tasuti rahas. 2014. aastal 
tehti aktsiakapitali rahaline sissemakse summas  709,0 tuh. eurot, mis ei olnud 
bilansipäevaks Äriregistris veel registreeritud.  Bilansipäeva järgselt kajastati see kui Viimsi 
Valla nõue AS Viimsi Vesi vastu. Viimsi Vallavalitsuse 5. mai 2015. aasta korralduse nr 696 
alusel tehti eelpoolnimetud nõudega mitterahaline sissemakse aktsiakapitali. 
 
2015. aastal on sissemakseid tehtud AS-i Viimsi Vesi aktsiakapitali summas 130,0 tuh. eurot.  
Aktsiate eest tasuti rahas. 
 
Grupi osalused nimetatud tütarettevõttes seoses aktsiakapitali suurendamisega ei muutunud. 
 
2013. aastal suurendati AS-i Viimsi Vesi aktsiakapitali summas 939,0 tuh. eurot.. OÜ Viimsi 
Haldus osakapitali suurendati 2013. aastal summas 985,0 tuh. eurot. Grupi osalus nimetatud 
tütarettevõtetes seoses aktsia(osa-)kapitali suurendamisega ei muutunud. 
 
 

Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud 
tuhandetes eurodes 
 
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2013 199,8 
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2014 199,8 

    2014 2013 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 19) 0,0 -0,6 
 
Kinnisvarainvesteeringuteks on maa. 
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks. 
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu oli 2014.aastal 0,3 tuh. eurot ning 
2013.aastal samuti 0,3 tuh. eurot ning kajastub lisa 15 Õiguste müük summa koosseisus. 
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Lisa 9. Materiaalne põhivara 
 
tuhandetes eurodes 

  
Maa Hooned ja 

rajatised 
Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara  

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku 

Jääk 31.12.2012             

Soetusmaksumus  10 461,4 67 881,3 1 012,9 1 389,7 7 815,0 88 560,3 

Akumuleeritud kulum  0 -12 524,1 -776,7 -1 183,1 0 -14 483,9 

Põhivara jääkväärtus 31.12.2012 10 461,4  55 357,2 236,2 206,6 7 815,0 74 076,4 

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 15,0 6276,6 54,6 426,8 6 035,3 12 808,3 

Saadud mitterahal. sihtfinantseerimine 500,7 3,2 0 0 0 503,9 

Kulum ja allahindlus 0 -3 049,0 -97,1 -68,7 0 -3 214,8 

Ümberhindlused 661,6 0 0 0 -0,9 660,7 

Ümberklassifitseerimine 82,7 11 632,7 4,4 0 -11 719,8 0 
Müüdud põhivara jääkväärtuse 
mahakandmine -7,1 -131,5 -4,4 0 0 -143,0 

Muu mahakandmine jääkväärtuses 0 0 0 0 -7,1 -7,1 

Kokku liikumised 1 252,9  14 732,0 -42,5 358,1 -5 692,5 10 608,0 

Jääk 31.12.2013             

Soetusmaksumus  11 714,3 85 618,5 932,1 1 816,5 2 122,5 102 203,9 

Akumuleeritud kulum  0 -15 529,3 -738,4 -1 251,8 0 -17 519,5 

Põhivara jääkväärtus 31.12.2013 11 714,3  70 089,2 193,7 564,7 2 122,5 84 684,4 

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 27,8 379,2 46,3 22,1 2 004,5 2 479,9 

Saadud mitterahal. sihtfinantseerimine 57,7  0 0 0 0 57,7 

Kulum ja allahindlus 0 -3 686,2 -76,2 -77,1  0 -3 839,5 

Ümberhindlused 658,9 0 0 0  0 658,9 

Ümberklassifitseerimine 0 1 251,9 0 80,2 -1 332,1 0 
Müüdud põhivara jääkväärtuse 
mahakandmine -65,5 -121,7 0 0 0 -187,2 

Muu mahakandmine jääkväärtuses 0 0 0 -0,3  0 -0,3 

Kokku liikumised 678,9  -2 176,8 -29,9 24,9 672,4 -830,5 

Jääk 31.12.2014             

Soetusmaksumus  12 393,2 87 056,5 926,4 1 797,1 2 794,9 104 968,1 

Akumuleeritud kulum  0 -19 144,1 -762,6 -1207,5 0 -21 114,2 

Põhivara jääkväärtus 31.12.2014 12 393,2  67 912,4 163,8 589,6 2 794,9 83 853,9 

 
 
2014. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 658,9 
tuh. eurot (2013. aastal kokku summas 660,7 tuh. eurot). 
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Kapitalirendi tingimustel renditud põhivara  
tuhandetes eurodes 

    

Hooned ja 
rajatised 

Info ja 
kommunikats. 

seadmed 

Masinad 
ja 

seadmed  

Muu 
põhivara Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2013   26 218,1  52,8  81,1  836,0  27 188,0  

Akumuleeritud kulum 31.12.2013   -3 526,6  -52,8  -80,4  -836,0  -4 495,8  

Jääkväärtus 31.12.2013   22 691,5  0  0,7  0  22 692,2  

       

Soetusmaksumus 31.12.2014   26 218,1  52,8  80,1  836,0  27 187,0  

Akumuleeritud kulum 31.12.2014   -4 098,8  -52,8  -80,1  -836,0  -5 067,7  

Jääkväärtus 31.12.2014   22 119,3  0  0  0  22 119,3  
 
 
Pangalaenude tagatiseks panditud vara 
tuhandetes eurodes 

  Maa Kinnistu Kokku 

Soetusmaksumus 1 461,7  11 264,9  12 726,6  

Akumuleeritud kulum 0  -1 912,6  -1 912,6  

Jääk 31.12.2013 1 461,7  9 352,3  10 814,0  

Soetusmaksumus 1 461,7  11 264,9  12 726,6  

Akumuleeritud kulum 0  -2 081,9  -2 081,9  

Jääk 31.12.2014 1 461,7  9 183,0  10 644,7  
 

 
Ülaltoodud panditud varad väljendavad pankadelt võetud pangalaenude tagatisi, mis on lahti 
kirjutatud lisas 13. 

Lisa 10. Immateriaalne põhivara 
tuhandetes eurodes 

  
Tarkvara  Muu immat. 

Põhivara 
Õigused ja 
litsentsid Ettemaksed  Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2012 100,8 16,0 191,7  0 308,5 
Akumuleeritud kulum 31.12.2012 -66,8 -11,3 -47,9  0 -126,0 
Jääkväärtus 31.12.2012 34,0  4,7 143,8  0 182,5 
Aruandeperioodi liikumised:           
Soetused  10,9 9,0 0  0 19,9 
Amortisatsioon -13,5 -7,1 -9,6  0 -30,2 
Soetusmaksumus 31.12.2013 111,7 25,0 191,7  0 328,4 
Akumuleeritud kulum 31.12.2013 -80,3 -18,4 -57,5  0 -156,2 
Jääkväärtus 31.12.2013 31,4  6,6 134,2  0 172,2 
Aruandeperioodi liikumised:           
Soetused  0 0 0 38,3 38,3 
Amortisatsioon -9,3 -3,0 -9,6 0 -21,9 
Soetusmaksumuse mahakandmine -5,2 0 0 0 -5,2 
Kulumi mahakandmine 5,2 0 0 0 5,2 
Soetusmaksumus 31.12.2014 106,5 25,0 191,7 38,3 361,5 
Akumuleeritud kulum 31.12.2014 -89,6 -21,4 -67,1 0 -178,1 
Jääkväärtus 31.12.2014 16,9  3,6 124,6 38,3 183,4 
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Lisa 11. Võlad hankijatele ja töövõtjatele ning muu d kohustused ja 
saadud ettemaksed 
tuhandetes eurodes 
 
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele 

  31.12.2014 31.12.2013 
Võlad hankijatele     
Lühiajalised kohustused      
Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 667,6 1 197,0 
Võlad hankijatele põhivara eest 397,9 81,6 

Kokku lühiajalised võlad hankijatele 1 065,5  1 278,6 
Pikaajalised kohustused      
Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 0 125,1 
Võlad hankijatele põhivara eest 590,9 690,2 
Kokku pikaajalised kohustused 590,9  815,3 

  31.12.2014 31.12.2013 
Võlad töövõtjatele     
Puhkusetasude kohustus 363,9 293,4 
Töötasu võlgnevus 378,9 330,7 
Arvestatud ja kinnipeetud maksud,     
mille deklareerimiskohustus pole veel 
saabunud 248,1 224,3 
Võlad majanduskulude eest  4,0 7,3 
Muud võlad töövõtjatele 2,4 1,8 

Kokku võlad töövõtjatele 997,3  857,5 
 
 
B. Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

  31.12.2014   31.12.2013   
  Lühiajaline  Pikaajaline Lühiajaline  Pikaajaline 
  osa osa osa osa 
Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed         
Intressikohustused 20,4 0 20,1 0 
Toetuste andmise kohustused (lisa 14) 1,7 0 0 0 
Muud kohustused 0 0 8,2 0 
Saadud tagatistasud 69,6 0 25,9 0 
Muud saadud ettemaksed 9,5 57,0 9,5 59,5 
Ettemaksed toodete ja teenuste eest 15,7 0 35,2 0 

Kokku 116,9 57,0 98,9 59,5 
Sihtfinantseerimine (lisa 14)         
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 57,6 0 71,8 0 
Kaasfinantseerimiseks saadud ettemaksed 2,7 0 4,7 0 

Kokku 60,3 0 76,5 0 
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Lisa 12. Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
tuhandetes eurodes 

Eraldised 
Jääk 
seisuga Kasutatud Lisandunud/ 

Jääk 
seisuga 

  31.12.2013   tühistatud 31.12.2014 
Kohtuprotsesside suhtes       
  Lühiajalised 0,3 0 2,3 2,6 
 
Tallinna Halduskohtu poolt menetluses olevate haldusasjade tarbeks seoses lasteaiakoha 
tagamata jätmisega tekkinud kahju hüvitamiseks on 2014.aastal moodustatud eraldised 
kokku summas 2,3 tuh. eurot, sh haldusasja 3-13-1859 osas 0,5 tuh. eurot ( 2013.aastal 0,3 
tuh. eurot), haldusasja 3-13-932  ja 3-14351374 tarbeks samale isikule 0,7 tuh. eurot ja 
haldusasja 3-14-52400 osas 1,1 tuh. eurot.  

Viimsi Vallavalitsusel on pooleliolevaid kohtuasju kokku 9: 3 tsiviil- ja 6 haldusasja. 1 
tsiviilasjas on üheks hagejaks vald ise, 1 on seotud pankotimenetluses osalemisega ja 1 hagi 
on esitatud valla vastu seoses töölepingu ebaseadusliku ülesütlemisega. 1 haldusasi on 
seoses vallavolikogu umbusalduse avaldamise otsuse vaidlustamisega, 2 seoses nõudega 
tunnistada kehtetuks ehitusluba ja 3 seoses lasteaiakoha mittetagamisega 
munitsipaallasteaias. 
 
Bilansivälise nõudena on kajastatud tsiviilasjas 2-07-24191 valla kasuks välja mõistetud 
menetluskulud summas 9,1 tuh eurot, mis pole bilansipäevaks laekunud. 
Käsitletud ei ole sotsiaal- ja tervishoiuameti valdkonda kuuluvaid vaidlusi, samuti vaidlusi, 
millesse Viimsi vald on kaasatud arvamuse andmiseks, pärandvara suhtes toimuvaid 
pankrotimenetlusi ja kriminaalasjades esitatud tsiviilhagisid. 
 
2007.aasta detsembris on Maanurk OÜ-ga sõlmitud lepingu alusel  seatud hoonestusõigus 
50 aastaks OÜ-le Viimsi Haldus. 2012.aastal langetati otsus kohtuasjas Maanurk OÜ (endise 
nimega NordWest Kinnisvara OÜ) vastu (tsiviilasi nr 2-11-1643) hoonestusõiguse tasu 
maksmise võlgnevuse ning hoonestusõiguse omanikule langemise 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 varade kajastamise kriteeriumite kohaselt ei 
ole nende laekumine piisavalt kindel ning usaldusväärselt määratav. 
 
 
Tingimuslikud kohustused 31.12.2014 31.12.2013 

  Teenus-ja üürilepingute suhtes 483,4 483,4 
 
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt  3 788,6 4 050,0 
 
Tingimusliku kohustusena on kajastatud kulud, mis võivad tekkida MTÜ-ga Laste Aeg 
sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepinguga seoses. Leping on sõlmitud aastani 2021, 
etteteatamistähtajaga 12 kuud, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on 
arvestatud  12 kuu teenuse eest tasumisele kuuluv summa 470,1 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. 
 
 
2012. aastal alustati seoses pettuse või kahtlustatava pettusega uurimine Grupi 
tütarettevõttes. Alates 2013. aastast menetleb Põhja Prefektuuri Majanduskuritegude talitlus 
kriminaalasja, kus kahju kannatajaks on Viimsi Tehnoabi OÜ. 2014.aastal algatati 
kriminaalmenetlus, kus kahju kannatajaks on SA Rannapere Sotsiaalkeskus. Kuna 
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aastaaruande koostamise hetkel ei ole käesolevate kriminaalmenetluste lõpptulemused veel 
teada, siis Grupp ei ole kajastanud 2014. aasta raamatupidamise aastaaruandes varana 
võimalikke nõudeid ( vara kajastamise kriteeriumite kohaselt ei ole see piisavalt kindel ning 
usaldusväärselt määratav) ja eraldist sellest tuleneda võivate mistahes kohustuste osas. 
 
27.06.2014 sõlmis Viimsi Vallavalitsus lepingu Ettevõtluse Arendamise SA-ga Prangli tee 
tänavavalgustuse arendamiseks summas 21,7 tuh. eurot  (omafinantseerimise kohustus 3,8 
tuh. eurot), mis on kajastatud bilansivälise nõudena. Aruandeperioodi lõpuks oli objektil 
teostamata töid 2,4 tuh. euro eest (koos käibemaksuga).   
08.07.2014 sõlmis tütarettevõte AS Viimsi Vesi lepingu Keskkonnainvesteeringute 
Keskusega (KIK) sihtfinantseerimise saamiseks veemajanduse rekonstrueerimiseks EL 
Ühtekuuluvusfondist (ÜF IV). See projekt kestab kuni 2015. aasta lõpuni. Aruandeaasta lõpu 
seisuga on veel tegemata töid  415,3 tuh. euro eest. Sellest 239,7 tuh. eurot kuulub 
sihtfinantseerimisele ja 121,6 tuh. eurot moodustab omafinantseerimine (lisa 14). 
 
Potentsiaalne tulumaks dividendidelt  
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit 
kokku 18 943,2 tuh. euro väärtuses ( 31.12.2013  19 287,2 tuh. eurot), millest omanikule on 
võimalik dividende välja maksta 15 154,6 tuh. eurot (31.12.2013 15 237,2 tuh. eurot). Sellelt 
arvestatud potentsiaalne tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena.  
 

Lisa 13. Laenukohustused  
tuhandetes eurodes 
 
Laenukohustuste jaotus järelejäänud tähtaja järgi 
 

  

Tähtajaga 
kuni 1 aasta 

Tähtajaga 
1-5 aastat 

Tähtajaga 
üle 5 aasta 

Kokku 
pikaajaline 

osa 
Kokku 

Jääk seisuga 31.12.2013            

Pangalaenud 1 591,6 9 757,5 6 413,7 16 171,2 17 762,8 

Kapitalirent 781,2 3 304,9 6 394,6 9 699,5 10 480,7 

Kokku 2 372,8  13 062,4 12 808,3 25 870,7 28 243,5 

Jääk seisuga 31.12.2014            

Pangalaenud 2 490,8 9 291,4 4 582,6 13 874,0 16 364,8 

Kapitalirent 796,0 3 439,7 5 463,8 8 903,5 9 699,5 

Kokku 3 286,8  12 731,1 10 046,4 22 777,5 26 064,3 
 
 
Aruandeperioodil toimunud liikumised 
 

    2014 2013 

Saadud laenud   200,0  2 054,1  

Arvelduskrediidi muutus   -100,0 16,6 

Tagasi makstud laenud   -1 498,1 -2 240,8 

Tagasi makstud kapitalirendikohustused -781,2 -600,1 

Kokku   -2 179,3 -770,2 
 

 
Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO. 
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Intressikulud 
 

    2014 2013 

Pangalaenudelt   -313,0 -347,0 

Kapitalirendilt   -251,5 -326,0 

Muudelt kohustustelt   -27,8 -18,5 

Diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt 0 -0,5 

Muud intressikulud   -0,3 0 

Kokku intressikulu   -592,6 -692,0 
 
 
Informatsioon laenulepingute kaupa 
Laenu andja Lõpptähtaeg Intressimäär Alusvaluuta Jä äk   

        31.12.2014 31.12.2013 

SWEDBANK   V Vesi 2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,2% EUR 202,4 265,9 

SWEDBANK   V Vesi 2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,2% EUR 372,5 462,0 

SWEDBANK   V Vesi arvelduskrediit 

Euro 6kuu 
EURIBOR+5% 
krediitkaardi kasut. 
intressita EUR 0 100,0 

SWEDBANK   V Vesi 2016 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+4,0% EUR 221,3 325,6 

DnB NORD Pank V Vesi 2019 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,75% EUR 78,1 93,6 

DnB NORD Pank V Vesi 2019 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+2,3% EUR 333,5 398,5 

SA KIK   V Vesi      2028 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+ 1,75% EUR 1 047,5 1 128,6 

SA KIK   V Vesi 2028 
Euro 6 kuu 
EURIBOR +1,25% EUR 1 367,9 1 465,5 

SWEDBANK  Haabneeme 2020 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+2,0% EUR 706,5 808,5 

SEB ÜHISPANK  Haldus 2016 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,42% EUR 38,8 59,0 

SWEDBANK  Haldus 2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,58% EUR 656,3 710,0 

SWEDBANK  Haldus 2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,78% EUR 197,9 213,9 

SWEDBANK  Rannapere 2019 
Euro 6 kuu                
EURIBOR+2,3% EUR 88,1 104,2 

SA KIK Vv 2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,0 EUR 939,0 939,0 

SA KIK  Vv 2033 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,0 EUR 200,0 0 

SWEDBANK   Vv 2028 
Euro 6 kuu                 
EURIBOR+0,97% EUR 1 848,6 1 992,7 

SWEDBANK  Vv  2027 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,56% EUR 1 875,0 2 017,8 
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NORDEA BANK Finland Plc 
Eesti fil. Vv 2019 

Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,89% EUR 6 191,4  6 678,0  

KOKKU    16 364,8 17 762,8 
 
 
Laenulepingud sisaldavad muuhulgas teatud tingimusi (loan covenants) mida laenusaajad 
peavad järgima ja peavad neile tingimuste vastama. Vastasel korral võib olla laenuandjal  
õigus laen koheselt tagasi nõuda. Seisuga 31.12.2014 vastasid Viimsi Vald ja 
tematütarettevõtted kõikidele laenulepingu tingimustele. 
 
Tütarettevõte OÜ Viimsi Haldus on andnud hoonestusõiguse AS-ile SEB Liising. Lepinguga 
oli kokku lepitud hoonestusõiguse ulatus ja Viimsi Keskkooli ehitus. Ehitatud Viimsi Keskkooli 
kasutamise osas on kasutusvaldus tähtajaga 01.09.2026  tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus 
kasuks. Kasutusvalduse kohustus on kajastatud kapitalirendi kohustusena seisuga 
31.12.2014 summas 8 719,4 tuh. eurot (31.12.2013 9 365,0 tuh. eurot). 2014. aastal teostati 
tagasimakseid summas 645,6 tuh. eurot (2013. aastal 317,4 tuh. eurot) 
 
Tütarettevõte OÜ Viimsi Haldus on andnud hoonestusõiguse AS-ile Esmar Ehitus. 
Lepinguga oli kokku lepitud hoonestusõiguse ulatus ja Randvere keskus-lasteaia ehitus. 
Ehitatud Randvere keskus-lasteaia kasutamise osas on kasutusvaldus tähtajaga 01.11.2020.  
tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus kasuks. Kasutusvalduse kohustus on kajastatud kapitalirendi 
kohustusena seisuga 31.12.2014 summas 980,1 tuh. eurot (31.12.2013 1 115,7 tuh. eurot). 
2014. aastal müüs AS Esmar Ehitus hoonestusõiguse lepingu Nelgi Kinnisvara OÜ-le.  
 
Aruandeperioodil maksti kasutusvalduse tasusid AS-le Esmar Ehitus summas 234, 8 tuh.  
eurot (2013: 433,8 tuh. eurot), millele lisandub käibemaks summas 47,0 tuh. eurot (2013. 
aastal 86,8 tuh. eurot). Aruandeperioodil maksti kasutusvalduse tasu osaühingule Nelgi 
Kinnisvara 21,3 tuh. eurot, millele lisandub käibemaks 4,3 tuh. eurot. 
 
Viimsi Vallavalitsuse NORDE PANK Finland Plc Eesti filiaalist saadud laenule kehtis 2014. 
aasta jaanuarist kuni septembrini maksepuhkus, tagasimaksed algasid oktoobrist 2014. 
Alates 20. juunist 2011 tähtajaga kuni 17. juuni 2015 avatud arvelduslaenu limiit summas 
100 tuh. eurot. Seisuga 31.detsember 2014 oli arvelduslaenu limiiti kasutatud 0 eurot 
(seisuga 31. detsember 2013 summas 100 tuh. eurot).   
2014.aasta jaanuarist kuni  31. detsembrini 2014 oli vallal avatud Nordea pangas 
arvelduslaenu limiit summas 700 tuh. eurot, mida 2014. aasta jooksul ei ole kasutatud. 
 
 
Pangalaenude tagatisteks on seatud hüpoteegid kinnistutele ja maale (vt. lisa 9) ning 
kommertspant varadele. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on kajastatud lisas 9. 
 
Viimsi Valla konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste laenude tagatiseks panditud 
varad seisuga 31.12.2014 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 31.12.2014 712,9 tuh. eurot, 31.12.2013 
748,1 tuh. eurot ); 

2. Tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus poolt AS-ilt Swedbank saadud laenude tagatiseks on 
hüpoteek Viimsi vallas asuvale kinnistule Nelgi tee 1 summas 1 620,2 tuh. eurot 
(bilansiline maksumus seisuga 31.12.2014 300,4 tuh. eurot, 31.12.2013 337,2 tuh. 
eurot) ja AS-ist SEB Pank saadud laenu katteks on hüpoteek Viimsi vallas asuvale 
kinnistule Leppniidu tee 1 summas 315,7 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 
31.12.2014 286,4 tuh. eurot, 31.12.2013 292,9 tuh. eurot); 
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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 31.12.2014 519,8 tuh. eurot, 31.12.2013 531,3 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 31.12.2014 160,1 tuh. eurot, 
31.12.2013 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 31.12.2014 245,7 tuh. eurot, 31.12.2013 245,7 tuh. eurot); 
kommertspant AS Viimsi Vesi käibevaradele summas 335,5 tuh. eurot; 
kommertspant AS Viimsi Vesi käibevaradele summas 482,5 tuh. eurot; 
kommertspant AS Viimsi Vesi varadele summas 1 700,1 tuh. eurot (bilansiline 
maksumus 31.12.2014 6 348,1 tuh. eurot, 31.12.2013 6 765,8 tuh. eurot) SA Kesk-
konna Investeeringute Keskuse kasuks saadud laenu tagatiseks; 
Harju Maavalitsusele maa järelmaks, mille katteks on seatud hüpoteek maale Harju 
Maavalitsuse kasuks summas 453,8 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 
31.12.2014 524,6 tuh. eurot, 31.12.2013 524,6 tuh. eurot); 

4. Tütarettevõtte OÜ Haabneeme Lasteaed AS-ilt Swedbank saadud laenu katteks 
hüpoteek Viimsi vallas asuvale Veere tee 3 kinnistule summas 1 150,4 tuh. eurot 
(bilansiline maksumus seisuga 31.12.2014 1 117,4 tuh. eurot, 31.12.2013 1 216,7 
tuh. eurot). 

5. OÜ Viimsi Haldus on käendanud AS-i Esmar Ehitus 2 laenu AS-s Swedbank kokku 
summas 2 556,5 tuh. eurot, mille tagatiseks vara pole panditud. Käendus on antud 
Randvere keskus-lasteaia ehitamisega seonduvate lepingute alusel.  

 
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on aprillis ja mais 2015  muutnud Viimsi 
Vallavalitsusega sõlmitud laenulepingu nr 5-1/14/15 laenulimiiti kuni 1 730,0 tuh. eurot 
(täiendav summa 1 530,0 tuh. eurot). KIK maksis laenu välja kuni 31.12.2014 200,0 tuh. 
eurot ja kuni 31.12.2015 1 530,0 tuh. eurot 
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Lisa 14. Saadud toetused 
Tuhandetes eurodes 
  2014.aasta tulud   Jääk 31.12.2014.a. 
  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 
  tegevus- sihtfi- toetused  kunud nant- 
  kulude natsee-   ette- seeri- 
  siht- rimine   maksed mine 
  finant- põhi-    (kohus- 
  seeri- vara        tus) 
 mine soe-     
  tuseks     
Rahalised 
sihtfinantseerimised 
sh kodumaine sihtfinant- 

   seerimine tegevuskuludeks 658,5  0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Majandus-ja 
Kommunikatsiooniministeerium 
Kohalike teede korrashoid  207,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Haridus-ja Teadusministeerium 
3.-7a.laste eesti keele õpe 
lasteaedades 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kultuuriministeerium 
Viimsi JazzPopFest 2014 toetus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rahandusministeerium 
õppelaenu kustutamine 18,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
aadressiandmete korrastamise toetus 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viljandi Maavalitsus 
ujumise algõpetus 2.klassi õpilastele 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
lapsehoiutoetus 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
alaealiste mõjutusvahendite seadusest 
tulenevate kohustuste täitmiseks 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Noortekogu koolitustoetus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Keila Linnavalitsus 
Kohalike omavalitsuste vahelised 
toetused: 
Raamatukogude raamatud ja teavikud 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Loksa Linnavalitsus 
Loode-Eesti muusikakoolide 
akordioniõpilaste konkursi toetus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Harjumaa Omavalitsuste Liit 
Laulu- ja tantsupeo transporditoetus 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 
 Vee- ja õhutranspordi toetus 344,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Kooriühing 
Laulu- ja tantsupeo toetus 
Muusikakoolile 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts 
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi 
Koolile 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Kultuurkapital 
Viimsi JazzPopFest 2014 toetus 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Näitus "Hõbevalgeim" Rannarahva 
Muuseumis 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Trükis "Piiritsoon Nõukogude Eestis"  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Vabaõhumuuseumi 
ekspositsiooni täiendamine 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rändnäitus "70 aastat suurest 
paadipõgenemisest" 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Noorteühenduste Liit 
Viimsi noortevolikogu projekti VIID 
toetus 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Innove  
Eesti keele õpe KOV põhikoolides 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ettevõtluse Arendamise SA 
Prangli mandrivahelise transpordi 
turvalisuse projektitoetus 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Noorsootöö Keskus 
Õpilas-noortemaleva toetus 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sotsiaalkindlustusamet 
täiendavate puhkepäevade toetus 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 
AS Viimsi Keevitus  
Viimsi Jooks 2014 toetus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Välismaine sihtfinantseerimine 

  tegevuskuludeks 124,1  0,0 0,0 19,0 57,5 0,0 
SA Archimedes 
Viimsi Keskkooli stipendiumite 
programmi  projektitoetus 17,9 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 
Viimsi Keskkooli projekt "Erasmus+ 
21.saj. õpetaja" 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 
Tartu Ülikool 
Põhjavee uuringud ja 
veepuhastusjaama kiirgusriskide 
hindamine 10,2 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 
Nordiska Invest Banken Finland 
Muuga puhasti rekonstrueerimise 
projekteerimistööd 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informartsiooni Amet (PRIA) 
Veebiplatvormi Visitviimsi.com loomine 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
Universitets Och Hogskoleradet 
Ekonomienheten 
Viimsi Keskkooli Nordplusi 
projektitoetus 0,3 0,0 0,0 0,0 20,4 0,0 
Zefiro-Societa Cooperativa Sociale 
Jumbo noortevahetuse projektitoetus 1,6 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 
Fredrikstad Kommune Postboks 
Püünis Kooli Nordplus Junior 
projektitoetus  9,1 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 

Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks 3,9  0,0 0,0 2,3 2,7 0,0 

Põllumajanduse Registriste ja 
Informatsiooni Amet (PRIA) 
Veebiplatvormi Visitviimsi.com loomine 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 
SA Archimedes 
Viimsi Keskkooli stipendiumite 
programmi projektitoetus 2,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 
Tartu Ülikool 
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Põhjavee uuringud ja 
veepuhastusjaama kiirgusriskide 
hindamine 1,2 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 
Kodumaine sihtfinantseerimine 

 põhivara soetuseks 0,0  166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ettevõtluse Arendamise SA 
Projekt "Prangli mandrivahelise 
transpordiühenduse turvalisus" 0,0 53,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Siseministeerium 
Püünsi küla palliplatsi renoveerimine ja 
rulapargi ehitus koos valgustusega 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Harju Maavalitsus 
Kelnase ja Leppneeme sadama 
infrastruktuuri uuendamine 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mitterahaline sihtfinants.  
Jugent Group AS 
Tootmismaa munitsipaliseerimine 
Rohuneeme külas Sadama teel 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Üldkasutatava maa 
munitsipaliseerimine Rohuneeme külas 
Külaniidu teel 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
MTÜ Pärnamäe Külaselts 
Transpordimaa munitsipaliseerimine 
Pärnamäe külas 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eraisik 

Transpordimaa munitsipaliseerimine 
Idaotsa, Lubja, Kelnase ja Pärnamäe 
külas 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Välismaine sihtfinantseerimine 

    põhivara soetuseks 0,0  999,4 0,0 293,7 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Viimsi veekorralduse Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi projektid 0,0 999,4 0,0 293,7 0,0 0,0 
Maardu Linnavalitsus 

Tagasi nõutud kodumaine põhivara 
sihtfinantseerimine (miinusega) 0,0  -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet 
Rannarahva Festival  Rannarahva 
Muuseumis 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tagasi nõutud välismaine põhivara 
sihtfinantseerimine (miinusega) 0,0  -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet 
Rannarahva Festival  Rannarahva 
Muuseumis 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Muud mittesihtotstarbelised 

  toetused 0,0 0,0 2 836,1 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarvest toetusfondi vahendid: 

 hariduskuludeks 0,0 0,0 2 757,1 0,0 0,0 0,0 
toimetulekutoetuseks 0,0 0,0 35,9 0,0 0,0 0,0 
väikesaarte toetuseks 0,0 0,0 39,7 0,0 0,0 0,0 
sotsiaaltöö arendamiseks 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 
registritoiminguteks 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
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KOKKU SAADUD TOETUSED 786,5  1 164,7 2 836,1 315,4 60,2 0,0 
 
2014. aastal saadi toetusi kokku summas 4 787,3  tuh. eurot. 
 
Aruandeperioodil vähendati SA Viimsi Muuseumi saadud kodumaist põhivara 
sihtfinantseerimise nõuet summas 0,3 tuh. eurot ja välismaist põhivara sihtfinantseerimise 
nõuet summas 1,0 tuh. eurot. EL Ühtekuuluvusfondist ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
(KIK) poolt finantseeritav veemajanduse rekonstrueerimise projekt ÜF IV algas 2014. aastal 
ja kestab 2015. aasta lõpuni. Aruandeaasta lõpu seisuga on veel tegemata töid  415,3 tuh. 
euro eest. Sellest 239,7 tuh. eurot kuulub sihtfinantseerimisele ja 121,6 tuh. eurot moodustab 
omafinantseerimine. 
2013. aastal vähendati saadud välismaise sihtfinantseerimise nõuet 5,4 tuh. euro võrra 
seoses FIR projekti partneri lõpparuande kulude abikõlbmatuks tunnistamisega samas 
summas. Seoses sellega oli vajalik Viimsi Vallavalitusel kui juhtpartneril vähendada samuti 
sihtfinantseerimise kohustust  partneri Cursor OY vastu summas 5,4 tuh. eurot. 
 
Bilansivälise nõudena on 2014. aastal kajastatud kokku 38,5 tuh. eurot, sh SA Archimedese 
toetus Norra EMP Viimsi KK stipendiumiprojektile summas 12,0 tuh. eurot, EAS toetus 
Naissaare klubihoone ehituse II etapi projektile summas 4,2 tuh. eurot, EAS toetus Prangli 
saare ja mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse suurendamiseks summas 0,6 tuh. 
eurot, EAS toetus Prangli tee tänavavalgustuse arendamiseks summas 21,7 tuh. eurot. 
Aruandeperioodi lõpuks oli seoses Prangli tänavavalgustuse arendamise projektiga objektil 
teostamata töid summas 2,4 tuh. euro eest (koos käibemaksuga). Projektid lõppevad 2015. 
aastal. 
 
2013.aastal kajastati bilansiväliseid nõudeid kokku 86,4 tuh. eurot, sh EAS toetus Naissaare 
klubihoone ehituse II etapi projektile summas 4,2 tuh. eurot, EAS toetus Prangli saare ja 
mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse suurendamiseks summas 55,1 tuh. eurot, SA 
Archimedese toetus Norra EMP Viimsi KK stipendiumiprojektile summas 12,0 tuh. eurot ja 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse  lasteaedade projektile „Õues läheb veelgi 
 põnevamaks“ summas 15,1 tuh. eurot ( projekt lõppes 2014. aastal). 
 
Võrdlustabel 2013. aasta kohta 
     2013.aasta tulud     Jääk 31.12.2013.a. 
  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 
  tegevus- sihtfi- toetused kunud nant- 
  kulude nantsee-   ette- seeri- 
  siht- rimine   maksed mine 
  finant- põhi-     (kohus- 
  seeri- vara     tus) 
  mine soe-       
    tuseks       
Rahalised 
sihtfinantseerimised 
sh kodumaine sihtfinant- 

   seerimine tegevuskuludeks  565,3 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 

Majandus-ja 
Kommunikatsiooniministeerium 
Kohalike teede korrashoid  210,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Haridus-ja Teadusministeerium 
3.-7.a.laste eesti keele õpe 
lasteaedades 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Kooriühing 
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi Kool 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
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Laulu- ja tantsupeo toetus Muusikakool 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts 
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi Kool 0,6 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 
Eesti Kultuurkapital 
Viimsi JazzPopFest 2013 
korralduskulud 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Muusikakooli orkestri Iisraeli 
kontsertreisi toetus 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kromaatilise kandle ostuks Viimsi 
Muusikakoolile 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Näitus "Puhkusepakett minevikku" 
Rannarahva Muuseumis 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Näitus "Stopp! Piiritsoon" Rannarahva 
Muuseumis 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Näitus "Bernard Schmidt" Rannarahva 
Muuseumis 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vabaõhumuuseumi hoonete ja rajatiste 
tahvlid 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rannarahva festival ja paatide karneval 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prangli raamatu jaoks materjalid 
Soomest 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Näitus "Käsitöö voodis" 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rahvakultuuri Arendus- ja 
Koolituskeskus 
Prangli saare kultuuripärandi 
kogumisprojekt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Projekt "Õues on põnev" (lasteaiad) 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rahandusministeerium 
õppelaenu kustutamine 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
aadressiandmete korrastamise toetus 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 
Kaitseministeerium 
Viimsi Keskkooli riigikaitsealase 
õppelaagri korralduskulud 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viljandi Maavalitsus 
ujumise algõpetuse läbiviimiseks 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
lapsehoiutoetus 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
alaealiste mõjutusvahendite seadusest 
tulenevate kohustuste täitmiseks 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Noortekogu koolitustoetus 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Integratsiooni ja Migratsiooni SA 
Projekt "Meie Inimesed" (Randvere LA) 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Töötukassa palgatoetus 
MLA Viimsi Lasteaiad (Pargi LA) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus 
 Vee- ja õhutranspordi toetus 250,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tiigrihüppe SA 
IKT vahendid õppetööks Viimsi KK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Noorsootöö Keskus 
Õpilas-noortemaleva korralduskulud 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Keila Linnavalitsus 
Kohalike omavalitsuste vahelised 
toetused: 
Raamatukogude raamatud ja teavikud 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Sotsiaalkindlustusamet 
täiendavate puhkepäevade toetus 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
SA Avatud Eesti Fond 
AEF-i projekti stipendium MLA Viimsi 
Lasteaedadele 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Miiduranna Sadam AS 
Viimsi Jooks 2013 toetus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sportinfo OÜ 
Viimsi Jooks 2013 osavõtutasud 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Välismaine sihtfinantseerimine 

  tegevuskuludeks 102,5  0,0 0,0 7,4 70,6 0,0 
SA Archimedes 
Viimsi Keskkooli stipendiumite 
projektitoetus 1,4 0,0 0,0 0,0 41,9 0,0 
Tartu Ülikool 
Põhjavee uuringud ja 
veepuhastusjaama kiirgusriskide 
hindamine 11,5 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 
Nordic Investment Bank 

Baltic Sea Action Plan programm 
Muuga puhasti ehituse 
ettevalmistavateks töödeks 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Universitets Och Hogskoleradet 
Ekonomienheten 
Viimsi Keskkooli Nordplusi 
projektitoetus 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 0,0 
Federation des Maisons 

Lähetuskulude 70% kompenseerimine - 
osalemine rahvusvahelise 
noortevahetuse Raice Youth Voice 
ettevalmistaval koosolekul Brüsselis 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Committee For Children 
Randvere LA koolituskulude 
kompenseerimine 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Fredrikstad Kommune Postboks 
Nordplus Junior projekt Püünsi PK 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 
Tagasi nõutud välismaine sihtfinant- 

 seerimine tegevuskuludeks -5,4  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varsinais-Suomen Liito Department 

      FIR-i projekt-Soome (sihtfin.-se 
vähendamine Cursor OY osa võrra) -5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks 24,5  0,0 0,0 0,9 4,7 0,0 
Põllumajanduse Registriste ja 
Informatsiooni Amet 
Projekt Leader Leppneeme 
Purjespordikool 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
klindiastangu terviseraja II etapp 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Confedera Tion Des MJC De France 
Contact-2013 aastakoosolek 
Strasburgis 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Archimedes 
Viimsi Keskkooli stipendiumite 
projektitoetus 0,2 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 
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Põhjavee uuringud ja 
veepuhastusjaama kiirgusriskide 
hindamine 1,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 
Kodumaine sihtfinantseerimine 

 põhivara soetuseks 0,0  715,0 0,0 30,9 0,0 0,0 
Ettevõtluse Arendamise SA 

Naissaare klubihoone/depoo 
tulekahjupäästevõimekuse 
suurendamine 0,0 46,2 0,0 30,9 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Projekt "Õues on põnev" lasteaedade 
õuestuudiod, loodusõpperajad 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Siseministeerium 
Kaluri tee 2 lastemänguväljak 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viljandi Maavalitsus 
Kelnase ja Leppneeme sadama 
rekonstrueerimine 0,0 144,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mitterahaline sihtfinants.  
TTV Männiku Arenduse OÜ 
Maa munitsipaliseerimine Männiku tee 
18, L1 ja L2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eraisik 
tänavavalgustus Paju teel 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Keskkonnaministeerium 
maa munitsipaliseerimine Pargi tee 14 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Välismaine sihtfinantseerimine 

    põhivara soetuseks 0,0  4 480,8 0,0 11,9 0,0 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet 

      Leader projektitoetus, Leppneeme 
Purjespordikool 0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Klindiastangu terviseraja II etapp 0,0 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rannarahva Festival 2012 Rannarahva 
Muuseumis 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
Projekt ÜF II Viimsi veekorralduse II 
etapp 0,0 4 244,8 0,0 10,9 0,0 0,0 
Maardu Linnavalitsus 
EAS projektitoetus, Ranna tee jalg- ja 
jalgrattatee ehitamine 0,0 147,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välisabi kaasfinantseerimine 
põhivara soetuseks 0,0  0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet 
Rannarahva Festival 2012 Rannarahva 
Muuseumis 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
Muud mittesihtotstarbelised 

  toetused 0,0 0,0 2 606,9 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarvest toetusfondi vahendid: 

 hariduskuludeks 0,0 0,0 2 496,5 0,0 0,0 0,0 
toimetulekutoetuseks 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 
vajaduspõhisteks peretoetusteks 0,0 0,0 19,2 0,0 0,0 0,0 
väikesaarte toetuseks 0,0 0,0 39,9 0,0 0,0 0,0 
sotsiaaltöö arendamiseks 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
registritoiminguteks 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
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maamaksuvabastuse korraldamiseks 0,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 
Eraisikute annetused 
Viimsi Muusikakooli orkestri Iisraeli 
kontsertreisi toetus 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 
Püünsi Põhikooli juubeli toetus 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 

KOKKU SAADUD TOETUSED 686,9  5 195,8 2 606,9 52,6 76,5 0,0 
 
2013. aastal saadi toetusi kokku summas 8 489,6  tuh. eurot. 
 
 

Lisa 15. Tulu kaupade ja teenuste müügist 
tuhandetes eurodes 
  2014 2013 
Tulu muudelt majandusaladelt 2 363,9 2 168,9 
Tulud haridusalasest tegevusest  890,2 817,4 
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 565,8 496,5 
Üüri ja renditulud 382,1 336,8 
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 181,4 191,0 
Riigilõivud 62,0 42,2 
Muu toodete ja teenuste müük 19,4 13,9 
Õiguste müük 9,2 9,5 
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 0,9 3,2 

Kokku kaupade ja teenuste müük 4 474,9  4 079,4 
 
 
 

Lisa 16. Muud tulud 
tuhandetes eurodes 
  2014 2013 
Kasum põhivara müügist  153,7 81,1 
Tulud loodusressursside kasutamisest (vt 
lisa4) 58,1 54,9 
Kasum varude müügist 57,3 59,5 
Trahvid  15,7 0,5 
Saastetasud (vt lisa 4) 1,6 0,9 
Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 4,6 4,4 
Muud tulud 1,7 224,4 
Võlalt arvestatud intressitulu 0,3 0 

Kokku muud tulud 293,0  425,7 
 
 

Lisa 17. Antud toetused 
tuhandetes eurodes 

2014 2013 
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -740,5  -723,9 

Peretoetused ( sünnitoetused, lapse koolitoetused) -531,2 -506,6 
Toimetulekutoetused -30,5 -33,1 
Toetused vanuritele -87,4 -87,4 
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Matusetoetused -5,1 -5,7 

Toetused puuetega inimestele ja hooldajatele -47,5 -38,0 
Muud sotsiaaltoetused -25,9 -40,4 
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks -12,9 -12,7 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -1 055,7  -948,8 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla 
ühistranspordi korraldamiseks -652,8 -552,7 
OÜ Saare Prangli - saarel asuva kaupluse tegevuse toetuseks -7,7 -4,7 
MTÜ Prangli Saare Külaühing 0 -3,1 
Prangli kalastuskaardid eraisikutele -1,5 0 
MTÜ Tartu Suveteatri Selts 0 -22,0 
SA Lootsi Koda Nargenfestival Naissaarel -4,0 0 
MTÜ International Educational Association of Estonia  0 -34,4 
FIE-d perearstid- tegevuse toetuseks 0 -3,5 
SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond - 3 hingamisaparaadi 
soetamiseks -0,9 0 
Viimsi Noortekeskus -80,9 -37,6 
Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks -7,8 -1,6 
Valla arengukava ja projektide toetuseks 0 -4,5 
Viimsi Invaühing -6,0 -6,0 
Usuasutused 0 -1,7 
Erinevate spordiklubide ja MTÜ-de toetused nn pearaha alusel -294,1 -277,0 

Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 0 5,4 

Projekt " Friendly Island Routes" 0 5,4 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -2 ,8 0 
Viimsi Püha Jaakobi Kiriku orelifondi toetuseks -0,6 0 
Tallinna Rotary Klubi - Laidoneri mälestusmärgi pingi rajamiseks -2,2 0 

Liikmemaksud -46,4 -45,4 

Kohalikud omavalitsusliidud -32,0 -36,8 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus -13,8 -6,7 
Muud liikmemaksud -0,6 -1,9 

Mittesihtotstarbeline finantseerimine -264,1  -247,4 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus -3,3 0 
Valla arengukava -0,4 0 
MTÜ Viimsi Huvikeskus -181,3 -161,6 
Viimsi Noortekeskus 0 -12,5 
Piirkondlikud spordiüritused   -5,8 -4,2 
Prangli Tervishoiupunkt  -32,0 -27,5 
Usuasutused -6,4 -6,4 
Viimsi Pensionäride Ühendus -6,0 -8,0 
Külaseltsid -18,1 -12,8 
Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks -10,4 -13,6 
Konkursi "Kaunis Kodu" läbiviimiseks 0 -0,8 
Viimsi Päevakeskus -0,4 0 

Kokku antud toetused -2 109,5 -1 960,1 
 
31.12.2014 seisuga on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks 
kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks, mille tegevused lõpevad 2015. aastal, 
kogusummas 31,3 tuh. eurot. 2013. aastal oli vastav summa 23,9 tuh. eurot (lisa 5).  
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Lisa 18. Tööjõukulud 
tuhandetes eurodes 
       Tegevusvaldkond 2014   2013   
    Töötajate Töötasu  Töötajate  Töötasu  
      arv kulud arv kulud 

Haridus 373,95 -3 805,2 349,49 -3 219,2 
Vallavalitsus 61,97 -1 086,5 58,7 -974,4 
Elamu-ja kommunaalmajandus 46,90 -789,7 46,4 -653,0 
Vaba aeg, kultuur 51,34 -476,2 50,13 -381,1 
Tervishoid-ja sots. teenused 25,00 -258,4 22,0 -248,5 
Ajutised töölepingud - -157,7 - -147,0 
Volikogu 3,01 -46,8 2,58       -38,9 
Avalik kord ja julgeolek (politsei) 0 0 1 -2,3 
Kokku töötajate arv ja töötasukulud 562,17  -6 620,5 530,30 -5 664,4 
 
 
 
Erisoodustused   2014 2013 
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis -18,3 -37,4 

Õppelaenude kustutamine -11,1 -15,1 
Muud erisoodustused -8,4 -9,0 
Esindus-ja vastuvõtukulud -1,2 -2,4 
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised -0,8 -1,0 
Lähetuskulude hüvitamine -0,3 - 
Muud sõidukulud   -0,3 -0,2 

Kokku erisoodustused -40,4 -65,1 
 
Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud  2014   2013 
Sotsiaalmaks töötasudelt -2 185,0 -1 881,1 
Sotsiaalmaks erisoodustustelt -19,4 -27,5 
Tulumaks erisoodustustelt -12,3 -17,5 
Töötuskindlustusmaksed -64,8 -54,1 

Kokku maksud ja sots. kindlustusmaksed -2 281,5  -1 980,2 
 
 
Tööjõukulude kapitaliseerimine  2014   2013 
Tööjõukulu kapitaliseerimine 11,4 32,9 
Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine 3,8 10,9 
Töötuskindlustusmaksu kapitaliseerimine 0,1 0,3 

Kokku tööjõukulu kapitaliseerimine 15,3  44,1 
 

TÖÖJÕUKULUD KOKKU: -8 927,1  -7 665,6 
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Lisa 19. Majandamiskulud ja muud kulud 
tuhandetes eurodes 
A Majandamiskulud  
  2014 2013 
Õppevahendite ja koolituse kulud  -2 600,2 -2 335,8 
Rajatiste majandamiskulud -2 165,8 -2 049,0 
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide 
majandamiskulud -907,4 -823,6 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -528,7 -483,3 
Administreerimiskulud -620,6 -636,6 
Sõidukite majandamiskulud -505,4 -493,6 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -214,7 -204,7 
Uurimis- ja arendustööd -98,1 -116,7 
Toiduained ja toitlustusteenused -188,3 -194,1 
Inventari majandamiskulud -134,3 -107,5 
Sotsiaalteenused -139,4 -138,4 
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud -118,3 -150,3 
Mitmesugused majanduskulud -111,0 -148,4 
Koolituskulud -65,7 -70,8 
Koolituskulud (sh koolituslähetus) riigieelarvelisest 
haridustoetusest -17,5 0 
Teavikute ja kunstiesemete kulud -65,3 -39,4 
Meditsiini-ja hügieenikulud -17,4 -20,4 
Lähetuskulud -24,6 -20,8 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -12,1 -12,5 
Eri-ja vormiriietus -11,1 -10,1 
Muu erivarustus ja materjalid -5,8 -3,2 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa 8) 0 -0,6 

Kokku majandamiskulud -8 551,7 -8 059,8 
 

   
B Muud kulud 
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud 2014 2013 
Käibemaksukulu põhivara soetuselt -424,7 -636,9 
Käibemaksukulu tegevuskuludelt -1 002,6 -793,5 
Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud -103,3 -131,9 
Maamaks -48,1 -37,3 
Ettevõtte tulumaks -0,8 -7,3 
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded -0,2 -4,7 
Riigilõivud -3,7 -2,3 
Maksuvõlalt arvestatud intressid -0,4 -0,3 
Kokku maksu-, lõivu-ja trahvikulud -1 583,8  -1 614,2 
      
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -4,6 -8,1 
      
Muud tegevuskulud     
Kahjutasud, viivised (va maksuintressid ja finantskulud) -100,4 -23,1 
Muud kulud (ebatavalised kulud) -23,7 -7,3 
Kokku muud tegevuskulud -124,1 -30,4 
      

Kokku muud kulud -1 712,5 -1 652,7 
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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 kasutusrendi-
maksed on järgmised: 
 

    2014     2013   

  

Muu 
inventar  

Transpordi 
vahendid 

Kokku Muu 
inventar  

Transpordi 
vahendid 

Kokku 

Rendikulu kasutusrendi-             

lepingutelt -55,6 -62,5 -118,1 -43,7 -63,8 -107,5 

Rendikulu katkestamatutelt             

kasutusrendilepingutelt             

tulevastel perioodidel, sh -1 107,9 -91,6 -1 199,5 -1 098,1 -175,1 -1 273,2 

Järgm.maj.aasta -79,6 -28,2 -107,8 -56,2 -53,4 -109,6 

1 kuni 5 aastat -223,4 -63,4 -286,8 -195,1 -121,7 -316,8 

üle 5 aasta -804,9  0 -804,9 -846,8  0 -846,8 
 
 
 

Lisa 20. Tehingud seotud osapooltega 
Tuhandetes eurodes 
 
1. Tehingud tegev- ja kõrgema juhtorgani liikmetega  seotud ettevõtetega 

Aasta Tulud Kulud Nõuded  Kohustused  

2014 14,8 373,1 1,1 20,2 
2013 9,5 2 113,7 1,1 1 137,8 

 
Tehingud on toimunud turuhinnas. 
AS-le Esmar Ehitus maksti aruandeperioodil kasutusvalduse tasusid ja intresse summas 
234,8 tuh eurot ja 2013. aastal 433,8 tuh. eurot.  
 
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2014. aastal nii nagu ka 2013. aastal 
moodustatud allahindlusi. 
 
2. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna  liikmetele arvestatud tasud ja 
soodustused 
 
    Konsolideerimisgrupi tegev- ja  Tasude kogusumma 

   kõrgema juhtkonna keskmine 
 (tuhandetes 

eurodes)  
   arv (taandatud täistööajale)  

    2014 2013 2014 2013 
Volikogu liikmed 2,01 1,58 27,8 20,8 
Vallavalitsuse liikmed       4,75 5,00             163,2 214,5 
Asutuste juhid 3,00 4,00 44,7 54,3 
Nõukogude liikmed 15,00 13,00 39,5 26,3 
Juhatuste liikmed 10,50 12,00             140,9 136,3 
Kokku   35,26 35,58 416,1 452,2 
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2014. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv  32 liiget, kellest  tasu said 15 
nõukogu liiget (2013. aastal  32 liiget, kellest tasu said 13 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 2014. aastal oli 
kokku 15,2 tuh. eurot (2013. aastal 14,2 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse 
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele ja 2014. aastal maksti seda kokku 4,9 tuh. eurot. 
 
2014. aastal ametist lahkuvale vallavanemale ja abivallavanematele lahkumishüvitisi ei 
makstud. 2013. aastal maksti Volikogu 12.11.2013.a. otsuse nr. 84 alusel vallavanemale ja 3 
abivallavanemale seoses ametist lahkumisega lahkumishüvitist 3 kuu ametipalga ulatuses 
kokku 29,9 tuh. eurot. OÜ Viimsi Halduse juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist 3 
ametipalga ulatuses kokku 6,6 tuh. eurot. 2013. aastal maksti 4 ametipalga ulatuses kokku 
8,7 tuh. eurot. OÜ Haabneeme Lasteaed juhatuse liikmetele maksti lahkumishüvitisi nelja 
kuu tasu ulatuses kokku summas 2,6 tuh eurot. 2013. aastal lahkumishüvitisi ei makstud. OÜ 
Viimsi Valla Arenduskeskus juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist nelja kuutasu ulatuses 
kokku 1,5 tuh. eurot. 2013. aastal lahkumishüvitisi ei makstud. 
 
Grupi tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks oli 2014. a. sõiduautode 
kasutamine summas 18,7 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse 
maksud kokku summas 12,8 tuh. eurot. 2013. aastal oli see vastavalt 23,2 tuh. eurot ja 
erisoodustuse maksud 15,9 tuh. eurot.  
 
Viimsi valla konsolideerimisgrupil kaasneks tütarettevõtete juhatuse liikmete 
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustused kokku summas 19,0 
tuh. eurot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viimsi Vald  Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

Vallavanem J. Trei 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

99 

Lisa 21. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata fin antsaruanded 
Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS  

  tuhandetes eurodes 
31.12.2014 31.12.2013 

VARAD 

KÄIBEVARA 

Raha ja pangakontod 1 238,9 401,9 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 1 722,4 1 514,2 

Muud nõuded ja ettemaksed 386,2 417,7 

Varud 2,5 4,6 

Käibevara kokku 3 350,0 2 338,4 

PÕHIVARA 
Osalused sihtasutustes ja 
mittetulundusühingutes 15,3 15,3 

Osalus tütar-ja sidusettevõtetes 13 856,1 12 981,1 

Pikaajalised finantsinvesteeringud 0,4 0,4 

Pikaajalised maksu, trahvi-, lõivunõuded 0 1,2 

Pikaajalised muud nõuded  4 115,8 4 166,8 

Kinnisvarainvesteeringud 199,8 199,8 

Materiaalne põhivara 43 003,3 42 772,7 

Immateriaalne põhivara 3,5 6,5 

Põhivara kokku 61 194,2 60 143,8 

VARAD KOKKU 64 544,2 62 482,2 
 
   

KOHUSTUSED JA NETOVARA 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 

Võlad hankijatele 552,2 1 430,4 

Võlad töövõtjatele 903,5 778,2 

Eraldised 2,6 0,3 

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 415,9 380,6 

Laenukohustused 2 663,6 1 661,5 

Lühiajalised kohustused kokku 4 537,8  4 251,0 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED 

Võlad hankijatele 205,2 190,0 

Laenukohustused 19 027,2 21 490,8 

Pikaajalised kohustused kokku 19 232,4  21 680,8 

NETOVARA 

Reservid 0,1 0,1 

Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 37 209,2 32 274,0 

Aruandeperioodi tulem 3 564,7 4 276,3 

Netovara kokku 40 774,0 36 550,4 

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU 64 544,2  62 482,2 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUA NNE  

  tuhandetes eurodes 
 

  2014 2013 

Tegevustulud 
  Maksud 19 521,8 17 821,5 

Riigilõivud 63,4 43,7 

Saadud toetused 3 693,5 4 131,0 

Kaupade ja teenuste müük 1 167,5 1 056,7 

Muud tulud 81,2 95,8 

Tegevustulud kokku 24 527,4  23 148,7 

Tegevuskulud 
  Tööjõukulud -7 270,5 -6 250,3 

Majandamiskulud -7 702,1 -6 848,1 

Antud toetused -2 510,4 -2 322,1 

Muud kulud -1 553,2 -1 465,9 

Põhivara amortisatsioon -1 538,3 -1 477,0 

Tegevuskulud kokku -20 574,5  -18 363,4 

Tegevustulem 3 952,9  4 785,3 

Finantstulud-ja kulud 
  Intressikulu -475,6 -553,0 

Intressitulu 0,4 4,6 

Tulem osalustelt -64,0 -18,2 

Muud finantstulud-ja kulud 151,0 57,6 

Finantstulud-ja kulud kokku -388,2  -509,0 

Aruandeperioodi tulem 3 564,7  4 276,3 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) RAHAVOOGUD E ARUANNE 
  Tuhandetes eurodes 

 

 

2014 2013 

Rahavood põhitegevusest 
  Aruandeperioodi tegevustulem 3 952,9 4 785,3 

Korrigeerimised: 

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 1 538,3 1 477,0 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt 424,7 636,8 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -185,2 -951,0 

Kasum/kahjum põhivara müügist -4,1 -1,9 

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 17,6 0 

Korrigeeritud tegevustulem 5 744,2  5 946,2 

Käibevarade netomuutus -222,9 128,8 

Kohustuste netomuutus -227,6 490,5 

Kokku rahavood põhitegevusest 5 293,7  6 565,5 

Rahavood investeerimistegevusest 
  Materiaalse-ja immateriaalse põhivara soetus -1 931,2 -2 431,7 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 139,9 365,4 

Laekunud põhivara müügist 4,1 1,9 

Antud laenud -100,0 -4 317,9 

Tagasi makstud laenud 151,0 0 

Tasutud  sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -56,8 0 

Tasutud osaluse soetamisel  -939,0 -1 474,0 

laekunud osaluste müügist 0,1 0 

Laekunud finantstulud 209,0 6,0 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -2 522,9  -7 850,3 

Rahavood finantseerimistegevusest 
  Laekunud laenud 200,0 939,0 

Laenude tagasimaksed -773,5 -894,5 

Kapitalirendi tagasimaksed -888,0 -661,6 

Makstud intressid -472,3 -555,0 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 933,8  -1 172,1 

Puhas rahavoog 837,0 -2 456,9 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  401,9  2 858,8 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 1 238,9  401,9 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 837,0  -2 456,9 

 

 

  



Viimsi Vald  Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2014 

Vallavanem J. Trei 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

102 

 
 
Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) NETOVARA M UUTUSTE ARUANNE  
Tuhandetes eurodes 
 
  Kassareserv Akumuleeritud tulem Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2012  0,1  31 613,3 31 613,4 

Põhivara ümberhindlus  0 660,7 660,7 

Aruandeaasta tulem  0 4 276,3 4 276,3 

Saldo seisuga 31.12.2013  0,1  36 550,3 36 550,4 

Põhivara ümberhindlus  0 658,9 658,9 

Aruandeaasta tulem  0 3 564,7 3 564,7 

Saldo seisuga 31.12.2014  0,1  40 773,9 40 774,0 
 
 
2014. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 658,9 tuh. 
eurot. (2013. aastal 660,7 tuh. eurot). 
 

Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
 
Valla eelarve koostatakse  kassapõhisuse põhimõttel ning sel põhjusel on ka eelarve täitmise 
aruanne kassapõhine.  
Valla eelarve tulubaasi moodustavad: 

• Põhitegevuse tulud - maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadud toetused 
tegevuskuludeks ja muud tulud. 

• Investeerimistegevuse tulud - põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine, 
põhivara, osaluste ja aktsiate/osade müügitulu, tagasilaekuvad laenud ning 
finantstuludena intressitulu. 

• Laekumised finantseerimistegevusest - kohustuste võtmine. 
• Aasta alguse vabad vahendid. 

 
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 – põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, 
põhivara, osaluste ja aktsiate/osade soetus, antavad laenud ja finantskuludena võla 
teenindamise kulud, sh laenuintressid. 

• Finantseerimistegevuse maksed  - võetud laenude ja kapitalirendi põhiosa 
tagastamine. 
 

Viimsi valla 2014. aasta eelarve kinnitati volikogu 19.02.2014 määrusega nr 5 mahus 
22 000,0 tuh. eurot. Eelarve tulud ja kulud olid tasakaalus ning eelarve ei sisaldanud riigi 
eelarve eraldisi. Aasta jooksul muudeti eelarvet 3 lisaeelarvega ( volikogu määrused nr 9 
15.04.2014, nr 15 09.10.2014 ja nr 22 09.12.2014) ning eelarve lõplikuks mahuks kujunes 
24 777,3 tuh. eurot. Eelarve täideti mahus 23 960,0 tuh eurot. Rahaliste vahendite jäägiks 
seisuga 31.12.2014 kujunes 1 238,8 tuh. eurot ning aastaga suurenes see 837,9 tuh. euro 
võrra. 
 Viimsi valla 2014. aasta eelarve täitmise võib lugeda edukaks. Eelarvesse planeeritud 
põhitegevuse tuh. euro võrra (2013. aastal 207,3 tuh. eurot) ja põhitegevuse kulude plaanist 
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hoiti kokku 675,2 tuh. eurot (2013. aastal 798,2
panustati võrreldes eelarvega 22,1 tuh. eurot enam (2013.aastal ületati eelarves planeeritut 
212,4 tuh. euroga).  
 
TULUBAAS 
Põhitegevuse tulud  
Tulude maht oli eelarve vastuvõtm
eurot). Eelarve tuludes ei olnud sellel hetkel veel riigieela
ministeeriumide sihtotstarbelisi eraldisi
eelarve lõplikuks, täpsustatud mahuks
Tulude plaan täideti mahus 24
 

 
Põhitegevuse tuludest 19 316,5 tuh. eurot ehk 80,2% laekus maksudena, sh enamus 
riigimaksudena (üksikisiku tulumaks
Olulisemad põhitegevuse tululiigid 

• üksikisiku tulumaks 17
• maamaks 2 259,7 tuh.
• toetusfond 2 836,1 tuh.
• muud saadud toetused tegevuskuludeks 

 
Kui 2013. aastal oli tulude ülelaekumise peamis
selleks tulumaks, mida laekus planeeritust 721,3
tulumaksu laekumine tulenes eelkõige valla elanike arvu ja palgataseme kasvust. 
Planeeritust enam laekus ka reklaami
planeeritust enam), kuid nende osakaal põhitegevuse tuludes oli väike.
korrigeeriti lisaeelarvega väiksemaks ning 
vähem ning lõplikuks eelarve täitmiseks jäi 99,3%. Võrreldes 2013.
maamaksu laekumise kasvu polnud
Mõnede tulude laekumine jäi siiski ka al
näiteks tegevuskuludeks saadud toetuste ja muude tulude osas, mida laekus vastavalt 32,8 
ja 15,0 tuh. eurot planeeritust vähem ( eelarve täitmine vastavalt 95,1% ja 64,3%). 
Võrreldes 2013. aastaga kasvasid t
2014. aasta põhitegevuse tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale 
vajaliku reserviga ja tulude laekumine ületas
 
 
 
 
 
 

5,1% 14,4%
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tuh. eurot (2013. aastal 798,2 tuh. eurot). Samas investeerimistegevusse 
panustati võrreldes eelarvega 22,1 tuh. eurot enam (2013.aastal ületati eelarves planeeritut 

vastuvõtmise hetkel 19 567,0 tuh. eurot (2013. aastal
Eelarve tuludes ei olnud sellel hetkel veel riigieelarve eraldisi toetu

ministeeriumide sihtotstarbelisi eraldisi ning projektitoetusi. Nende lisandumisel 
täpsustatud mahuks 23 331,2 tuh. eurot (2013. aastal 22

Tulude plaan täideti mahus 24 093,2 tuh. eurot ehk 103,3%. 

316,5 tuh. eurot ehk 80,2% laekus maksudena, sh enamus 
(üksikisiku tulumaks ja maamaks), kohalike maksude osakaal oli vaid 0,2%.

Olulisemad põhitegevuse tululiigid ja nende osakaalud olid järgmised: 
17 022,1  tuh. eurot ehk 70,7%; 

tuh. eurot ehk 9,4%; 
tuh. eurot ehk 11,8%; 

d toetused tegevuskuludeks 631,3 tuh. eurot ehk 2,6%.

. aastal oli tulude ülelaekumise peamiseks allikaks maamaks, siis 2014. aastal oli 
, mida laekus planeeritust 721,3 tuh. eurot ehk 4,4% rohkem

ulenes eelkõige valla elanike arvu ja palgataseme kasvust. 
Planeeritust enam laekus ka reklaami- ja teedemaksu (vastavalt 7,1 ja 0,6 tuh. eurot 
planeeritust enam), kuid nende osakaal põhitegevuse tuludes oli väike. Maamaksu

vega väiksemaks ning aasta lõpuks laekus planeeritust 15,3 tuh. eurot 
vähem ning lõplikuks eelarve täitmiseks jäi 99,3%. Võrreldes 2013.

se kasvu polnud – enam laekus 19,4 tuh. eurot. 
e jäi siiski ka alla planeeritu. Tegelik laekumine 

tegevuskuludeks saadud toetuste ja muude tulude osas, mida laekus vastavalt 32,8 
ja 15,0 tuh. eurot planeeritust vähem ( eelarve täitmine vastavalt 95,1% ja 64,3%). 
Võrreldes 2013. aastaga kasvasid tulud 1 802,6 tuh euro ehk 8,1% võrra. 

tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale 
ku reserviga ja tulude laekumine ületas planeeritud laekumisi kokku 3,3

80,2%

0,3%

PÕHITEGEVUSE TULUDE OSAKAAL

Maksutulud

Tulud kaupade ja teenuste 

müügist

Saadud toetused 

tegevuskuludeks

Muud tegevustulud

usaasta aruanne 2014 

Samas investeerimistegevusse 
panustati võrreldes eelarvega 22,1 tuh. eurot enam (2013.aastal ületati eelarves planeeritut 

(2013. aastal 18 771,0 tuh. 
ve eraldisi toetusfondist, 

. Nende lisandumisel  kujunes 
(2013. aastal 22 083,3 tuh. eurot). 

 

316,5 tuh. eurot ehk 80,2% laekus maksudena, sh enamus 
ohalike maksude osakaal oli vaid 0,2%. 

ehk 2,6%. 

eks allikaks maamaks, siis 2014. aastal oli 
tuh. eurot ehk 4,4% rohkem. Hea 

ulenes eelkõige valla elanike arvu ja palgataseme kasvust. 
ja teedemaksu (vastavalt 7,1 ja 0,6 tuh. eurot 

Maamaksu prognoosi 
aasta lõpuks laekus planeeritust 15,3 tuh. eurot 

vähem ning lõplikuks eelarve täitmiseks jäi 99,3%. Võrreldes 2013. aastaga olulist 

egelik laekumine jäi väiksemaks 
tegevuskuludeks saadud toetuste ja muude tulude osas, mida laekus vastavalt 32,8 

ja 15,0 tuh. eurot planeeritust vähem ( eelarve täitmine vastavalt 95,1% ja 64,3%).  
võrra. Võib öelda, et valla 

tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale 
planeeritud laekumisi kokku 3,3 %.  

Maksutulud

Tulud kaupade ja teenuste 

Saadud toetused 

tegevuskuludeks

Muud tegevustulud
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    2014         

  

  

Esialgne 
eelarve Lõplik eelarve Täitmine Täitmise % 2013 

täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD    19 567,0 23 331,2 24 093,2 103,3 22 290,6 

Maksutulud   18 336,4 18 602,8 19 316,5 103,8 17 789,6 

Füüsilise isiku tulumaks 15 911,4 16 300,8 17 022,1 104,4 15 523,30 

Maamaks 2 400,0 2 275,0 2 259,7 99,3 2 240,30 

Reklaamimaks 25,0 25,0 32,1 128,4 22,70 

Teede ja tänavate sulgemise maks   2,0 2,6 130,0 3,30 

Tulud kaupade ja teenuste müügist   1 110,6 1 127,2 1 224,1 108,6 1 096,90 

Saadavad toetused tegevuskuludeks   0,0 3 500,2 3 467,4 99,1 3 285,8 

Toetusfond (lg 2) 0,0 2 836,1 2 836,1 100,0 2 603,00 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 0,0 664,1 631,3 95,1 682,80 

Muud tegevustulud    120,0 101,0 85,2 84,4 118,3 

Laekumine vee erikasutusest 57,0 57,0 56,6 99,3 54,4 

Saastetasud ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitis 21,0 2,0 1,6 80,0 3,1 

Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud    42,0 42,0 27,0 64,3 60,8 

 
Investeerimistegevuse tulud 
Investeerimistulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 311,0 tuh. eurot (2013.aastal 5 610,0 tuh. 
eurot). Esialgne eelarve ei sisaldanud aasta jooksul põhivara soetuseks laekunud 
sihtotstarbelisi eraldisi. Nende lisandumisel kujunes lõplikuks investeerimistegevuse tulude 
mahuks 415,9 tuh. eurot (2013. aastal 888,9 tuh. eurot). Tulude plaan ületati 87,8 tuh. 
euroga ( täitmine 121,1%). Olulisem panus investeerimistulude kasvus oli finantstuludel, neid 
laekus 49,0 tuh. eurot ehk 30,6% planeeritust rohkem. Finantstulude laekumise kasv 
saavutati OÜ Viimsi Halduselt tagasilaekuvate laenude intressidelt. 
 
 
    2014         

  

  
Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise 
% 

2013 
täitmine 

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD 311,0 415,9 503,7 121,1 379,5 

Põhivara müük    0 0 3,8 100,0 1,9 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 0 104,9 139,9 100,0 371,6 

Tagasilaekuvad laenud  151,0 151,0 151,0 100,0 0 

Finantstulud    160,0 160,0 209,0 130,6 6,0 

 
 
KULUBAAS 
Põhitegevuse  kulud 
Kulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 15 978,9 tuh. eurot (2013. aastal 13 155,5 tuh. 
eurot). Eelarve vastuvõtmise hetkel ei olnud eelarve kuludesse arvestatud riigieelarve 
toetusfondi ja sihtotstarbelisi eraldisi, mis valdavalt läksid valla haridusasutustele ja 
majanduse valdkonda ning kulude proportsioonid said õige vahekorra alles nende eraldiste 
lisamisega. Nende lisandumisel kujunes eelarve lõplikuks mahuks 19 448,6 tuh. eurot (2013. 
aastal 16 513,3 tuh. eurot). Tegelik täitmine oli aasta lõpuks 18 773,4 tuh eurot ehk 96,5%. 
Kulude kokkuhoiuks kujunes 675,2 tuh. eurot ehk 3,5%. Ükski kululiik ei ületanud eelarvet. 
Enim hoiti kokku muudes tegevuskuludes – 474,2 tuh. eurot, sh majandamiskuludes 333,7 
tuh. eurot. See saavutati eelkõige säästliku majandamisega ning ka ilm soosis kokkuhoidu. 
Tegevuskuludeks antud toetusi säästeti 201,0 tuh. eurot. 
Võrreldes 2013. aastaga kasvasid põhitegevuse kulud 3 058,3 tuh. euro ehk 19,5% võrra. 
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PÕHITEGEVUSE KULUD  

Antavad toetused tegevuskuludeks 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 

Mittesihtotstarbelised toetused 

Muud tegevuskulud 

Personalikulud 

Majandamiskulud 

Muud kulud 

 
Ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2014 ja 2013:

 
Üle poole põhitegevuse kuludest ehk 59,9% on tehtud hariduse valdkonnas.
valdkondades on kulud võrreldes 2013. aastaga kasvanud. Enim on kasvanud hariduse 
kulud – 2 180,0 tuh. euro võrra. 
Randveres septembris 2013 ning haridustöötajate
rahastavatel ametikohtadel. Põhitegevuse kulude kasv sai võimalikuks tänu põhitegevuse 
tulude kasvule. 
 
Investeerimistegevuse kulud
Investeerimiskulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 4
tuh. eurot). Esialgset eelarvet vähendati kokku 20,7% ning lõplikuks investeerimistegevuse 
kulude plaaniks kujunes 3 415,2 tuh. eu
toimus eelkõige osaluste soetuskulude osas 
Vesi aktsiaid. 2014. aasta investeerimiskulud
103,2%). 
 

32,6

44,0

462,9

657,3

677,9

33,6

54,2

533,7

687,8

0,0

Tervishoid

Avalik kord ja julgeolek

Elamu- ja kommunaalmajandus

Sotsiaalne kaitse

Keskkonnakaitse

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Majandus

Üldised valitsussektori teenused

Haridus
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  2014     
  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve Täitmine 

  15 978,9 19 448,6 18 773,4

  2 705,3 2 898,4 2 697,4

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 651,4 991,2 876,0

 1 701,2 1 589,2 1 507,1

352,7 318,0 314,3

  13 273,6 16 550,2 16 076,0

4 691,4 7 188,9 7 073,1

8 171,5 9 175,6 8 841,9

  410,7 185,7 161,0

hitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2014 ja 2013:

Üle poole põhitegevuse kuludest ehk 59,9% on tehtud hariduse valdkonnas.
valdkondades on kulud võrreldes 2013. aastaga kasvanud. Enim on kasvanud hariduse 

h. euro võrra. Kulude kasv oli tingitud eelkõige uue kooli avamisest 
Randveres septembris 2013 ning haridustöötajate palgatõusust nii riigi kui ka valla poolt 

Põhitegevuse kulude kasv sai võimalikuks tänu põhitegevuse 

Investeerimistegevuse kulud  
Investeerimiskulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 4 305,9 tuh. eurot (2013.aastal 8
tuh. eurot). Esialgset eelarvet vähendati kokku 20,7% ning lõplikuks investeerimistegevuse 

415,2 tuh. eurot (2013. aastal 9 030,3 tuh. eurot).
eelkõige osaluste soetuskulude osas – oluliselt väiksemas mahus soetati AS Viimsi 

Vesi aktsiaid. 2014. aasta investeerimiskulude plaan ületati 109,9 tuh. euroga (täitmine 

462,9

657,3

677,9

1 463,0

1 288,5

2 027,4

9 061,5

533,7

687,8

841,4

1 634,5

1 539,8

2 206,9

2 000,0 4 000,0 6 000,0 8 000,0 10 000,0
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 Täitmise % 
2013 

täitmine 

18 773,4 96,5 15 715,1 

2 697,4 93,1 2 418,9 

876,0 88,4 776,5 

1 507,1 94,8 1 351,1 

314,3 98,8 291,3 

16 076,0 97,1 13 296,2 

7 073,1 98,4 6 090,7 

8 841,9 96,4 7 195,5 

161,0 86,7 10,0 

hitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2014 ja 2013: 

 

Üle poole põhitegevuse kuludest ehk 59,9% on tehtud hariduse valdkonnas. Kõikides 
valdkondades on kulud võrreldes 2013. aastaga kasvanud. Enim on kasvanud hariduse 

Kulude kasv oli tingitud eelkõige uue kooli avamisest 
palgatõusust nii riigi kui ka valla poolt 

Põhitegevuse kulude kasv sai võimalikuks tänu põhitegevuse 

tuh. eurot (2013.aastal 8 696,9 
tuh. eurot). Esialgset eelarvet vähendati kokku 20,7% ning lõplikuks investeerimistegevuse 

tuh. eurot). Vähenemine 
oluliselt väiksemas mahus soetati AS Viimsi 

109,9 tuh. euroga (täitmine 

9 061,5
11 241,5

10 000,0 12 000,0

2014

2013
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Ülevaade investeerimiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2014 ja 2013:

 
2014. aasta olulisemateks objektideks olid Leppneeme kalurite kai kaitsemuuli rajamine 
395,6 tuh. eurot, Kelnase ja Leppneeme sadama infrastruktuuri uuendamine 80,3 tuh. eurot, 
Lubjamäe suusanõlva rajamine 63,9 tuh. eurot ja Püünsi Kooli mänguväljaku rajamine 14,2 
tuh. eurot. 
 
    

  

  

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD 

Põhivara soetus  

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine

Osaluste soetus  

Antavad laenud  

Finantskulud  

 
Valla kulude struktuur  valdkondade lõikes 2014. aastal:

 
 
Finantseerimistehingud ja likviidsete varade muutus
Kokku tasuti 2014. aastal laenu ja kapital
Keskkonnainvesteeringute Keskus võeti laen summ
rekonstrueerimiseks – soetati AS Viimsi Vesi aktsiaid summas 200,0 tuh. eurot.
oluliselt väiksemas mahus kui algselt planeeriti.
 
 
 

317,8

207,8

393,1

524,7

0,0 1 000,0

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Haridus

Majandus

Üldised valitsussektori teenused
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imiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2014 ja 2013:

2014. aasta olulisemateks objektideks olid Leppneeme kalurite kai kaitsemuuli rajamine 
395,6 tuh. eurot, Kelnase ja Leppneeme sadama infrastruktuuri uuendamine 80,3 tuh. eurot, 

anõlva rajamine 63,9 tuh. eurot ja Püünsi Kooli mänguväljaku rajamine 14,2 

2014       

Esialgne eelarve Lõplik eelarve Täitmine Täitmise %

4 305,9 3 415,2 3 525,1 103,2

902,6 1 737,7 1 638,5 94,3

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 67,8 80,8 74,1 91,7

2 429,1 939,0 939,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

806,4 557,7 773,5 138,7

Valla kulude struktuur  valdkondade lõikes 2014. aastal:  

ja likviidsete varade muutus  
aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid summas 1 661,5

ute Keskus võeti laen summas 200,0 tuh. eurot Muuga re
soetati AS Viimsi Vesi aktsiaid summas 200,0 tuh. eurot.

oluliselt väiksemas mahus kui algselt planeeriti. 

317,8

207,8

1 809,6

6 398,1

393,1

524,7

777,0

1 830,3

1 000,0 2 000,0 3 000,0 4 000,0 5 000,0 6 000,0 7 000,0

INVESTEERIMISKULUD VALDKONDADE LÕIKES

2,4% 3,1% 3,8%

9,1%

10,4%

18,1%

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISKULUDE OSAKAAL 
VALDKONNITI

Tervishoid

Avalik kord ja julgeolek

Elamu- ja kommunaalmajandus

Sotsiaalne kaitse

Keskkonnakaitse

Vabaaeg, kultuur ja religioon

Majandus

usaasta aruanne 2014 

imiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2014 ja 2013:

 

2014. aasta olulisemateks objektideks olid Leppneeme kalurite kai kaitsemuuli rajamine 
395,6 tuh. eurot, Kelnase ja Leppneeme sadama infrastruktuuri uuendamine 80,3 tuh. eurot, 

anõlva rajamine 63,9 tuh. eurot ja Püünsi Kooli mänguväljaku rajamine 14,2 

  

Täitmise % 2013 täitmine 

103,2 8 733,3 

94,3 2 337,8 

91,7 6,5 

100,0 1 474,0 

100,0 4 317,9 

138,7 597,1 

 

661,5 tuh. eurot. SA-lt 
Muuga reoveepuhasti 

soetati AS Viimsi Vesi aktsiaid summas 200,0 tuh. eurot. Laen võeti 

6 398,1

7 000,0

2014

2013

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISKULUDE OSAKAAL 

Avalik kord ja julgeolek

ja kommunaalmajandus

Sotsiaalne kaitse

Keskkonnakaitse

Vabaaeg, kultuur ja religioon
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    2014         

  

  
Esialgne 
eelarve Lõplik eelarve 

Täitmine Täitmise % 2013 täitmine 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 4,9 -1 285,2 -1 461,5 113,7 -678,5 

  Kohustuste võtmine  1 720,1 628,3 200,0 31,8 939,0 

  Kohustuste tasumine  1 715,2 1 913,5 1 661,5 86,8 1617,5 

 
Rahaliste vahendite jäägiks seisuga 31.12.2014 kujunes 1 238,8 tuh. eurot ning aastaga 
suurenes see 837,9 tuh. euro võrra. 
 

Reservfondi täitmise aruanne 
tuhandetes eurodes 
Tegevusala kood  Eraldiste selgitused Reservfond    

    eraldatud kulutatud  

011121 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ arve nr. 20131343; 
Advokaadibüroo LEXTAL OÜ arve nr. 2013/12/158 
õigusabikulud 

3,3 3,3 

011121 
MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ arve nr. 20140003 
õigusabikulud 

4,2 4,2 

011121 Cavere Õigusbüroo OÜ arve nr. 141127 õigusabi 
konsultatsioonid 

1,6 1,6 

0921021 
Elion Ettevõtted AS arved nr. MA01078314, MA01078317 
arvutitarkvara litsentsid 

0,8 0,8 

011121 
Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid OÜ arved nr. 21403028, 
21403029 õigusabi 

5,0 5,0 

011121 
Advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene AS arve nr. 1422056 
juriidiline teenus; Advokaadibüroo LEXTAL OÜ arve nr. 
2014/03/102 õigusabi 

5,0 5,0 

011121 
Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid OÜ arved nr. 21404018, 
21404019, 21404020 õigusteenus; Advokaadibüroo 
LEXTAL OÜ arve nr. 2014/04/018 õigusabikulud 

7,0 7,0 

011121 
Advokaadibüroo Aivar Pilv arved nr.20140733, 20140707; 
Advokaadibüroo VARUL AS arve nr. 140825 õigusabikulud 

6,9 6,9 

011121 

Advokaadibüroo VARUL AS arve nr.140897; 
Advokaadibüroo LEXTAL OÜ arved nr.2014/04/121 ja 
2014/05/092; Advokaadibüroo Sirel ja Partnerid OÜ arve 
nr.21405081; Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr.20140818 
õigusabikulud. 

11,6 11,6 

011121 
Advokaadibüroo Aivar Pilv arved nr.20140847 ja 20140871; 
Advokaadibüroo VARUL AS arve nr.141042 õigusabi kulud. 

3,8 3,8 

011121 
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ arved nr. 21406040 ja 
21406041 õigusabikulud 

2,7 2,7 

011121 
Vastavalt kohtuotsustele Vesta Terminal Tallinn OÜ-le 
9628,53 eurot, Tallinna Sadam AS 4143,67 eurot ja Vopak 
E.O.S. AS 7191,84 eurot  

21,0 21,0 

011121 
Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr. 20141031 ja 
Advokaadibüroo LEXTAL OÜ arve nr. 2014/07/067, 
õigusabikulud 

2,1 2,1 

011121 
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ arved 21407094 ja 
21407095; Advokaadibüroo Varul AS arve 141287, 
õigusabikulud 

3,6 3,6 
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011121 

Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr. 20140394-
20140395,20140398-20140408, 20140410-20140411; 
Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr. 20140946; 
Advokaadibüroo LEXAL OÜ arve nr. 2014/08/082, 
õigusabikulud 

12,1 12,1 

011121 
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ arved nr. 21408044 ja 
21408045 ; õigusabikulud 

0,8 0,8 

011111 
Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr. 20141253; 
õigusabikulud 

2,0 2,0 

011121 
Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ arve nr.21409061; 
Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr.20141355; õigusabikulud 

0,8 0,8 

011121 Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr.20141394, õigusabikulud 1,5 1,5 

011121 
Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr.20140514-
20140517, 20140519-20140523; Advokaadibüroo Aivar Pilv 
arved nr. 20141488 ja 20141463; õigusabikulud 

16,7 16,7 

082031 
Vastavalt taotlusele nr.4-8/6363 ja Atp Betoon OÜ 
29.09.2014 ja Bauer Remont OÜ 10.10.2014 
hinnapakkumistele, majavammi kahjustuste likvideerimine 

6,3 6,3 

011121 

Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ arved nr.21410106 ja 
21410107; Advokaadibüroo Aivar Pilv arved nr. 20141524 
ja 20141533; Advokaadibüroo LEXTAL OÜ arve nr. 
2014/10/111; õigusabikulud 

7,9 7,9 

011121 Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr.20141611; õigusabikulud 0,5 0,5 

011121 
Advokaadibüroo Aivar Pilv arved nr. 20141639 ja 
20141641; Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ arved nr. 
21411057 ja 21411058; õigusabikulud 

4,6 4,6 

011121 Koondamis- ja lahkumishüvitised; tööjõukulud 14,9 14,9 

011121 Advokaadibüroo Aivar Pilv arve nr.20141762; õigusabikulud 0,7 0,7 

  Kokku reservfondi kasutamine 147,4  147,4 

 
2014. aastaks eraldatud reservfondi lõplik eelarve oli 167,7 tuh. eurot ning aasta lõpuks jäi 
kasutamata 20,3 tuh. eurot. Kõik eraldised tehti vallavalitsuse korralduste aluse. Valdava osa 
eraldistest  moodustasid juriidiliste teenuste ja kohtulahenditest tulenenud õigusabi kulud. 
Kokku eraldati sellisteks kuludeks 125,4 tuh. eurot, mis moodustas reservfondi eraldistest 
85,1%.  
 

Lisa 23 Finantsdistsipliini tagamine  
 
Viimsi valla netovõlakoormus on kõrge. 2009.a vastu võetud finantsplaani järgi oleks see 
pidanud jõudma 2015. aastaks alla 60% VLES § 8 järgi. 2011.a jõustus KOFS, mille § 34 
sätestab, et lubatud netovõlakoormuse näitaja võib tõusta 100%-ni.  
2014. aastal vastu võetud uue riigieelarve seadusega muudeti ka KOFS-i ja selle § 40 lõike 1 
alusel alustatakse finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise menetlust (edaspidi 
korrigeerimismenetlust), kui netovõlakoormus ületas kahe järjestikuse aruandeaasta lõpu 
seisuga KOFS § 34 lõigetes 3–5 sätestatud netovõlakoormuse ülemmäära. Viimsi valla 
netovõlakoormus ületas 2012. ja 2013. aastal lubatud ülemmäära ja seetõttu saatis 
Rahandusministeerium 29.04.2014 Viimsi Vallavalitsusele kirja „Finantsdistsipliini tagamise 
meetmete rakendamise menetluse“ kohta. Korrigeerimismenetlus algas KOFS § 40 lõike 1 
alusel majandusaasta aruande kinnitamise kuupäevast. Menetluse perioodiks on asjaolude 
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ilmnemise aasta ja sellele järgnevad neli aastat. KOFS § 40 lõike 3 kohaselt peab 
omavalitsus tagama finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise hiljemalt 
menetlusperioodi lõpuks. 
 
2014.a. aruandeaastal lõpu seisuga on Viimsi vald täitnud finantsdistsipliini tagamise 
meetmed.  KOFSi § 41 punkti 1 kohaselt lõpeb korrigeerimismenetlus kuupäeval, kui 
volikogu on kinnitanud majandusaasta aruande, kus netovõlakoormus on KOFSi § 32 
lõigetes 3-5 sätestatud netovõlakoormuse ülemmäärast väiksem. Vastavasisulise kirja nr 4-
1/05792 saatis Rahandusministeerium 23.aprillil 2015. 
 
Seisuga 31. detsember 2014 ületasid Viimsi Valla konsolideerimisgrupi lühiajalised 
kohustused käibevara 392,6 tuhande euro (seisuga 31.12.2013 1 869 tuhande euro) võrra. 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes konsolideerimisgrupi 
tegevuse jätkumisest. Negatiivne käibekapital ei tekita Viimsi Valla konsolideerimisgrupi 
majandusraskusi 2015. aastal, kuna vastavalt rahavoogude prognoosile suudab 
konsolideerimisgrupp katta kõik lühiajalised kohustused.  
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Viimsi Vallavolikogule 

Oleme auditeerinud kaasnevat Viimsi Valla ja tema valitseva mõju all olevate üksuste konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga       31. detsember 2014, konsolideeritud 
tulemiaruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet ja eelarve täitmise 
aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad  aastaaruande koostamisel 
kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muud selgitavat informatsiooni. 

Juhtkonna kohustus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande osas  

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti 
hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või 
veast tuleneva olulise väärkajastamiseta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

Vandeaudiitori kohustus  

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta. 
Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on 
nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse 
selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. 

Audit hõlmab konsolideerud raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni 
kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad 
vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne võib 
sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab 
vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja 
õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise 
eesmärgil sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate 
asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldise 
esitusviisi hindamist. 

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie 
auditiarvamusele. 

Arvamus  

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Viimsi Valla ja 
tema valitseva mõju all olevate üksuste finantsseisundit seisuga                31. detsember 2014 ning sellel kuupäeval 
lõppenud majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

 
/digitaalselt allkirjastatud/ 
Laile Kaasik 
Vandeaudiitor, litsents  nr 511 
 
BDO Eesti AS 
Tegevusluba nr 1 
A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn  
Tallinn, 22. mai 2015 
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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/ 
Jan Trei                                                             ....................................... 
Vallavanem                                                                      kuupäev 
 
 
 
 
 


