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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE 

ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST 
 
2017. aastal kiirenes Eesti majanduskasv ning oli viie aasta kiireim. Enamikku valdkondi 
haaravasse kasvu panustasid enim ehituse, info ja side valdkond ning kutse-, teadus- ja 
tehnikaalane tegevus. Aasta jooksul suurenes järk- järgult ka töötleva tööstuse panus 
majanduskasvu. Aasta kokkuvõttes ükski tegevusala majanduskasvu märgatavalt ei 
pidurdanud. Ka alates 2016. aasta teisest kvartalist majanduskasvu pidurdanud põllumajandus 
hakkas aasta teises pooles suurenema. Samal ajal oli aasta teises pooles peamine 
majanduskasvu aeglustaja kaubandus, mis 2016. aastal oli majanduskasvu eestvedaja. 
Vaatamata tagasihoidlikule kasvule aasta keskel suurenes kaupade ja teenuste eksport 
2017. aastal 2,9%. Eelkõige andis sellesse märgatava osa teenuste ekspordi endiselt tugev 
kasv, mis jõudis lõppenud aastal 6,2%-ni. Enim mõjutasid seda transpordi- ja arvutiteenuste 
eksport. Netoeksport küündis 2017. aastal 980 miljoni euroni, mis moodustab 4,3% SKP-st. 
See on viimase kuue aasta kõrgeim tase. 
Sisemajanduse nõudluse kasv kiirenes teist aastat järjest ja jõudis 4,2%-ni. Sisenõudluse 
eestvedaja oli eelnenud kolmel aastal languses olnud investeeringud, mis suurenesid 13,1%. 
Võrreldes 2016. aastaga kasvasid investeeringud pea igas sektoris ja valdkonnas. 
Eratarbimine suurenes 2017. aastal 2,0%. Valitsemissektori lõpptarbimiskulutused suurenesid 
Euroopa Liidu eesistumise toel 0,8%. 
Viimsi valla majanduslik olukord järgis 2017. aastal riigi majanduse dünaamikat väiksemal 
kujul. Kinnisvaraarendused jätkusid – suuremad elamuehituse projektid valmisid või on 
valmimisjärgus ning see toob kaasa valla elanike arvu kasvu. Viimsi valla elanike arv  ületas 
2016. aasta lõpuks 19 tuhande piiri ning seisuga 01.01.2018 on vallas rahvastikuregistri 
andmetel registreeritud 19 782 elanikku. Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt asub 
Viimsi vald rahvastikukasvu piirkonnas ning seetõttu on ka tööealiste osakaal ja 
maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud. Peamine kasvu allikas on olnud ränne, mille 
osatähtsus nii elanike kui ühtlasi ka maksumaksjate juurdekasvus on ca 80%. Kuna 
sisserändajad on peamiselt noored (enim on kasvanud elanike arv vanusegruppides 0-9 ja 30-
45 aastased), siis on sellel oluline mõju ka maksumaksjate arvu kasvule. Viimsilaste tööhõive 
on jätkuvalt Tallinna suunaline. Haabneemes on 2015/2016 avatud mitu suurt 
kaubanduskeskust ning 2017. aasta sügisel valmis suur büroo- ja kaubanduspindadega 
keskus. Keskuste tekkimisega on loodud (luuakse jätkuvalt) vallas uusi töökohti. 
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. Käesoleval ajal on küll naftasaaduste transiit vähenenud, ettevõtted on muutnud 
kauba nomenklatuuri ja domineerivad teised kaubagrupid, kuid see tingib endiselt kõrgendatud 
tähelepanu osutamist keskkonnakaitsele. 
Viimsi valla sotsiaalmajanduslikud näitajad kasvasid ka 2017. aastal. Keskmine 
brutosissetulek (sh keskmine palk) suurenes aastaga 1634 euroni. Samuti kasvas elanike ja 
maksumaksjate arv. 2017. aasta alguseks ületas see esmakordselt 9000 piiri ning 2017. aasta 
lõpu seisuga oli vallas 9197 maksumaksjat. Maksumaksjate arv kasvas aastaga  2,8% ja 
keskmine palk 5,8%. Töötute arv oli 2017 aastal küllaltki stabiilne - 2017 jaanuaris oli 
registreeritud töötuid 251, detsembris 2017 oli registreeritud töötute arv 285. Elanike arvu kasv 
ja töötute absoluutarvu stabiilsus tagasid tööhõive paranemise. Tänu eelpool toodud 
näitajatele kasvas ka maksude (eelkõige füüsilise isiku tulumaks - FIT) laekumine. Võrreldes 
2017. aastaga  kasvas FIT laekumine 8,8%.  
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ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST 
ARENGUSUUNDADEST JA TEGEVUSEST 
 
2017. aasta majandusaasta tegevustes lähtuti Viimsi valla arengukavast aastateks 2014-2020, 
31.03.2015 vastu võetud eelarvestrateegiast aastateks 2015-2020 ja 2017. aasta eelarvest. 
Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib 19.09.2017 volikogu määrusega nr 13 kinnitatud Viimsi valla 
arengukava ja eelarvestrateegi aastateks 2018-2020, mis on vormistatud ühtse 
arengudokumendina. 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 kohustised 
jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla eelarve osalus. Vald jätkab eelnevalt 
koostatud finantsplaanide täitmist. See on tagatud lepingutega valla ja tütarettevõtte vahel.  
Viimsi valla territoorium on 73 km2. Lisaks maismaa 14 külale ja 2 alevikule (Viimsi alevik ja 
Haabneeme alevik) kuulub Viimsi valla koosseisu 15 saart pindalaga kokku 26 km2. Elanike 
arv seisuga 01.04.2018 oli 19 902, neist saartel elas kokku 196 rahvastikuregistrisse kantud 
elanikku (Pranglil 188 ja Naissaarel 8 elanikku).Teised väikesaared on alaliste elanikega 
asustamata. 50,9% valla territooriumist on looduskaitese all. Viimsi vallas asub 8 sadamat, 
neist suurim on Muuga sadam. 
 
Valla osalusega asutatud tütarettevõtted ning sihtasutused ja nende tegevusalad on 
alljärgnevad: 

• AS Viimsi Vesi 100% (valla veemajanduse arendamine), koos tütarettevõtetega  
100% OÜ Viimsi Tehnoabi ja 100% OÜ Viimsi Filterveevärk (likvideeritud 2017.a.);     

• AS Rannapere Pansionaat 100% (eakate hooldusteenused); 
• OÜ Viimsi Haldus 100%  (hoonete, rajatiste haldamine, hooldus); 
• SA Rannarahva Muuseum 100% (Viimsi paikkonna ajaloo-ja kultuuripärandi 

kogumine, säilitamine ning tutvustamine); 
2017. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puudusid.   
 
OÜ Viimsi Haldus põhitegevuseks oli 2017. aatal jätkuvalt haldus- ja hooldusteenuse 
osutamine Viimsi valla koolidele ja lasteaedadele ning sadamateenuse osutamine Leppneeme 
ja Kelnase sadamas ja 2017. aastal korraldas OÜ Viimsi Haldus Haabneeme Kooli 
juurdeehituse rajamist, 3-korruseline juurdeehitus, millega kool sai juurde 1000 m2 pinda, avati 
6. septembri 2017. 2018.aastal on plaanis jätkata põhitegevusega. Planeeritud on Karulaugu 
Spordihoone ehitamine Viimsi Keskkooli juurde, samuti Püünsi Kooli ja Randvere Kooli 
juurdeehitus. 
 
AS Viimsi Vesi veemajanduse arengukava kohaselt on ettevõtte eesmärk viia kogu valla 
territoorium ühtsesse veesüsteemi aastaks 2020. Aruandeaastal jätkus valla erinevates 
piirkondades uute torustike ehitus ja vanade renoveerimine. Suurem osa investeeringutest 
teostati Ühtekuuluvusfondi (ÜF II ja ÜF IV) projektide raames. Alates 2016. aastast liigub valla 
reovesi läbi Muuga reoveepuhasti. 2018.aastal keskendutakse olemasolevate vee- ja 
reoveetorustike rekonstrueerimisele ning geoinfosüsteemide täiendamisele, samuti 
valmistatakse ette vee hinna kooskõlastamise taotlus Konkurentsiametile.   
 
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. 2017. aastal oli 
peamiseks tegevusalaks AS-le Viimsi Vesi kuuluva Veetöötlusjaama hooldustööde teostamine 
ja veepuhastusprotsessis kasutatava tehnoloogia opereerimine. 2018. aastal jätkatakse 
põhitegevusega. 
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AS Rannapere Pansionaadi põhitegevuseks on sotsiaalhooldusteenuste pakkumine eakatele. 
Pansionaadil on tihe koostöö Viimsi Haigla ja Viimsi perearstidega. 2017. aastal rekonstrueeriti 
maja katus ja remonditi ruume, mis renditi Viimsi Vallavalitsusele erivajadustega inimeste 
intervallhoiuteenuse pakkumiseks SA Innove projekti raames. 2018. aastal on kavas välja 
ehitada ja sisustada ruumid, mis võimaldaksid hooldada täiendavalt voodihaigeid eakaid. 
 
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. 2017. aastal korraldati näitusi ja üritusi, mida külastas ligikaudu 43 tuhat inimest 
ja alustati sotsiaalmeedias aktiivset erialast postitust (blogi). 2017. aastal parendati 
Rannarahva muuseumi hoonet ja uuendati Vabaõhumuuseumi valve- ja elektriseadmed, 
2018.aastal on kavas näituste ja ürituste korraldamine inspireerituna EV100 sündmustest, 
Naissaare muuseumi remont ja muuseumi ekspositsioonide täiendamine. 
 
OÜ Viimsi Filterveevärk on AS-le Viimsi Vesi kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks planeeriti 
rajatava veepuhastusjaama ehitus ja haldamine. Ettevõte otsustati likvideerida AS Viimsi Vesi 
nõukogu otsusega nr 8 25.07.2016 ning likvideerimisprotsess lõpetati  2017. aastal.  
 

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad 
tuhandetes eurodes 

  2017 2016 2015 2014 2013 

Bilansi näitajad           

Varad aasta lõpus 108 181,3 100 450,7 102 397,7 89 939,4 88 308,4 

Kohustused aasta lõpus 28 858,4 25 310,3 28 471,3 29 463,7 31 808,8 

Netovara aasta lõpus 79 322,9 75 140,4 73 926,4 60 475,7 56 499,6 

Tulemiaruande näitajad          

Tegevustulud 37 583,0 32 789,0 40 918,4 29 077,0 30 816,2 

Tegevuskulud -33 692,0 -31 080,5 -27 041,8 -25 167,8 -22 590,4 

Tulem 3 709,7 1 045,4 13 385,3 3 317,2 7 538,5 

Muud näitajad        

Põhivarainvesteeringute maht 5 389,7 -2 953,9 11 188,5 -830,4 10 607,9 

Likviidsus (¤) 1,03 0,98 0,62 0,47 0,18 

Lühiajaline maksevõime (¤¤) 1,58 1,55 1,18 0,93 0,63 

Kohustuste osakaal varadest (¤¤¤) 26,7 25,2 27,8 32,8 36,0 

Laenukohustuste osakaal varadest 
(¤¤¤¤) 

23,1 22,0 24,8 29,0 32,0 

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

  2017 2016 2015 2014 2013 

PÕHITEGEVUSE TULUD           

Maksutulud 23 857,10 22 227,4 20 705,6 19 521,8 17 821,5 

Kaupade ja teenuste müük 5 634,70 5 190,1 4 765,6 4 474,9 4 079,4 

Saadud toetused 5 336,00 4 989,5 4 189,7 3 622,6 3 293,8 

Muud tegevustulud 168,9 161,2 121,8 139,3 344,5 

Põhitegevuse tulud kokku: 34 996,7  32 568,2 29 782,7 27 758,6 25 539,2 

PÕHITEGEVUSE KULUD           

Antud toetused -2 123,3 -1 917,1 -2 186,0 -2 106,7 -1 960,1 

Muud tegevuskulud, sh tööjõukulud -26 373,2 -23 524,8 -20 247,8 -18 766,6 -16 741,2 

Põhitegevuse kulud kokku -28 496,5  -25 441,9 -22 433,8 -20 873,3 -18 701,3 

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 6 500,2  7 126,3 7 348,9 6 885,3 6 837,9 

INVESTEERIMISTEGEVUS           

Põhivara soetus -10 183,3 -3 253,30 -16 221,20 -2 943,0 -13 465,1 

Põhivara müük 170,3 878,50 801,90 340,9 224,2 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 2 489,4 104,20 10 830,80 1 107,0 4 691,9 

Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks -3,0 -19,40 -7,00 -2,8 0,0 

Saadud liitumistasud 0 0,00 0,00 0,0 0,0 

Finantstulud ja finantskulud -181,3 -662,70 -491,30 -592,0 -687,3 

Investeerimistegevus kokku -7 707,9  -2 952,7 -5 086,8 -2 089,9 -9 236,3 

Ülejääk/puudujääk -1 207,7 4 173,6 2 262,1 4 795,4 -2 398,4 

Ülejäägi/puudujäägi määr (%) -3,5 12,8 7,6 17,3 -9,4 

VIIMASE 5 AASTA ÜLEJÄÄK / PUUDUJÄÄK         

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk -1 207,7 4 173,6 2 262,1 4 795,4 -2 398,4 

Eelmise aasta ülejääk/puudujääk 4 173,6 2 262,1 4 795,4 -2 398,4 698,3 

Üle-eelmise aasta ülejääk/puudujääk 2 262,1 4 795,4 -2 398,4 698,3 2 512,0 

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

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

Viimase 5 aasta ülejääk/puudujääk 
kokku 7 625,0 9 531,0 7 869,4 7 394,7 -6 708,1 

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi määr % 21,8 29,3 26,4 26,6 -26,3 

VÕLAKOHUSTISED            

Laenukohustised 24 971,40 22 050,4 25 410,2 26 064,2 28 243,5 

Toetusteks saadud ettemaksed, toetuse 
maksmise kohustised 54,1 24,5 68,5 62,0 76,5 

Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad 
tulevikus raha väljamaksmist 1 407,30 1 831,7 1 956,3 590,9 815,2 

Võlakohustised kokku 26 432,8  23 906,6 27 435,0 26 717,1 29 135,2 
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LIKVIIDSED VARAD           

Raha ja pangakontod -6 711,40 -5 008,0 -3 643,4 -2 842,3 -908,2 

Likviidsed varad kokku -6 711,4  -5 008,0 -3 643,4 -2 842,3 -908,2 

Netovõlakoormus 19 721,4 18 898,6 23 791,6 23 874,8 28 227,0 

Netovõlakoormuse % (tegelik) 56,35%  58,03% 79,88% 86,01% 110,52% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 34 996,7 32 568,2 29 782,7 27 758,6 25 539,2 

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

Netovõlakoormuse ülemmäära ja            

Netovõlakoormuse vahe 15 275,3 13 669,6 5 991,1 3 883,8 -2 687,8 
 
Viimsi vallavalitsus on kohustiste tasumisel kinni pidanud 31. märtsil 2015 kinnitatud Viimsi 
valla eelarvestrateegiast aastateks 2015-2020, millega Viimsi vald võttis kohustise kasvatada 
valla finantsvõimekust tagamaks arengukavas seatud eesmärkide saavutamine. 
 
Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2017. 
aastal on järgmised: 
 
 

A. Konsolideeriv üksus Viimsi vald 2017 

Allüksuse nimetus (tegevusala) 
Töötajate keskmine arv 

(taandatuna täistööajale) 
Töötasude kogusumma (tuh. 

eurodes 1 komakohaga) 

Volikogu 1,00 22,3 

Volikogu liikmed 2,60 47,8 

Vallavalitsus 81,44 1 890,7 

Huvikoolid, kokku 2 28,59 343,6 

Lasteaiad, kokku 8 135,71 1 470,6 

Põhikoolid, kokku 4 274,92 3 796,0 

Gümnaasium 15,77 247,2 

Raamatukogud, kokku 3 8,50 103,6 

Ajutised lepingulised töötajad   339,6 

Kokku 548,53 8 261,4 
 
 

B. Konsolideeritud üksused 2017 

Üksuse nimetus 
Viimsi VV 
osalus 
(%) 

Töötajate keskmine arv 
(taandatuna 
täistööajale) 

Töötasude kogusumma (tuh. 
eurodes 1 komakohaga) 

AS Rannapere Pansionaat 100 30,00 375,3 

AS Viimsi Vesi 100 26,70 549,4 

OÜ Viimsi Tehnoabi 100 1,50 10,7 

OÜ Viimsi Haldus 100 15,13 381,7 

SA Rannarahva Muuseum 100 14,42 196,0 

Kokku  87,75 1 513,1 
 
OÜ Viimsi Filterveevärk ei ole töötajatele 2017. 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 2017 
 

    

Konsolideerimisgrupi tegev- ja 
kõrgema juhtkonna keskmine 
arv (taandatud  täistööajale) 

Tasude kogusumma 
(tuhandetes eurodes) 

    2017 2016 2017 2016 
Volikogu liikmed 2,60 2,21 40,8 42,0 
Vallavalitsuse liikmed       4,81 5,12             272,8 238,0 
Asutuste juhid 0,0 0,83 0,0 12,5 
Nõukogude liikmed 20,00 20,00 113,2 65,2 
Juhatuste liikmed 3,50 7,00             111,8 140,5 
          

Kokku   30,91 35,57 538,6 498,2 
 
2017. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20 
nõukogu liiget (2016 aastal 26 liiget, kellest tasu said 20 nõukogu liiget). 
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.  
 
Alates 2010. aastast makstakse vallavolikogu esimehele igakuist hüvitist, mis 2017. aastal oli 
kokku 14,8 tuh. eurot (2016. aastal 15,3 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse igakuist 
hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2017. aastal maksti kokku 8,3 tuh. eurot (2016. aastal 7,4 
tuh. eurot). 
 
2017. aastal maksti Volikogu 7.11.2017 otsuse nr 72 alusel vallavanemale ja 4 
abivallavanemale seoses ametist lahkumisega lahkumishüvitist 2 kuu ametipalga ulatuses, 
kokku 32,3 tuh. eurot. 2016. aastal vallavanemale ja abivallavanematele lahkumishüvitisi ei 
makstud. OÜ Viimsi Halduse juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist 3 kuutasu ulatuses 
kokku 9,0 tuh. eurot (2016. aastal maksti 4 kuutasu ulatuses kokku 11,6 tuh. eurot). SA 
Rannarahvamuuseumi juhatuse liikmele maksti 2017. aastal lahkumishüvitist 3 kuutasu 
ulatuses kokku 6,0 tuh. eurot ( 2016.aastal maksti 1,3 tuh. eurot). 
OÜ Viimsi Valla Arenduskeskuse juhatuse liikmele 2016. aastal maksti lahkumishüvitist 2 
ametipalga ulatuses kokku 2,2 tuh. eurot ja AS Rannapere Pansionaat juhatuse liikmele maksti 
2016. aastal lahkumishüvitist kokku summas 9,0 tuh. eurot.  
 
Grupi tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks  oli  2017. aastal sõiduautode 
kasutamine summas 1,8 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse 
maksud kokku summas 1,2 tuh. eurot.  
 
Viimsi valla konsolideerimisgrupil kaasneks tütarettevõtete juhatuse liikmete 
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustised kokku summas 17,1 tuh. 
eurot.  
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ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST 
 
31. märtsil 2015 võttis Viimsi Vallavolikogu vastu „Viimsi valla eelarvestrateegia 2015-2020“. 
Valla eelarvestrateegia on koostatud valla arengukavast eraldi seisvana, kuid investeeringute 
finantseerimise skeemide väljatöötamisel on sellega arvestatud. Alates 1. jaanuarist 2018 
kehtib uus, 19.09.2017 volikogu määrusega nr 13 kinnitatud Viimsi valla arengukava ja 
eelarvestrateegi aastateks 2018-2020, mis on vormistatud ühtse arengudokumendina. 
Eelarvestrateegiaga võttis Viimsi vald kohustise kasvatada valla finantsvõimekust, et tagada 
arengukavas seatud eesmärkide saavutamine. Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja 
strateegiate koostamine lähtub eelarvestrateegiast. Viimsi vallale vajalike investeeringute 
teostamiseks ei piisa alati eelarve jooksvatest vahenditest. Pidev elanike arvu kasv on 
tekitanud vajaduse luua juurde lasteaia kohti ja koolides uusi klasse. Välja on kujunenud 
tsükkel, kus uut lasteaeda on vaja ca iga 2 aasta järel ja uut kooli või kooli laiendust 3 aasta 
järel. Et tagada vajalikul ajal investeering, on üheks võimaluseks teha seda laenude arvel. Vald 
on laenude võtmisega tegelenud aktiivselt. 1. jaanuarist 2012 kehtima hakanud KOV 
finantstegevust reguleeriv seadus KOFS (kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise 
seadus) sisaldas sätteid, mis lubasid teatud tingimustel tõsta netovõlakohustuste piirmäära. 
Seda sätet (KOFS § 34 lõige 3) on 2 korda edasi lükatud ja see hakkas lõpuks kehtima alates 
1. jaanuarist 2017. Tegemist on KOV lubatud laenukoormuse (netovõlakoormuse) piirmäära 
tõstmisega 60%-lt, 100%-le ja eelduseks on KOV omafinantseerimise individuaalne võimekus. 
See sõltub KOV finantsvõimekuse näitajatest ja Viimsi valla puhul on need tingimused, mis 
lubavad seda piirmäära tõsta, igati tagatud. Pidevast investeeringuvajadusest tingituna oli 
Viimsi valla laenukoormus (netovõlakoormus) alates 2006. aastast (valmis Viimsi keskkooli 
uus hoone) kuni 2013. aastani pidevalt üle 100%. Kõige kõrgem oli see protsent 2010. aastal, 
kui võeti laen uue, Karulaugu kooli ehituse finantseerimiseks – 180%. Seejärel hakkas 
netovõlakoormus pidevalt langema jõudes 2014. aastal alla 100%. Netovõlakoormuse väike 
tõus 2017. aastal 4 protsendipunkti võrra on tingitud 2017. aasta lõpus laenu võtmisest 
arengukavalisteks investeeringuteks mahus 5 100,0 tuh. eurot. 
 
Viimsi valla netovõlakoormuse % 2005 – 2018(seisuga 30.04.2018)  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005a 2006a 2007a 2008a 2009a 2010a 2011a 2012a 2013a 2014a 2015a 2016a 2017a 2018a*

6

105

140 138

180

162

147

130

118

97

74

57
61

44



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2017 

Vallavanem S. Kallas                                               10 
/digiallkirjastatud/ 

Viimsi valla finantsnäitajad on piisavalt head, et tagada normaalne eelarve täitmine ja 
seadusega pandud kohustuste kvaliteetne täitmine ka kõrgema laenukoormusega, kui seni 
seadus kuni 1. jaanuarini 2017 lubas. Finantsriskide maandamiseks on valla eelarve 
koostamisel lähtutud konservatiivsetest põhimõtetest. Tulude laekumise prognoosid on 
koostatud eeldusel, et aasta lõpuks oleks tagatud nende 100%-line laekumine. Tulumaksu 
laekumise prognoos on 2018. aasta kohta koostatud kasvuga +6% võrreldes 2017 tegeliku 
laekumisega ning prognoosimisel on arvestatud ka füüsilise isiku tulumaksu eraldise 
koefitsiendi kasvuga 2018. aastal 11,6%-t 11,84%-ni. Seisuga 30.04.2018 on tulumaksu 
laekunud võrreldes aastataguse sama perioodiga +13,3% enam. Eelarve täitmine on toimunud 
korrektselt ja eelarve ressursse (likviidset vara) on pidavalt kasvatatud nii 2017. kui ka 2018. 
aastal. 
 
Viimsi valla eelarvestrateegia 2015 – 2020. a. (kehtis kuni 31.12.2017) 
(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 

          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 

    Põhivarade müük (+) 3 812 0  0 0 0 0 0 

    Põhivarade 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 
   Põhivarade soetuseks saadav 
sihtfinantseerimine (+) 139 856 450 000 0 5 150 000 0 0 0 
   Põhivarade 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 

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

   Kohustiste 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 
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Viimsi vald  
2014 

täitmine 

2015 
eeldatav 
täitmine 

2016 
eelarve   

2017 
eelarve   

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

Likviidsete varade suunamata jääk 
aasta lõpuks 1 238 857 0 0 0 0 0 0 
Võlakohusti sed kokku aasta lõpu 
seisuga 21 956 276 21 752 305 19 538 808 22 426 613 19 749 358 16 859 816 14 003 223 

    sh kohustised, 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 
 
Valla 2017. aastal kehtiv arengukava on kinnitatud Vallavolikogu 9.oktoobri 2014 määrusega 
nr 25, see kinnitati perioodiks on 2014 – 2020. Seoses koalitsioonipartnerite muutusega on 
mõningal määral muutunud ka arengukava eesmärgid ja investeeringute prioriteedid. 
Arengukavas kajastatud peamised tegevused on valla haridusvõrgu laiendamine, 
investeeringud valla teedevõrku ja tänavavalgustusse, uute spordiväljakute rajamine ja 
heakorra parandamine. Kõiki neid tegevusi teostati ka 2017. aastal nii valla eelarve 
vahenditest, kui ka projektimeetmete toel.  Alates 1. jaanuarist 2018 kehtib uus, 19.09.2017 
volikogu määrusega nr 13 ühtse arengudokumendina kinnitatud Viimsi valla arengukava ja 
eelarvestrateegi aastateks 2018-2020. 
 
Arengukavast lähtuvad tegevused 2017. aastal: 

• Uus-Pärtle lasteaia ehitus 1 684 tuh. eurot, 144-kohaline lasteaed alustas tööd 
septembris 2017, ehitamist toetas EAS. 

• Haabneeme Kooli juurdeehitus 1 264 tuh. eurot, 3-korruselises juurdeehituses alustati 
õppetööga septembris 2017, juurdeehitis võimaldas koolil alustada tegutsemist 
põhikoolina;  

• Hüppeliselt kasvasid teede-ehituse mahud – teede ehitamisse ja rekonstrueerimisse 
investeeriti 3 919 tuh. eurot – rajati Randvere ja Leppneeme jalg- ja jalgrattateed (EAS 
projektid), rekonstrueeriti Heki teed, remonditi Pärnamäe teed ja Lubja teed ning rajati 
Lubja teele uues lasteaia juurde bussipeatus, rekonstrueeriti Kesk tee lõik Lepa teest 
kuni rannani ning rajati rannaala parkla ning jalgtee, teostati pindamistöid jne. 

• Moderniseeriti tänavavalgustust 115 tuh. euro eest; 
• Prangli saarele rajati puurkaev ja veepuhastussüsteem maksumusega 44 tuh. eurot 

ning kütusetankla maksumusega 23 tuh. eurot (EAS projekt); 
• Parendati Prangli Rahvamaja 10 tuh. euro eest; 
• Investeeriti uutesse spordirajatistesse – Randvere terviserada 260 tuh. eurot, 

Haabneeme klindiastangu – Pargi tee terviserada 105 tuh. eurot;  
• Randvere Kooli spordiväljaku ja kõrvalhoonete rajamiseks anti OÜ-le Viimsi Haldus 

laen mahus 336 tuh. eurot; 
• Parendati valla koolide materiaalset baasi 98 tuh. euro eest; 
• Investeeriti valla heakorda, sadevee käitlemisse; 
• SA Rannarahva Muuseum fondihoonete rekonstrueerimiseks eraldati 65 tuh. eurot. 
• Alustati ettevalmistustega Viimsi Raamatukogu haruraamatukogu avamiseks Püünsi 

Koolis. 
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Arenguava nn „pehmetest“ eesmärkidest jätkati: 
• Tagati pedagoogilise personali palgatõus koolides ja valla teistes haridusasutustes, 

kavandades selleks lisaks riigi eelarvest laekuvale osale ka vajalikus mahus valla enda 
rahalisi vahendeid. 

• Tagati palgatõus (ca 5%) ka teistes valla munitsipaalasutustes. 
• Tagati tasuta koolilõuna kõikidele klassidele ja selleks lisadti valla eelarvest riigi- 

poolsele osale vajalikud vahendid. 
• Jätkati mitmesuguste toetuste maksmist vähekindlustatud ja paljulapseliste peredele. 

Alates 2017 aastast alustati sünnitoetuse väljamaksmist ühes osas - lapse 
sünnijärgselt. Sünnitoetuse suurus tõusis 350 euroni. 

• Viidi läbi kampaania valda sissekirjutamise aktiviseerimiseks. 
• Jätkati kolmanda sektori ja külaseltside tegevuse toetamist ja tagati neile 

investeeringute omaosalus valla eelarvest; 
• Parimate Viimsi haridusasutuste lõpetajate ja õpetajate tunnustamine; 
• Jätkati tasuta vallasisese ühistranspordiga kooliõpilastele, üliõpilastele, pedagoogidele 

jt soodustatud isikutele vastavalt kehtestatud korrale. 

Valla arengukavaga paralleelselt on koostatud või koostamisel mitmed valdkondlikud 
arengukavad.  
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VIIMSI VALLA 2017. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
VALDKONDADE LÕIKES 

01 ÜLDVALITSEMINE 
 
2017. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

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

• kaasajastada valdkondlikke arengukavasid; 
• jälgida ja tagada valla 2015-2020 eelarvestrateegia realiseerumine; 
• menetleda ja võtta vastu uus, ühtse arengudokumendina vormistatud valla 

arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022; 
• hoida eelarve tasakaalus. 
 

Volikogu 
Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisus on 21 liiget, volikogu alalisi komisjone on 8 ( kuni 2017. 
aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni 7 alalist volikogu komisjoni): 
revisjonikomisjon, eelarve – ja arengukomisjon, maa- ja planeerimiskomisjon, keskkonna- ja 
heakorrakomisjon, noorsoo- ja hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalkomisjon 
ning uue komisjonina lisandus transpordi- ja turvalisuse komisjon. Volikogu korralised istungid 
toimuvad üldjuhul korra kuus, millele eelnevad igakuised alaliste komisjonide koosolekud.  
Volikogu kantseleis töötab täiskohaga volikogu kantselei juhataja. 

Kuni 12.06.2017 oli vallavolikogu esimeheks Toomas Tõniste. 20.06.2017 valiti vallavolikogu 
esimeheks Mari-Ann Kelam, kes juhtis volikogu kuni kohalike omavalitsuste volikogude 
valimisteni 15.10.2017. 
Valimiste järgselt, uue Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu poolt valiti 31.10.2017 Viimsi 
Vallavolikogu esimeheks Taavi Kotka. 
2017. aastal tegutses kuni KOV volikogude valimisteni fraktsioon „Uus Viimsi“ (16 volikogu 
liiget). Volikogu 9. koosseisus registreeriti 2017. aasta detsembris 2 uut fraktsiooni: „Ühinenud 
Opositsioon“ (6 volikogu liiget) ja „Meie Viimsi“ (12 volikogu liiget). 
Volikogu liikmelisuses toimusid 2017. aastal muudatused kaheksal korral. 
2017. aastal toimus 12 vallavolikogu istungit. Volikogu poolt võeti vastu 129 õigusakti, neist 21 
määrust ja 108 otsust.  

17.01.2017 määrusega nr 1 vastuvõetud Viimsi valla 2017. aasta eelarvet muudeti 
lisaeelarvete vastuvõtmisega 4. korral. Võeti vastu ühtse arengudokumendina vormistatud 
Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022. Uue valdkondliku 
arengukavana võeti vastu „Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2027.  
Volikogu tegevustele kulus 2017. aastal 118,3 tuh. eurot (2016. aastal 117,3 tuh. eurot). 
KOV volikogude valimiste organiseerimisele kulus 2017. aastal 23,5 tuh. eurot. 
 
Omavalitsuste liikmemaks 
2017. aastal jätkas Viimsi vald osalust Harjumaa Omavalitsuste Liidus (HOL). Uue volikogu 
koosseisu valimise järgselt nimetati volikogu 12.12.2017 istungil uued Viimsi valla HOL-i 
esindajad: vallavolikogu esindajaks nimetati Vladas Radvilavičius ja tema asendajaks Oliver 
Liidemann. Vallavalitsuse esindajaks nimetati Siim Kallas ja tema asendajaks Annika Vaikla. 
Liikmemaksude tasumiseks kulus 2016. aastal 23,5 tuh. eurot (2016. aastal 22,9 tuh. eurot). 
 
Valla arengukava 
19. septembril 2017. aastal kinnitas Viimsi Vallavolikogu oma määrusega nr 13 uue valla 
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022, mis esmakordselt vormistati ühtse 
arengudokumendina ja hakkas kehtima alates 1. jaanuarist 2018. Arengukava on koostatud 
konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia metoodikal. Arengukava teksti koostas 
Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Uuendamisesk moodustati vallavalitsuse töörühm ning 
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ühistöös osalesid samuti Viimsi Vallavolikogu komisjonid ja volikogu liikmed, arengukava 
uuendusi arutati külavanemate ja mitmete MTÜ-dega.  
Arengukava kulud oli 2017. aastal 82,8 tuh. eurot, millest suurema osa moodustasid uurimus- 
ja arendustööde kulud summas 34,7 tuh. eurot (2016. aastal kokku 84,3 tuh. eurot, s.h. 
arendustööde kulud 34,1 tuh. eurot). 
 
Välissuhted 
Viimsi valla välisuhetel on oluline roll kaasaegse arengu seisukohalt. Rahvusvaheliste 
koostöösuhete tähtsus seisneb koostöökogemuses, mis annab võimaluse uute ideede ja 
parimate praktikate rakendamiseks Viimsi valla arendustegevustes. 
Välissuhete üldiseks eesmärgiks on omavalitsuse sõprussidemete ja väliskoostöö hoidmine, 
arendamine ning koostööprojektide elluviimine. Sõprusomavalitsustega lävimine toimub 
erinevatel tasanditel: rahvusvahelise projektipartnerina, sõpruslepingu alusel erinevate 
valdkondade kogemusi vahetades, ühiselt omavalitsusele olulisi sündmusi tähistades. 
Välissuhete ja rahvusvaheliste projektidega tagatakse vallale oluliste projektide 
finantseerimine, kus omavalitsus osaleb maksimaalselt kuni 15%-lise osalusega, mis 
omakorda suurendab valla finantseerimisvõimekust kuni 85%. 
Viimsi Vallavalitsusel on sõlmitud sõpruslepingud Porvoo linnaga Soomes, Täby kommuuniga 
Rootsis, Ski kommuuniga Norras, Sulejoweki kommuuniga Poolas, Barlebeni linnaga 
Saksamaal ja Ramat Yishai linnaga Iisraelis. 
25-27.augustil 2017 tähistas Viimsi sõpruslinn Porvoo Soome Vabariigi 100-nda sünnipäeva 
kultuuriprogrammiga. Porvoosse olid kutsud sõpruslinnade esindajad erinevastest riikidest. 
Viimsi valda esindasid abivallvanem Jan Trei ning huvihariduse ja sporditöö koordinaator Kaija 
Mägi. Osaleti erinevatel sündmustel ja tehti ühiseid plaane edaspidiseks.    
13-15. septembril 2017 toimus Viimsi Vallavalitsuse töötajate visiit Norra sõpruslinna Skisse. 
Tutvuti erinevate kultuuri, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna asustustega - Ski Raamatukogu, 
Rådhusteatret (linnateater ja kultuurikeskus), Noortekeskus, EMPO (vaimupuudega inimeste 
toetatud töökohtade korraldamise ettevõte), Finstadtunet (eakate keskus, pansionaat) ning 
spordikeskust Longhus Sportsarena (käsipalli- ja korvpallihall ning kunstmurukattega 
jalgpalliväljakud).  
1. detsembril 2017 toimus Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Muusikakooli, Viimsi Kunstikooli ja MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse töötajate tutvumisvisiit Porvoosse ning Maunulasse (Helsingi linnaosa). 
Külastati kohapealseid valdkonna asutusi – Porvoo Taidetehdas/konstfabriken (kultuuri- kuntsi 
ja meelelahutus, ning ostukeskus), Porvoonseudun musiikkiopisto (muusikool), Porvoon 
taidekoulu (kunstikooli ) ning Maunulas asuvat kultuurikeskust Maunulatalo.      
2017. aastal kulus koostöö arendamiseks sõprusomavalitsustega 8,7 tuh. eurot ( 2016. aastal 
13,5 tuh. eurot). 
  

02 PROJEKTID 
 
Viimsi Vallavalitsus osales 2017. aastal järgmistes projektides: 

1.  Projekt „Klindiastangu terviseraja ehitamise IV  etappv – Pargi tee 14” 
Projekti rahastatakse LEADER meetme raames. Projekti eesmärgiks oli Viimsi klindiastangule 
ja seal asuvatele vaatamisväärsustele parema juurdepääsu tagamine ja Viimsi kohalikele 
elanikele tervislike eluviiside harrastamiseks aastaringse võimaluse loomine. 
IV etapis rajati 4,0 m laiune ja 1,0 km pikkune terviserada koos valgustusega, rada ühendab 
lõplikult Kuradikoobast Viimsi Mõisapargiga. Projekti kogumaksumus oli 104,8 tuh. eurot, 
millest valla omaosalus moodustas 37,3 tuh. eurot. Projekt lõpetati 2017. aastal, kuid toetuse 
osa laekub 2018. aastal. 
 
2. Projekt "Small port every 30 miles apart - Developm ent of services for lively water 
tourism in the Eastern Gulf of Finland" (30MILES).  
Projekti rahastatakse Interreg Central Baltic 2014-2020 Programmi raames.  
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Projekti elluviimise perioodiks on 1.9.2015 - 31.8.2018.  
30 MILES projekti partnerid Soomes on Kotka Maritime Research Association Merikotka, 
Kymenlaakso University of Applied Science, University of Helsinki, Cursor Oy and Posintra 
Oy. Eesti poolelt on partnerid Ida-Viru Ettevõtlus Keskus, Eisma Sadam, Viimsi Vallavalitsus, 
Eesti Meremuuseum, Narva linna Arendus- ja Majandusosakond ning Narva-Jõesuu 
Linnavalitsus. 
Assotsieerunud partnerid on Lääne-Viru maavalitsus ja Soome Purjetajate ja Paadiomanike 
Föderatsioon Soomest. 
Projekti kogueelarve on 3,3 miljonit eurot, millest Viimsi valla osa on 324,8 tuh. eurot ja valla 
omaosalus on 48,7 tuh. eurot. 
 
3. Prangli saarele kütusetankla rajamine. 
Projekti eesmärgiks on Prangli saare kogukonna kütuse kättesaadavuse parandamine.  
Projekti kogumaksumus on 24,0 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 3,6 tuh. eurot. Projekt 
valmis 2017. aastal. 
 
4. Prangli saare puurkaevu rajamine, joogiveepuhast ussüsteemi parendamine ja 
amortiseerunud reoveepuhasti asemele uue reoveepuha sti rajamine. 
Projekti eesmärgiks on Prangli saare elanikele nõuetele vastava joogivee tagamine ning  
heitvete ökonoomne ja loodust hoidev käitlemine. 
Projekti kogumaksumus on 155,8 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 59,9 tuh. eurot. Projekti 
lõplik valmimine on 2018. aastal. 
 
5. Prangli saare päästevõimekuse suurendamine – tuletõ rjeauto garaaži laiendus. 
Projekti eesmärgiks on Prangli saare päästevõimekuse suurendamine koos vajalike tingimuste 
loomisega päästetehnika turvaliseks ja nõuetekohaseks hoiustamiseks. 
Projekti kogumaksumus on 75,8 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 22,1 tuh. eurot. Projekt 
lõpetati 2016. aastal, kuid toetuse osa laekus 2017.aastal. 
 
5. INTERREG BSR programmi rahvusvaheline projekt „Miti gating the Effect of 
Emergencies in Baltic Sea Region ports“ (HAZARD ). 
Projekti rahastatakse Interreg Baltic Sea Region 2014-2020 Programmi raames. Projekti 
elluviimise periood on  01.03.2016 – 29.02.2019.  
Projekti juhtivpartner on University of Turku, teised partnerid on Southwest Finland Emergency 
Services, Hamburg Fire and Rescue Service, Fire and Rescue Board of Klaipeda County, 
Viimsi Vallavalitsus, Port of Turku, Klaipeda State Seaport Authority, Port of Naantali, Neste 
Corporation (Logistics), Hamburg Hafen und Logistik AG, Hamburg University of Technology, 
Euroakadeemia, Vilnius Gedminas Technical University, University of Boras, Polish Safety and 
Reliability Association. Assotsieerunud partnerid on Swedish Cinil Contingencies Agancy, Fire 
and Rescue Services Region South, Port of Stockholm, Baltic Port Organisation, Päästeamet 
(Põhja-Päästekeskus), Finnish Transport Safety Agency, Finnish Port Association, Regional 
Council of Southwest Finland, Federation of the European Union Fire Officer Associations, 
International Technical Committee for the Prevention and Extinction of Fire.  
Projekti eesmärgiks on Läänemere regiooni suurte sadamate suurõnnetuse ohu 
leevendamine, eriti elamupiirkondade lähedal. Selleks korraldatakse suurõppusi, ühtlustakse 
õigusaktide ja standardite rakendamist, rakendatakse uudsemaid riskianalüüsi meetodeid ning 
riskide leevendamisega seotud tehnoloogiaid. Esimesel projekti tegevuse aastal on tegeletud 
peamiselt projekti ja selle tegevuste ettevalmistusega.  
Projekti kogumaksumus on 4,3 miljonit eurot, sellest Viimsi valla osa on 113,8 tuh. eurot ja 
Viimsi valla omaosalus on 17,1 tuh. eurot.  
 
2017. aastal esitatud projektid: 
1. Randvere tee 16 lasteaia hoone energiatõhusamaks  muutmine ja päikeseenergia 
kasutuselevõtt. 
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Projekti eesmärgiks on Randvere tee 16 lasteaia hoone energiatõhusamaks muutmine ja 
päikeseenergia kasutuselevõtt. Projekti elluviimise tulemusena tagatakse soojusenergia sääst 
188402 kWh/a; elektrienergiasääst 32991 kWh/a; energia sääst köetava pinna kohta 158,1 
kWh/m2a ja aastane ülalpidamiskulude kokkuhoid 11050 eurot. Saavutatakse hoone 
energiamärgise klass.  
Projekti kogumaksumus on 253,0 tuh. eurot, millest Viimsi Haldus OÜ omaosalus on 144,2 
tuh. eurot. 
 
2. Pargi tee 3 lasteaia hoone energiatõhusamaks muu tmine. 
Projekti eesmärgiks on Pargi tee 3 lasteaia hoone energiatõhusamaks muutmine eesmärgiks 
on parandada Pargi tee 3 lasteaia energiatõhusust. Hoone kogu ventilatsioonisüsteem 
ehitatakse ümber ja hoone katusele paigaldatakse päikeseelektrijaam. Lasteaia suvise 
ruumiõhutemperatuuride nõude täitmiseks, paigaldatakse lõuna- ja läänefassaadi akendele 
päikesekaitserulood. 
Projekti kogumaksumus on 147,0 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 83,7 tuh. eurot. 
 

3. Projekt CB637 “Best Available Technologies of Se wage Collecting for Boat Tourism”. 
Projekti eesmärgiks on parandada väikesadamate reovee kogumisteenuseid, selgitades välja 
ja investeerides parimatesse tualettruumide ja pumbajaamade lahendustesse, kohandades 
digitaaltehnoloogiaid lihtsamaks käitlemiseks ja seireks, parema keskkonnatoime 
saavutamiseks ning parema mereturismi tagamiseks. 
Projekti kogumaksumus on 69,0 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 10,3 tuh. eurot. 
 

4. Projekt “Prangli saare päästevõimekuse suurendam ine – tuletõrjeveevõtu tagamine 
juurdepääsuteega veevõtukohale”. 

Projekti eesmärgiks on Prangli saare tuletõrje veevõtukoha väljaarendamine. 
Projekti kogumaksumus on 24,3 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 3,6 tuh. eurot. 
 
Planeeritavad projektid: 
2017. aastal planeerib Viimsi vald igakülgselt kasutada ära 2014 – 2020 programmiperioodi 
vahendeid Viimsi valla arendustegevuse planeerimisel. Kindlasti esitab vald projektid LEADER 
ja Väikesaarte programmi. Planeeritavad projektid on Kogukonnapõhise 
erihoolekandeteenuste keskuse ehitamine Viimsisse ja Mölgi sadama kaitsemuuli ehitamine. 
 

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK  
 
2017. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

• tagada vallaelanikele kohalikud korralkaitse- ja konstaabliteenused; 
• jätkata valla avaliku ruumi valvet; 
• paigaldada valla keskusesse juurde valvekaameraid; 
• arendada ja toetada valveteenust, tagada patrullteenus; 
• toetada kohalike päästeseltside tegevust, sh Prangli saarele ja Naissaarel. 

Valdkonna eesmärgid on täidetud. Kokku kulus valdkonna arendamiseks 2017. aastal 45,9 
tuh. eurot (2016. aastal 60,8 tuh. eurot).  
 
Politsei 
Politsei andmetel registreeriti Viimsi vallas 2017. aastal 250 kuritegu, võrreldes 2016. aastaga 
on kuritegude arv suurenenud (2016. aastal 215 kuritegu). Kuritegude arvu tõus on tingitud 
ühe avaldajaga seotud lisaepisoodidest, üksikjuhtumite tase on jäänud võrreldes 2016. 
aastaga samale tasemele. Vald kattis Viimsi valla konstaablipunkti ülalpidamiskulud ning 
ametikorteri kulusid ja vahendas arveid. PPA süsteemi valvekaamerate soetamise kulusid 
kajastati valveteenistuse tegevusalas. 
Politsei tegevust toetati 2017. aastal 0,5 tuh. euroga (2016. aastal 5,9 tuh. euroga). 
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Valveteenistus 
Viimsi valla turvalisuse tõstmiseks patrullis vallas igapäevaselt G4S patrull, mis edastas 
vallavalitsusele ja politseile aruandeid avastatud heakorra, liikluskorralduse, avaliku korra 
rikkumiste ja muude juhtumite kohta. 2017. aastal korraldati hange uue teenusperioodi kohta 
(2017-2022). Hanke võitis G4S Eesti AS, kellega jätkati uue lepinguga koostööd. Valla 
turvalisust aitas tagada ka numbrituvastussüsteem ANTS, mille 14 kaamerat valvasid valla 
sissesõiduteid. ANTS süsteemi vanad kaamerad vahetati välja kaasaegsete vastu. Aasta 
lõpus alustati Viimsi turvalisuse tõstmise II etapi töödega, mille raames soetati juurde 6 
valvekaamerat. 
Valveteenistuse kulud olid 2017. aastal 16,2 tuh. eurot (2016. aastal 26,2 tuh. eurot).  
 
Päästeteenused  
Vald toetab jätkuvalt päästeseltse. Prangli saarel aitab turvalisust tagada Prangli Saarte 
Päästeteenistus ja Prangli Vabatahtlik Merepääste. 2017. aastal maksti valla eelarvest MTÜ-
dele Prangli Saarte Selts ja Prangli Merepääste saarel päästeteenuste osutamise eest 
tegevustoetust vastavalt 16,2 tuh. eurot ja 10,0 tuh. eurot. Naissaare Päästeseltsi toetati 3,0 
tuh. euroga ja Viimsi Vabatahtlikku Merepäästeühingut kaudselt läbi meresõiduteenuste 
tellimise.  
Kokku olid päästeteenuste kulud 2017. aastal 29,2 tuh. eurot (2016. aastal 28,7 tuh eurot). 
 
 
04 MAJANDUS 
 
2017. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

• jätkata valla teedel liikluse turvalisemaks muutmist, korrastada viidamajandus; 
• jätkata linnalähiste valdade koostöö projekti kergliiklusteede ehitamiseks; 
• arendada vallasiseseid bussiliine ja tagada ühistranspordivõrgu teenus; 
• jätkata koostööd Tallinna linnaga koolibussiliini rahastamisel; 
• tagada aastaringne reisijate transport mandri ja Prangli saare vahel; 
• jätkata teede hooldust ja korrastamist, sh projektide koostamist, registri arendamist. 

 
Maakorraldus 
Maamaks 
Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määrusega nr 19 kehtestati Viimsi vallas kõikidele 
sihtotstarvete liikidele ühtseks maksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, 
välja arvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa  maamaksu määraks 2,0 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas.  
Maamaksu laekus 2017. aastal ligikaudu samas mahus kui 2016. aastal - 2 538,7 tuh. eurot 
(2016. aastal 2 523,3 tuh. eurot). 
Katastriüksuste omanike arv on kasvutrendis ja seisuga 31.12.2017 oli Viimsi vallas 21 208 
katasrtriüksuse omanikku (2016. aastal 20 726). Seisuga 31.12.2017 oli Viimsi vallas 10 251 
katastriüksust. 
 
Maatoimingud 
Maa ostueesõigusega erastamisel on jäänud lõpuni viia  probleemsed objektid, kus füüsiliste 
isikute osas on jätkuvalt  erastajaid,  kes ei ole tänaseks esitanud arvestatavaid ehitise omandit 
ja maakasutust tõendavaid dokumente. Osa maakasutusi on küll kantud katastrisse, aga  
erastamise lepingu sõlmimine on jäänud tegemata  ja seetõttu ei ole ka kannet 
kinnistusraamatus.  Ostueesõigusega erastamise menetlemist vajab veel 19 pooleliolevat  
maakasutust. 
2017. aastal võttis Viimsi Vallavalitsus vastu 6 ostueesõigusega erastamise korraldust ja  
nende osas on teostatud ka erastamise eeltoimingud ning materjalid edasiste toimingute 
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tegemiseks on edastatud Maa-ametile. Ühe objekti ostueesõigusega erastamise protsess on 
peatunud seoses kohtumenetlusega ning ühe objekti osas on ette valmistatud Viimsi 
Vallavolikogu otsus otsustuskorras, maa taotlemine tasuta Viimsi vallale. 
Maareformi seaduse §22 lg 12 kohase riba erastamise korraldusi võttis  Viimsi Vallavalitsus 
2017. aastal vastu ühel objektil. Viidi läbi riba erastamise eeltoiminguid ning materjalid edasiste 
toimingute tegemiseks  saadeti Harju Maavalitsusele. 
Hoonestusõiguse seadmiseks vastavalt  09.06 2014.a jõustunud  uue hoonestusõiguse  
seadmise korrale, mille käigus on võimalik  ehitise omanikul maa erastada, on vastu võetud 
korraldusi 4 objektil. Teostatud on eeltoimingud ja materjalid on esitatud Harju Maavalitsusele 
edasiste toimingute tegemiseks. Hoonestusõiguse menetlusi on pooleli 17 objektil. 
Vormistatud on ka viimane korteriomandi seadmine - vastu  on võetud Viimsi Vallavalitsuse 
korraldus, moodustatud katastriüksus ja kantud katastrisse . Omanikel on vajalik vormistada 
korteriomandi seadmine notaribüroos. 
Maade riigi omandisse vormistamist on läbi viidud 14 maaüksusel. 
Maade munitsipaalomandite vormistamiseks on  ette valmistatud ja vastu võetud 42 korraldust 
ja 3  volikogu otsust. 
Maade munitsipaalomandisse vormistamise menetlused  takerdusid  munitsipaalomandisse 
andmise korras toodud tähtaegade lõppemisega 2016. aasta suvel ja menetlused on pooleli   
111 objektil. Maavalitsuste likvideerimise  järgselt  viiakse  toimingud üle Maa-ametile. Seega 
tuleb vormistada taotlused ringi ja esitada uuesti Maa-ametile. 
2017. aastal saadeti  Maa-ametile 4 ettepanekut maa munitsipaalomandisse taotlemiseks, 
nendest 3 on saanud positiivse lahenduse. Kinnistuportaalis on tehtud 63 avaldust maade 
kinnistamiseks, nendest on  registreeritud 60 katastriüksust. 
Endiselt on tõsiseks probleemiks  peale detailplaneeringute kehtestamist maakorralduslike 
toimingute tegemata jätmine. Palju on selliseid maakasutusi, kus hoone asub kahel 
katastriüksusel ja maa sihtotstarve ei vasta kehtestatud detailplaneeringule  ega ole kooskõlas 
ka kehtiva seadusandlusega. Omanikega on peetud kirjavahetust ja palutud  viia lõpule 
maakorralduslikud toimingud. Omanike avalduste alusel on maa sihtotstarvete muutmisi 
teostatud 25 kinnistul, katastriüksuste piiride muutmist 4 objektil, muudatused on kinnitatud 
Viimsi vallavalitsuse korraldustega. Detailplaneeringute järgsete katastriüksuste jagamis e 
korraldusi oli 2017. aastal 14 ja katastriüksuste liitmise korraldusi 6.  
Maa-ameti 14.06.2016 kirja 11-2/17/1066 kohaselt  tuleb Viimsi vallas muuta veel 200 
katastriüksuse sihtotstarbed ja viia  need vastavusse  kehtiva seadusandlusega. 
Suuremateks maakorralduslikeks töödeks olid eraomandisse kuuluvate maade 
detailplaneeringute järgsed jagamised valdavalt elamumaadeks, uusi elamumaa 
katastriüksusi tuli aasta jooksul juurde 36.  
Vastavalt  ruumiandmete seadusele, kohanimeseadusele  ja Maa-ameti aadressandmete 
osakonna ettekirjutustele  on Viimsi vallas 2017. aastal  muudetud 1914 aadressiobjekti.  
Aadressandmete parandamist alustati 2013. aastal ja parandamist vajavaid objekte oli sel ajal 
üle 8000. Parandamist vajavaid objekte on hetkel veel 3807, nendest 1279 objekti kuuluvad 
Maa-ameti poolt tasustatavate objektide nimekirja. 316 objekti andmete  korrastamisega 
tegeleb valla ehitusamet, kuna tegemist on ehitusregistrisse kandmata objektidega..  
 
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. 2017. aastal lõpetati üks maa tagastamise 
menetlus.  
 
Geoinfo, godeesia ja geoloogia 
2015. aastal loodud valla geoinfosüsteemi on täiendatud  maa-aluste trasside infobaasi 
loomisega. Võrguvaldajatega on sõlmitud  andmevahetuslepingud. Laekuvate teostusjooniste,  
topo-mõõdistuste ja ehitusjärgsete mõõdistuste baasil toimub  andmete kontrollimine, 
parandamine ja täiendamine. Suureks probleemiks on  ehituse ajal maa-aluste  trasside 
teostusjooniste tegemata jätmine ja järelevalve puudumine sellele töölõigule. Õigel ajal 
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trasside teostusmõõdistamiste tegemata jätmine ja andmete maa- ja geodeesiateenistusele  
esitamata jätmine takistab oluliselt  trasside infobaasi loomist ja  tegelikule olukorrale 
vastavusse viimist, mis omakorda toob kaasa   kaevetöödel  trasside  läbikaevamisi.   
Loodud on ka andmebaasi liides  maaomanike ja  valla vaheliste  lepingute sisestamiseks. 
Otsingusüsteemis töötavad aadressi otsing, katastritunnuste põhine otsing, omanike põhine 
otsing  jne. Programmiliidestest töötavad maakasutuse infobaas, mõõdistustööde infobaas ja 
detailplaneeringute infobaas.  
Loodud on geodeetiliste tööde arhiiv nii paberkandjal  kui digitaalselt. 2017. aastal  laekus 
topo-geodeetilisi mõõdistustöid 330 ja ehitusjärgseid mõõdistusi 304 objekti kohta. Trasside 
teostusjooniseid, mis olid vallavalitsusele esitamata läbi aastate  esitati 860 objekti kohta ja  
geoloogilisi  ja hüdrograafilisi uurimistöid 9 objekti kohta. Kontrolliti kõigi esitatud geodeetiliste 
tööde ja ehitusjärgsete mõõdistuste vastavust vabariigis kehtestatud tehnilistele nõuetele. 
Mittevastavad tööd tagastati  maamõõtjatele  paranduste sisseviimiseks.                                                                           
Suurematest  topo-geodeetilistest töödest  telliti  Haabneeme klindinõlva  mõõdistus ja 
uurimistööd,  Muuli teega piirneva ala  mõõdistus ja uurimistööd.  
Leppneeme ja Kelnase sadamatele  telliti topo-geodeetilised mõõdistused, geoloogilised ja 
geotehnilised uuringud,  samuti  veeala  hüdrograafilised uuringud. 
 
2017. aastal olid maakorralduse kulud kokku 46,9 tuh. eurot (2016. aastal 104,7 tuh. eurot), 
sh investeeringuteks (arvutite tarkvara soetamine) kulus 7,9 tuh. eurot (2016. aastal 90,0 tuh. 
eurot). 
 
Teede ehitus ja hooldus 
Teede ehituse ja hoolduse riiklik eraldis oli 2017. aastal  245,3 tuh. eurot (2016. aastal 248,5 
tuh. eurot). Viimsi valla teede ehituse ja hoolduse investeeringuid teostati mahusus 3 919,3 
tuh. eurot (2017. aastal 297,1 tuh. eurot). 
Talvel lapiti kuumkatlaga 1 484 m2 asfaltteede löökauke, töid teostati ligikaudu 56 tuh. euro 
eest. Valla teede suvine asfaltbetoonkatete lappimise maht ületas 10 000 m2 piiri – töid teostas 
OÜ Tee ja Tee ja tööde maksumus oli ligikaudu 115 tuh. eurot. Koostöös Maanteeametiga 
alustati 2016. aastal Muuga tee äärde teevalgustusega jalg- ja jalgrattatee rajamist lõigul 
Muuga tee ja Randvere tee ringristmik kuni Lasketiiru tee, töid jätkati 2017. aastal. Töid teostas 
AS Lemminkäinen Eesti ning tee avati liiklusele 2017. aasta juunis.  Suve alguses lõpetati ka 
Kooli tee ehitustööd Püünsi külas. 
Teid pindas 2017. aastal OÜ Üle. Tööde maht oli 16 500 m2 ning maksumus 50 tuh. eurot. 
Uue, tolmuvaba katte said järgnevad teed või teelõigud: Annuse tee, Lootuse tee, Mäepealse 
tee, Kreegi tee, Metsakasti tee, Silva põik, Silva tee, Silva kesktee, Keiu tee, Kooliaia tee, 
Vaheaia tee, Hundi põik, Tammiku tee, Tulbiaia tee, Kuusekännu tee, Kordoni tee ja Makrilli 
tee. 
Haabneeme alevikus rekonstrueeriti Kesk tee lõik Lepa teest Haabneeme rannani. Rajati 13 
parkimiskohaga Haabneeme rannaala parkla ning jalgtee Lepa tee parklani, maa-alused 
kommunikatsioonid, teevalgustus ja sademevee lahendus koos õlipüüduriga. Tööd 
projekteeris OÜ TO Projekt ning teostas AS Viamer Grupp ning tööde maksumuseks 
kujunes194 tuh. eurot. 
Jaanipäevaks valmisid Ettevõtluse Arensamise Sihtasutuse (EAS-i) linnaliste piirkondade 
programmi toetusel rajatud Leppneeme tee ning Randvere tee jalg- ja jalgrattateed koos 
teevalgustusega. Kergteed projekteeris OÜ G.E.O Grupp ning ehitas OÜ  RTS Infraehitus. 
Tööde maksumuseks kujunes 946 tuh. eurot. 
Üks suuremaid ettevõtmisi oli Haabneeme alevikus asuva Heki tee ja Kesk tee 
rekonstrueerimine lõigul Randvere tee-Rohuneeme tee. Täielikult rekonstrueeriti Heki tee ja 
Kesk tee sõidutee, jalgteed, maa-alused kommunikatsioonid, teevalgustus, rajati juurde 
jalgteid ja muudeti liiklus ohutumaks. 2018. aasta kevadel markeeritakse teekate ja tehakse 
haljastustööd, rajatakse istutusalad ning istutatakse puid, põõsaid ja lilli kokku üle 1500 ühiku. 
Töid teostas OÜ Verston Ehitus,tööde maksumus 1,6 miljonit eurot.  
OÜ Viimsi Haldus ehitas Haabneeme klindile 220 trepiastmega Põhjakonna trepi ning andis 
trepi valla hooldusele. Lubja küla klindipealsele rajati jalgtee, mis ühendab Põhjakonna treppi 
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ning Paelille kergliiklusteed. Jalgtee projekti koostas ja tee ehitas OÜ Mullamutt, maksumus 
34,6 tuh. eurot. Jalgtee äärde valmis 2018. aasta jaanuari lõpuks valgustus, mida ehitas AS 
KH Energia-Konsult.  
Teiseks suuremaks tööobjektiks oli Lubja ja Pärnamäe külades kulgeva Lubja tee ning 
Pärnamäe tee rekonstrueerimine Randvere teest kuni valla piirini Kirsi tee juures. Tegemist on 
olulise teega, mis ühendab valla teede võrku riigimaanteega, kus sõidavad ka veosed ja 
suurveokid. Projekteeris OÜ TO Projekt ning ehitustööd teostas OÜ Viamer Grupp. Tööde 
käigus sai sõidutee uue asfaltkatte kogu töölõigu ulatuses, osaliselt kahes kihis. Täiendavalt 
rajati ülekäik Kirsi tee juures, jalgtee lõik ja bussipeatus Soosepa tee ja Pärnamäe ristmiku 
juures (Kuremarja peatus), Paekaare bussipeatus ja ülekäik, Paenurme bussipeatust ja 
Paenurme teed ühendav jalgtee lõik, Lubja tee 23 lasteaiaga piirneval lõigul ülekäik ja jalgteed 
koos Lubjamäe bussipeatusega ning Karjakella bussipeatus ja jalgteede lõigud koos 
ülekäiguga. Tööde maksumuseks kujunes 554 tuh. eurot. 
Haabneeme keskuses remonditi Ravi tee - rekonstrueeriti sõidutee koos sademevee 
torustikuga ning muud maa-alused kommunikatsioonid, jalgteed, parkimise alad ja rajati 
kaasaegne LED teevalgustus. Ravi tee liikluskorraldus sai selgema lahenduse, sh muudeti 
bussipeatuste asukohti ning busside liikumistrajektoore ning nn keskväljakuks olevale teele 
lisati haljasalad ja lillepeenrad. Tööprojekti koostas OÜ TO Projekt ning ehitustööd teostas AS 
TREF Nord, tööde maksumus 277 tuh. eurot.  
Pooleliolevatest töödest lõpetatakse 2018 aastal Krüsanteemi tee rekonstrueerimine – 
uuendatakse maa-alused kommunikatsioonid, uue katte saab sõidutee ning rajatakse jalgtee 
koos teevalgustusega. Jalgtee ühendab omavahel Karulaugu tee jalgtee ja Pargi tee jalg- ja 
jalgratta tee. Töid teostab AS TREV-2 Grupp.  
2017. aasta lõpus algas seoses rajatava riigigümnaasiumiga ulatuslik Tammepõllu tee ja 
taristu rekonstrueerimine, mille käigus laiendatakse Tammepõllu tee sõiduteed, rajatakse jalg- 
ja jalgrattatee, rajatakse kommunikatsioonid (koostöös võrguettevõtetega) ning ehitatakse 
välja sademevee kollektor kuni mereni. Sademeveekollektor kulgeb Tammepõllu teelt, Heldri 
teeni, edasi Kesk põik elamute tagant Männi põiku, Kase põiku ja Männi tee kaudu kuni mereni. 
Kõigil nimetatud teedel toimuvad ulatuslikud kaevetööd ning hiljem ka katete taastamistööd. 
Ehitustöid teostab AS Lemminkäinen Eesti, tööde maksumus 1 200 tuh. eurot.  
2017. aastal uuendati videokeskkonna Reach-U tänavavaadet – süsteemi, mille abil tehakse 
paikvaatlusi ja kontrolli välitööde osas. Aasta lõpuks sisestati kõik valla masspiirangud Tarktee 
keskkonda – Viimsi vald on esimene kohalik omavalitsus, kellel on kõik massipiirangud 
avalikustatud antud riiklikus keskkonnas. Alustati Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-
2028 koostamist. 
Koostamisjärgus on Reinu tee ja Vehema tee rekonstrueerimisprojektid, Lääneotsa tee 
remondiprojekt, Nelgi tee rekonstrueerimisprojekt, Lageda tee jalgtee tööprojekt (Vehema 
teest mänguväljakuni), Riiasöödi tee ehitusprojekt ning Riiasöödi tee ja Randvere tee ristmiku 
projekt. Valmis on Karulaugu tee rekonstrueerimisprojekt ning tööd algavad kevadel, valmis 
on ka Lubja tee-Randvere tee ringristmiku ja Lubja tee pikenduse ning tunneli ja Pargi&Reisi 
parkla tööprojekt, millest kujuneb 2018. aastal üks suuremaid tee-ehitusi.  
2018. aastal on plaanis alustada Reinu tee ja Vehema tee rekonstrueerimist, koostöös 
Tallinna, Jõelähtme ja Maarduga rekonstrueeritakse suvel Vana-Narva mnt ja Pärnamäe tee 
ristmik, suve alguseks rekonstrueeritakse Karulaugu tee. 
Teede ehitusele kulus 2017. aastal kokku 4 163,7 tuh eurot (2016. aastal 542,9 tuh eurot) ja 
teede hooldusele 175,5  tuh. eurot (2016. aastal 56,1 tuh. eurot).  
 
Liikluskorraldus 
Liikluskorraldustöid teostati 2017. aastal 35,1 tuh. euro eest (2016. aastal 21,6 tuh. eurot). 
2016. aastal viis vallavalitsus läbi hanke liiklusmärkide valmistamise lepingupartneri leidmiseks 
perioodil 2016-2019, leping sõlmiti OÜ-ga Kiirwarren.KL. 2017. aastal telliti liiklusmärke, 
viitasid ja liikluskorraldustöid 11,7 tuh. euro eest. 
Teekatete joonimis- ja märgistustööd tegi AS Lemminkäinen Eesti, kellega sõlmiti leping 3. 
aastaks. Tööde maht oli 2017. aastal viimaste aastate suurimaid – 1150 m2 märgistust ning 
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maksumuseks kujunes 23,4 tuh. eurot. Jalakäijate liiklusohutuse parandamiseks pöörati erilist 
tähelepanu ülekäikudele ja lubatud piirkiirust meeldetuletavate piktogrammide märgistusele.  
Kasvas ka veolubade arv – kokku väljastati piirangualadesse sisenemiseks või erivedudeks 
336 veoluba (2016. aastal 203 veoluba). Veolubade väljastamise mugavamaks ja kiiremaks 
menetlemiseks telliti OPIS süsteemi arendustööd, mille käigus loodi süsteemi koosseisu 
veolubade moodul – süsteem on testimisel ja käivitub 2018. aasta I kvartalis. 
 
 Transpordikorraldus 
Valla elanikele tagati siseliinide (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 ja V9) ja Tallinna linna 
piiriüleste liinide (2 liini - 1A ja 38 ning alates 01.09 ka kolmanda liinina nr 49) ning 
maakonnaliini 114 (Viimsi valla piires) bussiliiklus.  
Vallasisese ühistranspordi teenuse osutajana jätkab hankelepingu alusel 2021. aasta lõpuni 
AS Hansabuss. Valla siseliinid sõitsid 2017. aastal ühtekokku 573 000 liinikilomeetrit, mida on 
võrreldes 2016. aastaga ca 3% enam. Ühissõidukite piletimüügisüsteemi valideerimiste 
andmetel tehti möödunud aastal valla siseliinidega üle 206 000 sõidu. Kõige populaarsemaks 
bussiliiniks on liin V5, mida kasutati 61 000 korda. 
Edukalt toimib Harju maakonna bussiliin nr 114, millega kasutatavus aasta aastalt kasvab. 
Möödunud aastal tehti liinil üle 197 000 sõidu. Teenust osutab kehtiva hankelepingu alusel 
2018. aasta lõpuni AS Temptrans.  
Alates 1. septembrist pikenes Viimsi keskusesse Tallinna ühtse piletisüsteemi bussiliin nr 49. 
Bussiliini pikendamist Meriväljalt Viimsi keskusesse soovisid nii Viimsi kui Tallinna elanikud 
juba aastaid. Tänu Viimsi keskuse aktiivsele arenemisele, kuhu on viimastel aastatel ehitatud 
mitmed teenuste- ja kaubakeskused, meelelahutusasutused ja rajatud koolid, on piirkond 
muutunud tõmbekeskuseks, kuhu sõidavad iga päev töötajad, õpilased ja vaba aja veetjad nii 
Viimsist kui Tallinnast. Liini läbisõiduks septembrist kuni aasta lõpuni kujunes ligikaudu 23 200 
km ning vald rahastas liini pikendamist 2016. aastal ligikaudu 29 tuh. euro ulatuses. 
Jätkus õpilaste seas populaarne koolibussi projekt. Aasta jooksul läbiviidud loenduste alusel 
kasutas Viimsi-Keskus – Balti jaam ja Tammneeme – Balti jaam koolibussi kokku 640 õpilast, 
keskmiselt 128 õpilast päevas. Kõige populaarsem oli Viimsi Keskus – Balti jaam koolibuss, 
mida kasutas iga päev keskmiselt 75 õpilast. Tammneeme suunalist koolibussi kasutab iga 
päev keskmiselt 53 õpilast. 
Viimsi keskuse bussipeatustesse (Ravi teel) paigaldati  4 uut senisest mahukamat 
ootepaviljoni, lisaks said 2 uut paviljoni Püünsi kooli peatused Vanapere teel, 4 paviljoni Lubja-
Pärnamäe tee äärsed peatused ja Meremärgi peatus Rohuneeme teel. Rekonstrueeriti 
Rohuneeme külas busside lõpp-peatus, kus uuendati tee ja ooteala katend, paigaldati uued 
äärekivid, peatuse juures olev ring haljastati lillede ja puudega. Alustati Tammneemes kahe 
peatuse (Pällu, Tammneeme) ohutumaks muutmist ja Muuga teel Aiaotsa peatuse 
renoveerimist. 
Kokku kulus transpordikorraldusele 2017. aastal 730,4 tuh. eurot (2016. aastal 690,2 tuh. 
eurot).  
 
Veetransport – Viimsi saared 
Munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega seotud kulutusi teostati 2017. aastal 526,3 tuh. euro 
eest (2016. aastal 372,5 tuh. eurot). 
2017. aastal jätkus munitsipaalsadamate arendamine. AS SWECO Projektis valmis Kelnase 
sadamahoone projekt.  
Projekti 30 Miles tegevuste raames (Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatav Kesk-
Läänemere programm) koostab OÜ Corson Kelnase sadama laienduskontseptsiooni  
(eskiislahendus koos mahtudega uuringutele) ja teeb uuringud, sh topogeodeesia ja 
ehitusgeoloogia ning keskkonnamõju hindamine.  
Leppneeme sadama jaoks koostab OÜ Corson lainemurdja kontseptsiooni (eskiislahendus 
koos mahtudega sisendiks uuringutele) ning viib läbi sadama laienduse uuringud, sh 
topogeodeesia ja ehitusgeoloogia ning keskkonnamõjude hindamine. Mõlema sadamaga 
seotud tööd valmivad 2018. aastal. 
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Novembris täitus 4 aastat parvlaeva Wrangö tulekust Leppneeme – Kelnase liinile. 2017. 
aastal sooritas Wrango 1369 reisi, vedades ühtekokku 26 498 reisijat. 
Novembris 2017 eraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium parvlaeva Wrangö 
omanikuna 20,7 tuh. eurot laeva remondiks, mille käigus modifitseeriti jäätumise ennetamiseks 
aparelli tõstesilindreid, uuendati masinaruumi valgustust, trümmi ja kajutite ventilatsiooni. 
Parvlaevaga Wrango avaliku liiniveo korraldamiseks mandri ja Prangli saare vahel kulus 463,3 
tuh. eurot, millest 290,7 tuh. eurot kaeti riigidotatsiooni arvelt ning 74,5 tuh. eurot piletituluga 
(2016. aastal kokku 454,4 tuh. eurot, sh riigidotatsioon 294,9 tuh. eurot). Teostatud reiside 
maht võrreldes 2016. aastaga kasvas - 2017. aastal teostati 1369 reisi, samas vihmase suve 
tõttu reisijate arv vähenes ning veeti 26 498 reisijat ja 767 sõidukit (2016. aastal 1360 reisi, 
27 432 reisijat ja 544 sõidukit). 
 
Turism 
Turismi arendamine vallas on kindlasti üks järgnevate aastate prioriteete. 2017. aastal 
finantseeris vallavalitsus valla turismiettevõtete osalemist rahvusvahelisel turismimessil 
Tourest 2018 (messipinna rent ja kujundus ning Tourest 2018 kaart), Turismimessil esitleti 
vallas pakutavaid hotelli-, seiklus-, ravi- ja kulinaarturismi võimalusi. Rannarahva Muuseumi 
eestvedamisel 2014. aastal käivitatud Viimsi turismiettevõtteid koondavale veebiplatvorm 
Visitviimsi.com jätkas avalikku tegevust ka 2017. aastal. See ühendab erinevaid 
turismisihtgruppe huvitavaid teenusepakkujaid – restorane, spaasid, looduslikke 
vaatamisväärsusi, seiklus- ja spordivõimalusi, randu, saari, erinevate kultuuri- spordi ja teiste 
sündmuste korraldajaid jne. Koostati valla 2017. aasta ürituste kalender. 
2016. aastal olid turismiga seotud kulud kokku 4,0 tuh. eurot (2016. aastal 7,2 tuh. eurot). 
 
Planeerimine 
2017. aastal viis keskkonna- ja planeerimisamet läbi 33 vallavalitsuse planeerimiskomisjoni 
koosolekut, kus vaadati läbi 207 erinevat avaldust, ettepanekut ja järelpärimist. 
Aasta jooksul kehtestati vallas kokku 11 detailplaneeringut (2016. aastal 10), millest 3 (2016. 
aastal 1) olid üldplaneeringut osaliselt muutvad detailplaneeringud.  
2017. aastal kehtestatud detailplaneeringutega anti valla maaomanikele võimalus rajada 
kokku 84 uut elamuühikut (2016. aastal 9, 2015. aastal 40, 2014. aastal 94, 2013. aastal 225). 
Planeeringute koostamisel on amet keskendunud eelkõige kvaliteedile ja olemasoleva 
elukeskkonna väärtuse tõstmisele.  Avalikkuse silmis suuremat tähelepanu pälvinud 
detailplaneeringutest sai 2017. aastal kehtestamisvalmiduse Äigrumäe külas asuva 
Männikusalu kinnistu detailplaneering, mis loob eelduse ligi 15 aastat oodatud Äigrumäe küla 
uue juurdepääsutee rajamiseks. 
Lisaks detailplaneeringutele, mis annavad võimaluse rajada valda uusi eluhooneid  kehtestati 
2017. aasta jooksul ka detailplaneeringud kahe ärihoone rajamiseks (Lubja küla ja Viimsi 
alevik) kokku brutopinnaga 4500 m2. 
Valla ruumilise planeerimise valdkonnas jätkus ka 2017. aastal aktiivne koostöö Tallinna 
Tehnikakõrgkooli arhitektuuriteaduskonnaga. Tudengite ning Eesti tuntud ja tunnustatud 
arhitektide koostöös valmisid möödunud aasta kevadel Vehema tee äärse 3,8 ha suuruse ala 
planeeringuvisioonid eesmärgiga leida parim lahendus uue Pärnamäe lasteaed-algkooli, 
spordihoone, väikese mõõtmelise staadioni ja vabaõhukeskuse rajamiseks. Esitletud 
visioonide parimad ideed koondatakse koostamisel olevasse detailplaneeringusse. 
2017. aastal algatati detailplaneeringute koostamine  Rohuneeme sadama laiendamiseks ning 
Püünsi külla külasadama rajamiseks ning valmis tulevase riigigümnaasiumi kõrvale 
planeeritud multifunktsionaalse Viimsi spordiareeni hoone konseptsioon. 
2017. aastal olid territoriaalse planeerimise kulud 135,8 tuh. eurot ( 2016. aastal 33,9 tuh. 
eurot), sh uurimis- ja arendustöödele kulus 122,4 tuh. eurot ( 2016. aastal 25,2 tuh. eurot). 
 
Eesmärgid 2018. aastaks 
2018. aastal on eesmärgiks koostada  Vehema tee äärse 3,8 ha suurusele reformimata 
riigimaale detailplaneering, kuhu lähitulevikus võiks kerkida Viimsi aleviku, Lubja küla ja 
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Pärnamäe küla inimesi teenindav lasteaed-algkool koos vaba aja keskuse, spordihoone ja 
väikesemõõtmelise staadioni ning kogukonna- ja mänguväljakutega.  
Jätkub Prangli saare Kelnase sadama ja Leppneeme sadama laiendustööde projekteerimine 
ning detailplaneeringute koostamine. 
Koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga viiakse läbi maastikuarhitektuuri konkurs 
Haabneeme alevikus asuva Tammede pargi rajamiseks. Peale konkursi lõppu alustatakse 
koheselt ka pargi projekteerimisega ning rajamisega. 
Keskkonnavaldkonna suurimaks eesmärgiks on keskkonnajärelvalve tõhustamine ning 
looduskeskkonna prügistamise vähendamine. 
 
Ehitusjärelvalve 
Ehitusameti põhiülesandeks on projekteerimis- ja  ehitustegevuse seaduste, valla 
üldplaneeringu ning detailplaneeringute kohase loamenetluse ning riikliku järelevalve 
korraldamine valla territooriumil. 
2017. aastal oli valdkonna prioriteediks Vallavalitsuse tellimisel rajatavate objektide võimalikult 
operatiivne loamenetlus, et tagada nende objektide tähtaegne valmimine. 
Oluliseks tegevuseks oli 2017. aastal elektroonilise ehitisregistri kasutamise juurutamine.  
Aadressiandmete korrastamine, mille eesmärk on katastriüksuste koha-aadresside 
vastavusse viimine ruumiandmete seaduses ja aadressiandmete süsteemis sätestatuga, liikus 
küll keskkonna- ja planeerimisametisse, kuid sellega seoses jätkusid erinevate ehitisregistri 
kannete tegemine ja registri korrastamine. Selle töölõiguga on seotud ka valla territooriumil 
olevate, kuid senini ehitisregistris kajastamata hoonete arvele võtmine, kandmine registrisse 
ja edasine menetlemine ehitusjärelevalve seisukohalt. Riik on selleks andnud omavalitsustele 
aega 2020. aastani.  
Uuenenud riiklik elektrooniline ehitisregister, mis koondab teavet nii ehitatavate kui 
kasutatavate ehitiste kohta, rakendus töösse juba aprillis 2016 ja kogu loamenetlus käib nüüd 
elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Paberkandjal vaid siis, kui elektrooniline keskkond 
üleslaadimist ei võimalda. Paraku registri keerukuse tõttu hõivas suure osa ehitusameti 
ehituslubade menetlejate ajast erinevate projekteerijate ja ehitajate abistamine ehitisregistri 
kasutamisel ja andmete sisestamisel. Samuti abistatakse registri kasutamisel abi vajavaid 
vallaelanikke.  
Registris saab tutvuda nii ehitiste tehniliste andmetega kui ka esitatud dokumentidega 
(sealhulgas ehitus- ja kasutusload) ning tehtud ettekirjutustega.  
Ehitusjärelevalve inspektorid jälgivad, et täidetud oleks ehitusseadustiku ning sellega 
seonduvate õigusaktide nõuded. See võimaldab tagada ehitiste ja ehitamise ohutuse ning 
elukeskkonna turvalisuse. Senine vähene ehitusjärelevalve viis olukorrani, kus vallas on 
hulgaliselt ebaseaduslikke ehitisi ning süvenenud on arusaam, et rikkumisi ei karistata. 
Ehitusjärelvalve tõhustamiseks on alates jaanuarist 2017 ametis 3-liikmeline ehitusjärelevalve 
teenistus, mida juhib ehitusameti jurist.  Lisaks riikliku järelevalve  teostamisele tegeletakse 
ehitiste kasutuseelse ülevaatuse ja kasutuslubade menetlemisega.  
Ellu on asutud viima ehitusameti eestvedamisel 2016. aastal koostatud „Viimsi valla 
soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026“. Koostatud on projekteerimistingimused uue 
Haabneeme puiduhakkel katlamaja projekteerimiseks. Käsil on projektdokumentatsiooni 
ehitusloa menetlus. Valminud ja ehitusloa on saanud Haabneeme aleviku - Viimsi aleviku 
vahelise magistraalsoojustrassi projekt. Uue katlamaja ja ühendusmagistraali valmimisel 
tõuseb oluliselt Viimsi ja Haabneeme aleviku soojusenergiaga varustatuse töökindlus. 
Kohalikul kütusel töötava katlamaja kasutuselevõtuga kaob sõltuvus välisriigist tarnitavast 
gaasist. Ühtlasi peaks sellega stabiliseeruma kaugkütte hind, mis praegu sõltub gaasi hinna 
kõikumisest. 
Võrreldes 2016. aastaga kasvas 2017. aastal ligi kolmandiku võrra ehitusametis läbiviidavate 
erinevate menetluste arv. 2017. aastal väljastati ehitisregistri kaudu 510 ehitusluba ja  -teatist, 
sh rajatistele 274  ja hoonetele 236.  Kasutuslubasid ja -kasutusteatisi väljastati 421, sh 
rajatistele 153. 2017/2018  aastavahetuse seisuga on lisaks eelnimetatuile menetluses veel 
146 ehitusluba-ehitusteatist ja 74 kasutusluba-kasutusteatist. Lisaks on  terve hulk erinevaid 
menetlusi: ehituse alustamise teatisi 202, andmete esitamise teatisi 84, täieliku lammutamise 
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teatisi 33, erinevaid registri paranduskandeid ligikaudu 100. Projekteerimistingimusi on 
vormistatud 113, neist hoonetele 51 ja rajatistele 62. Osad taotlused  on eelnevatel aastatel 
esitatud paberkandjatel ja paranduste viibimise tõttu senini menetluse lõpetamise ootel. On 
tavapärane, et taotlusi tuleb menetleda korduvalt (isegi 3-4 korda), kuna kinnistuomanikud või 
projekteerijad ei suuda kohe vigu kõrvaldada. Korduvmenetlused ei kajastu paberkandjal 
menetluste koondnumbrites ega ka ehitisregistri väljavõtetes. 
Ehitusobjektide kontrolli ja ülevaatuse tulemusena määrati  ettekirjutuste mittetäitmisel   
sunniraha omavoliliste ehitiste ja rajatiste lammutamiseks.  
2017. aastal rajati vallavalitsuse tellimisel hulgaliselt uusi objekte. Intensiivistus ka 
üksikelamute ehitus. Arendajate poolt anti käiku ja sai kasutusloa korruselamud Heki tee12, 
Nelgi tee 5, Hüatsindi tee 1 ning hulgaliselt ridaelamuid. Kasutusloa said sajad üksikelamud. 
Paljud neist olid küll valminud varasematel aastatel ja 2017. aastal toimus lõplik kasutusloa 
vormistamine. 
Ekstreemspordi huvilistele avati Lubjamäel suusanõlv koos tõstukiga. Valmimisel on lastele 
mõeldud laugem kelgumägi ja nn „snowtubing“ nõlv. Vallavalitsuse tellimisel valmis 
Haabneeme alevikku ja Lubja küla ühendav Põhjakonna trepp. Samas kõrval valmis vabaõhu 
treeningplats. Valla erinevates piirkondades rajati nii külakogukondade eestvedamisel kui ka 
vallavalitsuse toel ja tellimisel erinevaid mänguväljakuid. Valmisid Haabneeme algkooli 
juurdeehitus ja Uus Pärtle lasteaed. Uue ilme sai endine „Säästumarket“ aadressil Randvere 
tee 1, kus peale ümberehitust avati kauplus „ MAGAZIIN“. Paadi tee 3 avati Ärimaja. 
Ehitusluba anti  ärihoonele Randvere tee 105 ja rannarestoranile Kesk tee 27. Viimane on juba 
valmimisjärgus. Töödega on alustatud Riigigümnaasiumi ja Viimsi senise gümnaasiumi 
staadioni kõrvale spordihoone ehitamisel.    
Kasutusloa on saanud hulk kergliiklusteid ja tervisespordiradasid, samuti uus tänavavalgustus 
mitmetes Viimsi valla erinevates piirkondades. Kokku paigaldati ja vormistati kasutusluba 335 
uuele tänavavalguse mastile. Kasutusloa sai 44 km erinevaid tehnovõrke. 
Kuigi eeltoodud objektide tellija ei ole Viimsi valla ehitusamet, on ehitusameti töötajad nende 
objektidega seotud alates projekteerimistingimuste koostamisest, trasside asukohtade valikust 
looduses ja ehituslubade andmisest kuni ehitusaegse riikliku järelevalve teostamise, ehitiste 
vastuvõtueelse kontrolli ja kasutuslubade vormistamiseni.  Selle protsessi käigus peetakse 
töönõupidamisi projekteerijate, arendajate,  ehitajate ja võrguvaldajatega. 
Välisprojektis osalemine 
Ehitusamet osaleb valla poolse projektijuhina Interreg Lõuna Balti mere programmi 
välisprojektis Interconnect. Projektirühma on kaasatud kommunaalameti spetsialistid. Projekti 
raames tehakse koostööd Tallinna transpordiametiga ja Harjumaa ühistranspordikeskusega.  
Projekti üldine eesmärk on luua ühine visioon Balti mere riikide sobivamatest 
ühistranspordisüsteemidest, mis tagaksid regiooni tasakaalustatud ja majanduslikult 
konkurentsivõimelise arengu võttes arvesse piiriülese tööjõu liikumise, turismi, turunduse ja 
reklaami, keskkonnakaitse, alternatiivenergiate kasutamise jne. 
Projekti kandvaks teemaks on ühistranspordi arendamine ja antud teemal nii regionaalse kui 
ka rahvusvahelise piiriülese koostöö arendamine. 
Projekti peapartneriks on Rootsi Kuningriigi Blekinge Regioon.  
Projektil on oma eelarvega üheksa täispartnerit ja kümme eelarveta assotsieerunud partnerit. 
Viimsi vallavalitsus kinnitati  projekti täispartneriks eelarvega 103,1 tuh. eurot  omaosalusega 
25% , mis moodustab kogu 3-aastase projekti perioodiks 25,8 tuh. eurot. Projekti kogu eelarve 
on 3,5 miljonit eurot. 
Projekti tegevused algasid juunis 2017 ning  projekti kestvus on 36 kuud.  
 
2017. aastal laekus riigilõivusid 74,8 tuh. eurot, sh: 

• ehituslubade eest 49,4 tuh. eurot; 
• kasutuslubade eest 21,3 tuh. eurot; 
• projekteerimistingimuste eest 3,3 tuh. eurot; 
• trahvide ja sunnirahade eest laekus 45,7 tuh. eurot.                                                                
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Kokku kulus ehitusametil  2017. aastal ehitusekspertiisidega seotud tegevusteks 7,4 tuh. eurot 
(2016. aastal 3,3 tuh. eurot). 
 
Muu majandus 
Muu majanduse kulud olid 2017. aastal 34,6 tuh eurot (2016. aastal 27,2 tuh eurot). Antud 
tegevusalalt maksti mitmesuguseid kommunaalvaldkonna tegevusi, mis ei klassifitseerinud 
teiste kululiikide alla – inventariseerimine, remonditarvikud, värvid ja värvimisvahendid, 
traktoriteenus, veoteenus. Suurima kulu moodustas vallavalitsuse laoruumide rendikulu ja 
valveteenus.  
 

05 KESKKONNAKAITSE 
 
2017. 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 
Teehoole jaguneb suvehooldeks (7 hooldekuud) ja talihooldeks (5 hooldekuud). 2017. aasta 
jooksul tehti teede hoolde parema toimimise eesmärgil hoolde osas ümberkorraldusi – 
vahetusid allhooldajad ja muutus tehnika hulk. Talihoolde tööde kvaliteet ja üldine tase on 
võrreldes varasemaga paranenud ja töö selle nimel jätkub, kasutusel on erinevad 
elektroonilised seiresüsteemid.  
Suvehoolde (aprill-november) käigus teostati tavahoolet, perioodilist hoolet ja säilitusremonti, 
lisaks veeti peale täiendavat materjali, likvideeriti sisse vajunud kaevusid, puhastati teemaad 
nähtavust piiravatest puudest ja võsast. Niidetavaid teemaid oli nimekirjas 68, neid niideti 2 
korda suve jooksul, suuremate teede ääri niideti 3 korda suve jooksul (alates 2017 aastast 
lisandus kolmas niidukord). Talihoolde (november-aprill) käigus teostati lumetõrjet, 
libedusetõrjet, parklate hoolet. Lisaks teostati teehoolde korras teekatete puhastustöid, katte 
remonti, freespurukatete ehitust, teekatete hööveldust, peenarde taastamist, veeviimarite 
hoolet, teekraavide puhastust jne. Ribapindamist tehti baasmahus 2500 m2, lisaks suvine 
teede soolamine suvehoolde koosseisus. Asfaltkatete pragusid parandati kokku 227 tundi. 
Suurenes niidetavate teemaade arv ja niidusagedus – seda on kavas suurendada ka 2018. 
aastal. 
Suvehooldele kulus 2017. aastal 383,0 tuh eurot (2016. aastal 319,1 tuh eurot) ja talihooldele 
284,5 tuh eurot (2016. aastal 316,6 tuh eurot). Kokku kulus aastaringsele teehooldele 667,5 
tuh eurot. 
 
Prügivedu-jäätmekäitlus 
Kulutused olid seotud Viimsi valla jäätmejaama haldamisega- üür, rent, kasutusõiguse tasu, 
elekter, valveteenus, korrashoiuteenused, ohtlike jäätmete kogumine ja vedu ning Prangli 
saare majapidamisest tekkivate segaolmejäätmete kogumisele, transportimisele ja 
käitlemisele. Samuti on Viimsi vallal koostööleping Tallinna linnaga, mille alusel on viimsilastel 
võimalik jäätmeid üle anda Tallinna linnale kuuluvasse Pärnamäe jäätmejaama ja seda 
samadel tingimustel tallinlastega. Eelmainitud teenuse saamiseks maksab Viimsi vald 
igakuiselt 10% Tallinna poolt jäätmejaama opereerijale taaskasutatavate jäätmete vastuvõtu 
korraldamisel osutatud teenuste eest makstavast tasust. 
Jäätmehooldusega seotud kulud nii valla mandriosal kui ka saartel olid 2017. aastal kokku 
63,0 tuh. eurot (2016. aastal 52,1 tuh. eurot). 
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Kanalisatsioonitrasside remont 
2017. aasta kulud olid tingitud eelkõige äärmiselt vihmasest sügisest. Kanalisatsioonitrasside 
probleemide põhjuseks on Viimsi poolsaare savine aluspind, mis ei lase sademeveel imbuda 
pinnasesse, vihmase perioodi jooksul täitub savi peal olev maapind veega ning sademeveel 
ei ole enam mitte kuhugi minna. Üle ujutatud põllud, õued ja teed, kuhu ei ole rajatud korralikke 
ja toimivaid sademeveesüsteeme, olid tavaline vaatepilt.  
Olulise mahu moodustasid investeeringud mahus 102,7 tuh. eurot. Suurimaks investeeringuks 
oli Lubja tee sademevee kollektori rajamine. Eesvool loodi kogumaks ning juhtimaks Lubja tee 
23 lasteaia sademevett, kollektor maksis 64,1 tuh. eurot. Märkimisväärne investeering oli veel 
Haabneemes Karulaugu-Randvere tee ristmiku sademeveesüsteemi rekonstrueerimine 
kogumaksumusega 33,7 tuh. eurot. Karulaugu-Randvere tee ristmiku sademeveesüsteemi 
rekonstrueerimisega likvideeriti kaua kestnud probleem ning lisaks muutus Karulaugu tee 
ristmik ka laiemaks.  
2017. aastal alustati mitme hankega, mille lõpetamine jääb 2018. aastasse: Nurme tee truubi 
rekonstrueerimine, Meriste tee sademeveekraavi torutamine ja Tammepõllu 
sademeveekollektori ehitus. Tegevusala väliselt rekonstrueeriti Heki tee ja Kesk tee 
sademeveesüsteemid teetööde koosseisus. Investeeringute abil said paljud olulised 
eesvoolud korda tehtud ja seega sademevee valdkonna probleemide lahendamisel suur samm 
edasi astutud. 
Sademevee rajatiste majandamiseks, avariitöödeks ja muudeks töödeks  kulus 123,1 tuh. 
eurot. Peamiselt teostati kraavide ja truupide puhastamist ning taasavamist. Vajadusel rajati 
erakorraliselt ka uusi sademeveesüsteeme. Jätkuvalt on paljude probleemide põhjuseks kas 
elanike, ehitajate või arendajate hoolimatus, tähelepanematus või pahatahtlikus. Kogemus 
näitab, et iga kord kui kuskil suletakse ebaseaduslikult kraav või jäetakse sademeveesüsteem 
rajamata, on selle tagajärjeks uputus. Kolmanda suurima kuluartiklina hüvitas Viimsi vald AS-
le Viimsi Vesi ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumisi 299,8 tuh. euro ulatuses. 
Viimsi vald esitas ka taotluse LIFE programmi saamaks Euroopa Liidust toetust 
sademeveesüsteemide arendamiseks. Toetuse saajad selguvad 2018. aasta kevadel. Projekti 
tulemusena saaks Viimsi vallast koostöös Eesti Maaülikooli ja teiste partneritega uute 
innovaatiliste sademeveelahenduste testala, misläbi paraneb sademevee ärajuhtimine. 
Projekti taotluse maksumus on 1 957,8 tuh. eurot, Viimsi valla omaosalus 581,2 tuh. eurot. 
 
2017. aastal kulus kanalisatsioonitrassidega seotud töödele 525,6 tuh. eurot (2016. aastal 92,5 
tuh. eurot).  
 
Keskkonna- ja maastiku kaitse 
2017. aastal korraldati valla kohalike maastikukaitsealade kaitsekorralduslikke tegevusi, 
keskkonnakonsultatsioonide (eksperthinnangud, keskkonnamõju ja strateegilise 
keskkonnamõju hindamised) tellimist ning muid, keskkonnavaldkonnaga seotud tegevusi. 
2017. aastal valmis Rohuneeme maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2017-2026 
ning Laidoneri pargi dendroloogiline inventuur ja hoolduskava, neile kulus 2017. aastal 
vastavalt 3,5 tuh. eurot ja 5,3 tuh. eurot. Teostati ka Laidoneri pargi hooldusniitmist ning viidi 
läbi ideekonkurss Haabnemes asuvale Tammede pargile kinnistule. 
Muud keskkonna- ja maastikukaitsega seotud kulutused, sh keskkonnakaitse halduskulud olid 
2017. aastal 26,0 tuh. eurot (2016. aastal 40,7 tuh. eurot). 
 

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 
 
Valdkonna eesmärgid 2017. aastal olid: 

• korraldada ja koordineerida Viimsi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi; 
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• tagada tänavavalgustuse käitamine ja arendada tänavavalgustussüsteeme; 
• arendada valla veemajandust; 
• vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine; 
• valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine; 
• valla kalmistumajanduse korrastamine ja HAUDI juurutamise jätkamine; 
• valla avaliku ruumi heakorra tagamine; 
• kevadine heakorra talgute korraldamine; 
• Haabneeme ranna heakord, sh liiva sõelumine; 
• hulkuvate loomade arvu vähendamine; 
• koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine; 
• koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine 

 
Tänavavalgustus 
Tänavavalgustuses leidis aset oluline muudatus – vahetus käidukorraldaja. Uueks 
käidukorraldajaks perioodil 01.02.2017-31.12.2021 on AS KH Energia-Konsult. Uue lepinguga 
muudeti hooldusttööde koosseisu ning alustati valla tänavavalgustuse arengukava 
koostamisega, mis valmib 2018. aastal. 
2017. aastal on Viimsi vallas lisandunud rekordilised ligi 500 uut tänavavalgustit (võrdluseks 
(2016. aastal lisandus ligi 200 uut valgustit ja seisuga 01.01.2017 oli vallas 4550 
valgustuspunkti). Alates 01.01.2018 teenindatakse  5042 valgustuspunkti, millele lisandub 166 
liitumis-juhtimiskilpi. 2017. aastal olid suuremateks objektideks Leppneeme ja Randvere 
kergliiklustee ning Tädu terviseraja valgustus – neile rajati kokku 196 valgustuspunkti.  
Leppneeme tee ja Randvere tee jalg- ja jalgrattatee äärde rajati LED tänavavalgustus koos 
radarjuhtimissüsteemiga (liikumisanduritega). Senine praktika on näidanud, et LED valgusti ja 
radari koostöö tagab suure kokkuhoiu ja seda kinnitas Leppneeme tee I etapi esimese aasta 
analüüs. Leppneeme tee (lõigul Reinu tee kuni Kiigemäe tee) valgustid olid täisvõimsusega 
tööl 27% tööaastast, ülejäänud aja ehk 73% olid valgustid hämardatud režiimis. Valgustite 
aritmeetiline energiatarve aastas on 15 822,76 kWh. Leppneeme teel oli see näitaja tänu 
tarksüsteemi kasutuselevõtule 6 670,06 kWh – ehk kokkuvõttes 9 152,70 kWh väiksem 
aastasest nominaalsest tarbimisest (kokkuhoid kuludelt keskeltläbi 58%). Lisaks kokkuhoiule 
annab nutisüsteem tagasisidet liikluse kohta, võimaldab seiret ja on tänavavalgustuse 
juhtimissüsteemiks. Kavas on jälgida ja mõõta ka Randvere ja Leppneeme tee uut valgustust. 
Tänavavalgustuse käidu ja remonditöid tehti 396,4 tuh. euro eest – vahetati valgusteid, vanu 
õhukaableid, maksti võrgu- ja eletriteenust, likvideeriti avariisid jne.  
Kokku investeeriti 2017. aastal tänavavalgustusse 114,7 tuh. eurot. Esmakordselt anti 
külavanematele otsustamisõigus 100,0 tuh. euro jagamiseks külade tänavate valgustamiseks.  
Külavanemate ettepanekuid arvestades paigaldati tänavavalgustus Krillimäe, Rannavälja, 
Puhkuse, Äigrumäe, Püünsi, Lagle, Niidu teedele, Suur-Ringteele ning Vehema tee lõigule ja 
Metsakasti põiku - kokku 56 valgustuspunkti maksumusega 96 tuh. eurot. Haabneeme LED 
projekti ettevalmistamise ja taotlemise kulud olid 9,6 tuh. eurot ning kajastuvad 
investeerimistegevuse kuludes. 
Suuremate tee-ehitustööde käigus rekonstrueeriti veel Ravi tee, Kesk tee pikenduse (randa 
minev lõik), Heki ja Kesk tee tänavavalgustus tänapäevaste LED valgustitega.  
Aasta lõpul rajati Jäätma tee ja Randvere tee ülekäik ja selle juurde valgustus maksumusega 
38,3 tuh. eurot (tööde eest tasuti 2018 aasta eelarvest). Ravi teele ja Heki tee ringile soetati 
uued jõulukaunistused-lühtrid maksumusega 5,1 tuh. eurot. 
Ühe suure töölõigu hõlmas Haabneeme LED projekt. Tänavavalgustuse taristu renoveerimise 
meetmest saab Viimsi vald SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus toetust 732,7 tuh. eurot, 
millele lisandub omaosalus vähemalt 231,3 tuh. eurot – kokku on projekti maht 964,0 tuh. 
eurot. Toetus jaguneb kahe aasta peale. 2. augustil 2017 sõlmisid Viimsi Vallavalitsus ja OÜ 
Cumulus Consulting Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimise 
lepingu, mille maksumuseks kujunes 21,1 tuh. eurot. Haabneeme aleviku tänavavalgustuse 
renoveerimise projekteerimise hanke  edukaimaks pakkujaks osutus OÜ Keskkonnaprojekt, 
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kellega vald sõlmis lepingu oktoobris 2017. Tööde maksumuseks kujunes 42,3 tuh. eurot, 
tööde tähtaeg on märts 2018. Pärast projekti valmimist korraldab vald ehitaja leidmiseks 
hanke. Kokku asendatakse ligi 325 valgustuspunkti ja 304 posti.  
Viimsi vald esitab taotluse ka tänavavalgustuse renoveerimise meetme II vooru, kui see 
avaneb. Külade ettepanekul on plaanis rajada 2018. aasta I pooles tänavavalgustus Vahe, 
Rannavälja põik, Laane, Kaevu, Kabelikivi, Randoja, Tarvase, Mäepealse, Pirni ja Kalda 
teedele ning Soosepa tee lõigule. Kavas on renoveerida AÜ Karikakar teede valgustus ja 
ehitada valgustus Ritsika teele ning Suurekivi teele. 
Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kulutati 2017. aastal kokku 516,2 tuh. eurot 
(2016. aastal 449,6 tuh. eurot).  
 
Heakord 
Heakorra tegevusalalt kaetakse valla haljakute (üle 70 haljaku, kokku ligi 20 ha) pideva 
niitmisega, korrashoiuga ning avaliku ruumi (teed, väljakud, parklad, rannad) hooldusega (sh 
avalike prügikastide tühjendus ja hooldus, pinkide pidev hooldus, lippude ülespanek) ja 
korrastamisega seotud kulud.  
2016. aasta jooksul paigaldati valla territooriumile juurde 17 uut avalikku prügikasti. Lisaks 
teostati prügikastide renoveerimist, värvimist, betoneerimist, vandalismi järgset remonti – 
kogusummas üle 4,1 tuh. euro. Vallas on kokku üle 200 avaliku prügikasti, mida hooldatakse 
sagedusega minimaalselt kolm korda nädalas. 2018. aastal jätkatakse täiendavate 
prügikastide paigaldamisega. 
2017. aastal toimusid taaskord Teeme Ära talgud, millele aitas kaasa ka Viimsi vald – kõiki 
avalikke alasid koristanud külaseltse ja seltskondi toetati prügikottide, kinnaste ja prügi 
äraveoga. Lisaks korraldati veel aasta jooksul mitmeid muid talguid ja kampaaniaid. Suurim oli 
sügisene lehtede äraveo kampaania.  
Jätkuv tegevus on Viimsi valla haljakute, haljasalade ning spordi- ning mänguväljakute 
niitmine. Niidetavate alade kogumaht on üle 20 hektari. 2017. aastal suurenes niidetavate 
alade niidusagedus (teemaid ja teeäärsed haljasalad) ning paljud niidualad niideti tihedamalt 
kui paar korda kuus. Aasta-aastalt suureneb haljakute ning hooldatavate alade nimistu, ttekib 
juurde uusi haljakuid ja parke, korrastatakse räämas alasid. Suuremate ja keerukamalt 
teostavate tööde jaoks (Tammepõllu park, Hundi-Nurme maaüksus, Schüdlöffeli tee 4 
rattakrossi rajad ja haljak, Hobukastani haljak) tuli platside niitmiseks tellida tööd väljastpoolt, 
kokku mahus 9,5 tuh. eurot.  
Tegevusala alt kaeti kommunaalameti välitöötajate sõidukite kulusid, erinevate teenuste, 
kulumaterjalide ja korrashoiuga seotud kulutusi, remondirtarvikuid ja vahendeid, tööriiete 
kulusid, masinate (võsalõikurid, saed, niidukid, trimmerid, lumepuhurid, ATV-d) 
ülalpidamiskulutusi, inventari kulutusi ja muid heakorra tegevusvaldkonna tegevusi (abitelefoni 
teenis, LLR ülalpidamise kulud). 
Kommunaalamet korraldas ka 2017. aastal ühiskondlikult kasulikku tööd isikutele, kelle on 
vastav asutus selle määranud ning kokku käis aasta jooksul vallas töid tegemas 23 karistatud 
isikut, kellest mitmed jätkavad töid ka 2018. aastal. 
Hulkuvate loomade osas jätkati lepinguid seniste partneritega – kasside osas jätkas MTÜ 
Kasside Turvakodu ja koerte püüdmise osas jätkas MTÜ Loomade Hoiupaik. 
Lemmikloomade valdkonna põhirõhk on hulkuvate lemmikloomade püüdmise, ravi, hoiu jm 
teenuste pakkumisel. Kokku kulus 2017. aastal eelnimetatud valdkonnale ligikaudu 8 tuh. 
eurot. Kokku viidi kasside turvakodusse 51 kassi, koeri viidi loomade hoiupaika 33, nad veetsid 
hoiupaigas kokku 244 tasulist päeva. Võrreldes 2017. aastaga on kasside ja koerte püüdmise, 
hoiustamise ning ravi kulud paari tuhande euro võrra vähenenud. Lisaks jätkus iga-aastane 
külades ja alevikes toimuv lemmikloomade vaktsineerimise kampaania.  
Kokku kulus 2017. aastal eelnimetatud valdkonnale 10,6 tuh. eurot (2016. aastal 14,0 tuh. 
eurot).  
2017. aastal alustati ka haljastuse ja heakorra valdkonda hõlmava arengukava koostamist (sh 
mänguväljakute, randade, lemmikloomade ja haljastuse valdkonnad). 
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Kokku moodustasid heakorra kulud 2017. aastal 151,9 tuh. eurot (2016. aastal 302,4 tuh. eurot 
– kasv oli tingitud Viimsi mõisapargi korrastustöödest, millele saadi KIK-ist toetust 103,7 tuh 
eurot). 
 
 
Ranna korrashoid 
Ranna korrashoiu kuludeks on Haabneeme ranna vetelpäästeteenuse osutamine ja 
rannainventari korrashoiukulud. Haabneeme randa valiti riigihanke tulemusena perioodiks 
2017-2020 teenust osutama Articald OÜ. Vetelpääste kulud olid kokku 19,3 tuh. eurot (2016. 
aastal 8,0 tuh. eurot).  
Haabneeme rand sai 2017. aastal uuendatud sissesõiduala uue valgustusega, uueks hooajaks 
valmib rannahoone. Kevadel remonditi Kesk teelt randav viiv sademevee kollektor, tööde 
maksumus oli 14,3 tuh. eurot. Rannainventari osas soetati juurde 6 uut rannakabiini 
maksumusega kokku 5,0 tuh. eurot, paigaldati 6 prügikasti, sõeluti liiva  ja koristati adru ning 
prahti, hooldati randa ning tualette, võeti suplusvee proove. 2018. aastal on kavas renoveerida 
randa viiv jalgtee ja muul, paigaldada valgustus ning korrastada ranna mänguväljak. 
Haabneeme randa külastas ilusatel suvepäevadel kuni 4000 inimest, ranna koristustöid 
teostas kommunaalbrigaad. 
Koostati ka uue ranna teenindushoone eskiisprojekt maksumusega 3,6 tuh. eurot. 
Kokku kulus ranna korrashoiule 61,9 tuh. eurot (2016. aastal 30,3 tuh. eurot).  
 
Muu heakord 
Muu heakorra kulud on seotud valla bussiootepeatuste korrashoiuga ning muude heakorda 
puudutavate teenustega. Kokku on Viimsi vallas 100 hooldatavat bussiootepeatust, neist 
ligikaudu pooled on paviljonid. Paviljonide hoolet teostas OÜ Veega Grupp. Renoveeriti 4 
paviljoni, soetati 2 minipaviljoni peatustesse „Püünsi kool“. Lisaks tasuti bussiootepaviljonide 
lõhutud klaaside vahetust, prügikastide paigaldamist. 
Kokku moodustasid tegevusala kulud 2017. aastal 32,2 tuh. eurot (2016. aastal 21,1 tuh eurot). 
2018. aastal on kavas jätkata prügikastide väljavahetamise ja paigaldamisega ning 
bussiootepaviljonide renoveerimise ja korrastamisega. 
 
Kaunis Kodu 
Traditsiooniks on saanud iga-aastase konkurssi „Kaunis Kodu“ läbiviimine. Hindamiskomisjon 
oli 6 liikmeline – esimees, sekretär ja 4 hindajat. 
2017. aastal anti Kauni Kodu konkursi raames välja auhinnad 5 kategoorias: 

• looduslähedane kaunis kodu; 
• kodu kui kaunis tervik – arhitektuuri ja looduse harmoonias; 
• kaunis liigirohke aed; 
• omapärane liigirohke aed, kujude ja taimede harmoonilises kooskõlas; 
• armastuse ja hoolivusega rajatud ja hoitud aed. 

Võitjate autasustamise üritus toimus 12. oktoobril 2017 terviseklubis Harmoonikum. 
Kokku kulus konkursside „Kaunis Kodu 2017“ korraldamiseks 2017. aastal 5,4 tuh. eurot 
(2016. aastal 4,5 tuh. eurot). 
 
Muu elamu- ja kommunaalmajandus 
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse kulude alt makstakse erinevaid kommunaal- 
majandusega seotud kulusid. Siia kuuluvad koopiate valmistamise, kullerteenuse,  Eesti 
Kommunaalmajandusühingu poolt korraldatud täiendkoolituste, välikäimlate (bussi lõpp-
peatustes ja Leppneeme sadamas), tehnoülevaatuse ja ekskavaatori teenuse kulud ning valla 
teedel vigastatud autode kahjude hüvitis. Samuti kanti sellelt tegevusalalt kommunaalameti 
ametisõiduki L200 kulusid.  
Tegevusalalt kaetakse ka kaevelubade ja teesulgemise lubade infosüsteemi OPIS majutuse 
ja haldamise kulusid. OPIS on Viimsi vallas esimesena maaomavalitsustest kasutusele võetud 
e-menetluse keskkond, kus igal vallaelanikul on võimalik saada infot tema kodupiirkonnas 
tehtavate tööde kohta ning esitada teede sulgemise ja kaevelubade taotlusi. 2017. aastal 
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väljastati 108 kaeveluba, millest 18 loa puhul esitati taotlus tööde pikendamiseks. 
Pikendamistaotlus esitati enamasti haljastustööde venimise ja ebasobilike  ilmastikuolude 
tõttu. Avariikaevetööde taotlusi esitati 50 korral. Ühtekokku väljastati 2017. aastal 158 
kaevetööluba. Kogu kaevetööde lubade menetlus toimub 100% e-menetlusena läbi 
infosüsteemi OPIS. Erinevaid kaevetööde menetlusi tehti aasta jooksul kokku üle 474. Iga 
kaevetöö puhul viiakse läbi vähemalt neli menetlust – dokumentide kontroll ja loa andmine, 
töökoha ülevaatus, järelevalve, tööde kontroll ja loa lõpetamise järgne vaatlus.  
2017. aasta jooksul on tänavate ja teede ajutise sulgemise taotlusi esitatud 47  ning lubasid 
väljastatud kokku 45. Teede ajutine sulgemine on loa taotlejale tasuline (va juhul kui tegu pole 
vallavalituse tellitava tööga) ja aasta jooksul laekus selle eest vallale kokku 4,4 tuh. eurot.  
2017. aasta lõpus teostati OPIS-s uue, veolubade mooduli arendus. Moodulit on kavas testida 
2018. aasta I kvartalis ning viia siis ka veolubade menetlus üle e-menetluseks, mis on kiirem 
ja mugavam. Kavast on 2018. aastal uuendada OPIS-e kujundust ja kaasajastada keskkonda, 
samuti luua ka reklaamilubade menetlemise moodul. 
Sihtotstarbelise eraldisena eraldati AS-le Viimsi Vesi 48,8 tuh. eurot Kooli tee 
rekonstrueerimistööde lõpetamiseks. 
Kokku moodustasid muud elamu- ja kommunaalmajandusega seotud põhitegevuse kulud 
2017. aastal 20,4 tuh. eurot (2016. aastal 15,4 tuh. eurot).  
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine 
Elamu ja kommunaalmajanduse haldamise alla kuuluvad valla munitsipaalpindade korrashoiu- 
ja erinevate korterite ülalpidamiskulud. Vallale kuuluvad munitsipaalpinnad järgnevates 
hoonetes: Aiandi tee 6, Pargi tee 4 (3 tk), Lubja tee 21, Paekaare tee 12, Prangli 
kauplusehoone ja  Kimsi tee 11. Nimistusse lisandus Mikkovi maja Prangli saarel. Kimsi tee 
11 korteris 10 tehti remonttöid, Lubja 21 korteris 4 vahetati veetorud. 
Kokku olid kulud 2017. aastal 10,0 tuh. eurot (2016. aastal 10,4 tuh. eurot).  
 
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, samuti hauaplatsi kasutuslepingute taotlemine ja lepingute sõlmimine  
toimub elektrooniliselt. Algas hauaplatside lepingute sõlmimine hauaplatsi kasutamiseks ja 
eesmärgiks on sõlmida lepingud kõikidele hauaplatsidele.  
2017. aastal paigaldati valla kalmistutele infostendid maksumusega 4,6 tuh. eurot. 
Tegevusalalt kanti Rohuneeme kabeli kulusid summas 1,8 tuh. eurot, kalmistuvahtide 
tööjõukulusid summas 5,6 tuh. eurot, teostati kalmistute hooldust ning kanti HAUDI 
infosüsteemi kulusid summas 2,1 tuh. eurot. 
Kokku kulus 2017. aastal kalmistute haldamisele 14,1 tuh. eurot (2016. aastal 19,1 tuh. eurot).  
 
Haljastus 
2017. aastal jätkati amplite paigaldusega. Kevadel osteti  Rohuneeme tee algusesse juurde 
10 suurt haljastusamplit ning lillekastid mõisapargi sillapiirdele kokku maksumusega 5,7 tuh. 
eurot. 2018. aasta kevadel on plaanis hankida keskusesse veel 12 suurt haljastusamplit, 
samuti soetada juurde lillekaste mõisaparki. Amplite ja suvelillede eest hoolitsemine nõudis  
igapäevast tööd, sh kastmistöödele kulus (teenusepakkuja OÜ N&V) suvel 9,9 tuh. eurot.  
Rohuneeme tee alguse ohutussaarele osteti juurde 5 paadikujulist lillevaasi. Kõigis valla 
lillevaasides oli hooaja jooksul 2-3 erinevat istutust. Kevadel istutati külmakindlaid liike nagu 
võõrasemad ja sarvkannikesed, juunis lisandus terve valik erksates toonides suvelilli ning 
sügisel istutati vaasidesse kanarbikke ja kõrrelisi. Kokku kulus üheaastaste lillede ja 
amplilillede ostuks 6,5 tuh. eurot, püsikute ja kõrreliste ostuks 0,6 tuh. eurot.  
Kevadel kaunistasid Randveres, Randvere tee-Muuga tee ringristmikke tulbid.. Hiljem istutati 
sinna suvelilled, samuti õitsesid rikkalikult ka eelmisel aastal istutatud püsikud.  
Täiesti uued lillepeenrad aed-päevaliiliate ja elupuudega rajati  Ravi teele, busside lõpp-
peatuse kõrvale. Ka Haabneeme rand sai uue väikese lillepeenra. Õuna teele loodi uus 
pakendikonteinerite plats ning sügisel istutati sinna rohkelt erinevaid puid – suuri sireleid ja 
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elupuid, samuti erinevaid kadakaid. Kadakaid ja ilupõõsaid istutati ka Püünsisse Kooli teele. 
Haabneeme staadioni äärse kõnnitee kõrval olevale haljakule istutati kevadel iluõunapuude 
allee. Kokku kulus 2017. aastal  puittaimede soetamiseks 2,6 tuh. eurot. Ka Rohuneemes 
paiknev Kalmistu tee bussipeatuse ring sai uuenduskuuri – rajati kividest äär, uus muru ning 
keskele püsikute peenar.  
2017. aastal pügati valla territooriumil paiknevaid hekke, eemaldati võsa ning ohtlikke puid. 
Ohtlike puude hoolduslõikusele ja raiele kulus aasta jooksul kokku 15,1 tuh. euro.  
2018. aasta kevadel alustatakse Heki teel uue haljastuse rajamisega – istutatakse elupuuhekk, 
rohkelt erinevaid tänavapuid ning luuakse mitu uut lillepeenart. Ka Püünsi kooli juurde 
plaanitakse kevadel uue heki istutamist. 
2017. aastal kulus Viimsi vallas haljastustöödele 66,6 tuh. eurot (2016. aastal 53,8 tuh. eurot). 
 
Mänguväljakud 
2017. aastal sai vald juurde mitu uut mänguväljakut ja parandas vanade väljakute elemente.  
Remonditi ja asendati elemendid Rohuneeme, Kelvingi,  Leppneeme, Tammneeme, Laiaküla 
mänguväljakutel, tööde maksumuseks kujunes 43,3 tuh. eurot. Suve alguses remonditi 
Pärnamäe küla mänguväljak maksumusega 8,2 tuh. eurot, lisaks vahetati detailid Kelvingi, 
Püünsi ja Metsakasti mänguväljakutel kokku 3,9 tuh. euro eest. Laanekivi piirkonda Rohututi 
teele rajati uus väike mänguväljak. Mõisapargi mänguväljakule algatati ja viidi läbi hange ning 
2018. aasta kevadel valmib ka mõisapargis uus, sealsesse keskkonda sobiv ja nõuetekohane 
mänguväljak. Väga oluliseks peetakse lastele mõeldud ehitiste ohutusnõudeid, kuid kahjuks 
on valdkonna eelarve piiratud ja kõiki vajaminevaid töid ühe aastaga teostada ei ole võimalik.  
Mänguväljakute korrastamiseks kulus 2017. aastal 68,2 tuh. eurot (2016. aastal 9,2 tuh. eurot 
– uus, 2016. aastal loodud tegevusala). 
 

07 TERVISHOID  
 

2017. aastal olid valdkonna eesmärgid: 
• Haabneemes asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine; 
• Perearstide teenuste osutamise toetamine. 

Kiirabipunkt 
Viimsi vald on aastaid toetanud kiirabibrigaadi tööruumide üürikulude tasumist eesmärgiga 
tagada kiirabi operatiivne jõudmine vallaelanikeni. 2011. aasta oktoobris sõlmiti 
kolmepoolneleping AS Fertilitas, Tallinna Kiirabi ja Viimsi Vallavalitsuse vahel, mille kohaselt 
asuvad kiirabibrigaadi tööruumid endiselt AS Fertilitase ruumides. Vald tasub rendikulu selles 
osas, mis jääb puudu Terviseameti poolt kinnitatud majandamiskulude maksumusest. 
Kiirabibrigaadi tööruumid asuvad aadressil Kaluri tee 5a, Haabneeme alevikus ning kiirabi 
teenindab Viimsi valla ja Pirita linnaosa elanikke. Kiirabipunkti tegevuse toetamiseks tehti 
väljamakseid 2017. aastal kokku 1,8 tuh. eurot (2016. aastal 1,7 tuh. eurot). 

Perearstide toetus 
Viimsis tegutseb 7 perearsti praksist, kus töötavad 11 perearsti. 2017. aastast töötab uus 
perearst OÜ-s Perekliinik. Randvere perearsti kabineti ülalpidamiskuludeks kulutati 2017. 
aastal 2,4 tuh. eurot,millest perearst tasub antud rendi- ja ülalpidamiskulud vastavalt lepingule 
esitatud arvete alusel. 
 

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON 
 
2017. aastal olid valdkonna prioriteetsed tegevused : 

• tagada valla huvihariduse kõrge tase ja jätkusuutlikus; 
• tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse 

toetamine; 
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• luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasid; 
• toetada kohaliku rahvaraamatukogu tegevust; 
• toetada paikkondliku muuseumi tegevust kui paikkonna omakultuuri ja ajaloolise 

mälu järjepidevuse hoidjat ja populariseerijat; 
• toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamisi; 
• toetada valla usuasutusi;  
• toetada valla eakate aktiivset seltsitegevust; 
• korraldada õpilasmaleva tegevust; 
• toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist; 
• toetada külaseltside tegevust; 
• toetada turismi valdkonna arengut. 

 
Investeeringud ja strateegilised tegevused 2017 aas tal 
29.juunil 2017 avati Tädu terviserada, mille ehitustööd algasid 2016. aastal.  
Viimsi poolsaare idaosas, Randvere, Tammneeme ja Leppneeme piirkonnas, kus on palju 
elanikke (ca 3500), ning viimastel aastatel ehitatud lastead ning kool, puudus seni 
kodulähedane terviserada. Tädu terviserada asub RMK Tädu looduraja vahetus läheduses. 
Raja ehituse käigus uuendati RMK lõkkekohta, mida saavad kasutada nii loodusrajal kui ka 
terviserajal kulgejad. Terviserajal on ka väike võimlemislinnak. Rada on valgustatud ja see 
koosneb väiksest 500 m pikkusest ringist ning suurest 1900 m pikkusest ringist. Ehitust 
rahastas Viimsi vald. Partneriteks olid Riigi Metsamajanduse Keskus kinnistu valdajana ning 
Sihtasustus Eesti Terviserajad, kes on toetanud Tädu terviseraja raja kaartide- ja raja 
märgistuste tegemisel ja paigaldamisel. Rada on leidnud aktiivset kasutust kohalike ja ka 
kaugemalt tulnud harrastajate seas. 
12.septembril 2017 avati Randvere kooli juures staadion.  
2013. aasta sügisel tööd alustanud Randvere kooli juures valmis 2016. aastal plastikkattega 
pallimängude väliväljak. 2017 sügisest lisandus välispordiväljak mitmete kergejõustiku- ja 
pallimängude alade harrastamise võimalustega. Spordiväljakul asub loodusliku muruga 
jalgpalliväljak ning tartaankattega ala 60 m jooksu-, kaugushüppe-, kõrgushüppe-, 
teivashüppe-, oda- ja palliviske hoovõtuks. Tartaanalal on ka 2 pallimängu platsi. Lisaks on 
väljakul kuulitõuke ala kuulitõukeringiga ja betoonalusega kuuliharjutusteks ning 2 
kettaheiteringi. Ehitati ka abihoone spordiväljaku inventari- ning talvel suuskade hoidmiseks.          
Taristu on olulise tähtsusega kooli kehalise kasvatuse tundideks ning peale kooli treeningute 
läbiviimiseks või ka lihtsalt sportimiseks, kuna viimastel aastatel on just kergejõustiku heitealad 
olnud Viimsi vallas murelapseks. Mõned aastad tagasi rajatud Viimsi staadionil on küll 400 m 
ehk täispikkuses staadionring ja võimalused teha ka kergejõustiku hüppealasid, kuid Randvere 
kooli spordiväljakul on mõeldud ka heade tingimuste loomisele erinevatele heitealadele.    

20.septembril 2017 avati Karulaugu terviseraja IV etapp. 
Karulaugu terviserada pikenes veel 700 m rajalõigu võrra. Karulaugu terviserada Viimsis 
paikneb klindiastangul – 2010. aastal alanud järkjärgulise raja ehitusega on tänaseks valmis 
ja kasutuses valgustatud terviserada pikkusega 2,6 km. Uus terviseraja lõik ühendab raja 
Viimsi mõisa pargiga ning koos mõisa pargi liikumisradadega on harrastajail võimalus teha ka 
kuni 3,7 km pikkuseid ringe. Karulaugu terviserada kasutavad Haabneeme ja Viimsi elanikud 
ning kõik lähedal asuvad haridusasutused läbi aasta nii aktiivseks õppetegevuseks kui 
liikumiseks. IV etapi ehitustöid rahastasid PRIA Leader programm, SA Eesti Terviserajad ning 
Viimsi vald. Edaspidi on Viimsi vallal kavas Haabneeme terviserada arendada põhja suunas, 
et luua ühendus Viimsi mäepargiga.  
Selle aasta alguses alustas samas piirkonnas – Viimsi klindiastangu põhjaosas tegevust Viimsi 
mäepark – laskumisnõlv koos kunstlume tootmisega. Mäepargi tegevusi opereeriv Viimsi 
vallaga sõlmitud lepingu alusel Äärmusliku Spordi Aktsiaselts.   

26.septembril 2017 toimus Naissaare endises klubihoones värskelt restaureeritud 
nõukogudeaegse sõdurimaali avamist tähistav üritus. Naissaarel, Männiku külas asuvas 
endise nõukogude armee klubihoone (tänapäeval klubi/tuletõrje depoo) seinal asuva 
seinapannoo restaureeris Viimsi valla tellimusel firma HjaM Restuudio OÜ, mille egiidi all Eesti 
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Kunstiakadeemia Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid ôppe- ja 
töökogemuse protsesse teostavad . Konserveerimistööde alguseks oli seinamaal väga halvas 
seisukorras. Maali juures on teemat tutvustav infostend, mis kirjeldab nõukogude sõdurikunsti 
olemust üldisemalt ning Naissaare militaarkihistust ja madrusepannoo restaureerimis- 
protsessi. Tegemist ei ole kunstiliselt kõrgeväärtusliku mälestisega, kindlasti on sellel aga 
ajalooline väärtus meie militaarajaloo talletamisel.  

2.detsembril 2017 toimus Põhjakonna trepi avamisüritus.  
Viimsi klindiastangule, Haabneemest Lubja mäele viib täna unikaalne, rohkem kui 200 
astmega trepp, tänu millele saavad Pärnamäe ja Lubja küla lapsed otse üle mäe Haabneeme 
keskusesse kooli, trenni ja kinno. See projekt paljude osapoolte ühistöö. Lubja külavanema 
Raimo Tanni eestvõtmisel on   Lubja Külaselts saanud projekteerimiskulude katmiseks toetuse 
Siseministeeriumist. Trepi ehitust rahastas Viimsi vald. Trepi projekteeris Alver Arhitektid OÜ 
arhitektid Oliver Alver ja Julia Parind, ehitas OÜ Tilts Eesti Filiaal. Nime sai trepp Andrus 
Kiviräha romaani "Mees, kes teadis ussisõnu" tegelase Põhja Konna järgi, kes on igavene ja 
hävimatu nagu Eesti Vabariik. Põhjakonna trepp on Viimsi valla ja Lubja küla EV100 
juubelikingitus. Varasemalt on samasse kohta püstitatud Tauno Kangro loodud Põhja Konna 
skulptuur ja trepist mööduva terviseraja äärde on rajatud Põhja Konna muinasjutuallee. Trepi 
avamispäeval toimus esimene Põhjakonna trepijooks. Hoolimata tuulisest ja vilust ilmast 
osales võistlusel 120 jooksjat. Eesti suurima kõrguste vahega välitrepp pakkus korralikku 
väljakutset ja võeti võistlejate poolt väga hästi vastu. Põhjakonna trepijooksu korraldamist on 
edaspidi kavas kindlasti jätkata, kuid siis juba soojemal aasta-ajal. 

12.detsembril 2017 toimus Karulaugu Spordikeskuse nurgakivi paneku üritus.  
 2017. aasta sügishooajal alustati hoone ehitusöödega ning objekt valmib 2018. aasta  
sügiseks ja mahutab tenniseväljakud, pallimängude väljakud ning vajalikud abiruumid 
staadioni teenindamiseks, ruumid spordiklubidele ja seonduvatele teenuste tarvis. Hoone 
ehitust finantseerib OÜ Karulaugu spordikeskus. Peale valmimist hakkab hoone 
tennisekeskuse osa opereerima OÜ Karulaugu Spordikeskus. Pallimängu väljakuid, staadioni 
teenindamise abiruume hakkab opereerima OÜ Viimsi Haldus. Hoonet hakkavad kasutama 
valla haridusasutused, spordiklubid ja harrastajad.     
 
Kultuuriüritused ja piirkondlikud spordiüritused 
12. detsembril 2017 aastal võttis Viimsi Vallavolikogu vastu kaks valdkonda puudutavat  ja 
alates 2018. aasta algusest kehtivat määrust. Määrus nr 18 “Viimsi valla sporditegevuse kord“ 
sätestab uue sporditegevuse toetuse korra, kuna seni kehtinud kord (19.08.2014 määrus nr 
12) vajas mitmeid uuendusi. Määruse nr 19 „Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse 
kord“ alusel saavad lapsevanemad teatud tingimistel taotleda rahalist toetust osalustasude 
kulude kompenseerimiseks ning puuetega laste ja noorte huvihariduses ja –tegevustes 
osalemisega seotud transpordikulude kompenseerimiseks.  
2017.a aasta jooksul  tähistati kogu Eestis laste ja noorte-aastana. Ka mitmed Viimsis 
toimunud sündmused kandsid aasta ideed 
 
Valik 2017. aastal toimunud Viimsi valla kultuuri- ja spordiüritusi: 
• 26. jaanuaril tunnustati Viimsi valla kultuuri- ja spordirahvast ning anti välja aastapreemiad 

ja kaks elutööpreemiat - Urvi Haasmale, Viimsi Muusikakooli direktorile ning Elle Soopile, 
Viimsi Kunstikooli direktorile.  

• 31. jaanuaril toimus Viimsi Kooliteatri algupärase lastemuusikali „Mängult või päriselt“ 
esietendus Viimsi Keskkoolis. Kokku anti 5 etendust.  

• 21. veebruaril avati Rannarahva Muuseumis Naissaarelt pärit Erik Schmidti maalide näitus.     
• 11. märtsil võõrustas Viimsi Keskkool Harjumaa kooliteatrite Festvali. 
• 18. märtsil toimus Viimsi Muusikaliteatri esietendus "Drowsy Chaperone" Viimsi 

Huvikeskuses. Kokku anti 5 etendust.  
• 29. märtsil toimus EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus traditsiooniline President Lennart Meri 

mälestuskontsert, esines ansambel Vox Clamantis. Kontserdil kuulutati välja President 
Lennart Meri 2017. aasta stipendium, mille pälvis Maria Kõiver, Tartu Ülikooli Ajaloo ja 
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arheoloogia instituudi magistrand magistritöö „Rannikukalandus Eestis 1918-1940“ 
tegemiseks.       

• 7.-8. aprillil korraldas Korvpalliklubi Viimsi esindusliku Saku II Liiga F4 korvpalli 
finaalturniiri, kus koduseinte toel ja kodupubliku rõõmuks tuli võtijaks Korvpalliklubi Viimsi 
meeskond. 

• 22. aprillil tähistas segakoor Viimsi 35-ndat juubelit kontserdiga Viimsi Huvikeskuses. 
• 2017. aastal tähistas Viimsi Muusikakool 40-ndat juubelit rea kontsertidega. Pidulik 

juubelikontsert toimus 6. mail Viimsi Keskkooli aulas.    
• 11. mail toimus 12. korda üle Eesti väga erinevates paikades korraldatav heategevuslik 

Teatejooksu üritus, milles osalesid 4.–9. klasside õpilased. Sel aastal osales Viimsi 
esmakordselt ise ka jooksu korraldajana ja teatejooks toimus ka Viimsi staadionil. 
Osalejaid oli kokku 472 –Viimsi vallal koolide, Aruküla Põhikooli ja Merivälja Kooli õpilased.   

• 14. mail toimus XXXI My Fitness Viimsi Jooks, millega tähistati ka Viimsi valla 98. 
aastapäeva. Jooksuüritusel osales ligikaudu 1000 väga erinevas vanuses harrastajat.   

• 27. mail toimus Prangli saarel mitmendat aastat korraldatav Prangli Jooksu üritus. 
Korraldaja Prangli Reisi OÜ korraldas saarel, Kelnase sadama võrgukuuris läbi suve 
mitmeid erinevaid kultuuri- ja meelelahutusüritusi.   

• 1. juunil tähistati lastekaitsepäeva – toimus maakunsti ehk liivaskulptuuride loomise üritus 
Haabneeme rannas ning vabaõhukontsert Rannarahva Muuseumis.  

• Samal päeval, 1. juunil tähistas Rein Ottosoni Purjespordikool oma 20-nda tegevusaasta 
juubelit Leppneeme sadamas, kus mitmendat aastat tegutsevad purjespordikooli 
treeningrühmad ja kus osalejate arv on pidevalt suurenemas. 2017. aasta sügisel valmis 
lisaks olemasolevale spordikooli käsutuses olevale hoonele veel üks hoone. Alates 2018. 
aasta kevadhooajast on spordikoolil võimalik jätkata paremetes tingimustes.            

• 3. juunil toimus traditsiooniline Viimsi rattaretk, mille marsruut kulges lsiaks koduvalla 
teedele ka Jõelähtme valda ja Maardu linna.     

• 17. juunil korraldas Randvere Päevakeskus Viimsi staadionil Rahvusvahelise 
Seeniortantsupeo, osalejad Eestist (Viimsist, Maardust, Piritalt, Tallinanast ja Setumaalt), 
Leedust ja Soomest.  

• 30. juuni - 3. juuli toimus XII noorte laulu- ja tantsupidu. Viimsi vallast oli noorte peol 
osalemas 677 lauljat, tantsijat, pillimängijat ning 23 kollektiivi. Peo üldjuhtidena panustasid 
väga mitmed Viimsi vallas elavad, töötavad või siit pärit koori- ja tantsujuhid: Heli 
Jürgenson, XII noorte laulupeo peadirigent; Margus Toomla, XII noorte tantsupeo 
pealavastaja; Janne Fridolin, laulupeo lastekooride liigijuht; Agne Kurrikoff-Herman, 
tantsupeo 1.-2. klasside segarühmade liigijuht; Maido Saar, tantsupeo 7.-9. klasside 
segarühmade liigijuht; Aarne Saluveer, laulupeo ühendkooride dirigent; Toomas Voll,  
laulupeo lastekooride dirigent; Ott Kask, laulupeo puhkpilliorkestrite dirigent. Üleriigiliste 
laulu- ja tantsupidude korraldamisel on Viimsi Keskkool juba aastaid pidude korraldajate 
partnerina majutanud ja toitlustanud Harjumaalt pärit laulu- ja tantsupeolisi.     

• Alates 6. juulist toimusid erinevad Nargen Festivali etendused ja kontserdid Omari küünis 
Naisssarel. Juba teist aastat etendati festivali raames väga suure publikumenuga 
suvelavastuse etendust „Aadama õunad“.   

• 8. juulil tähistati 620-ndat aastapäeva Prangli saare esmamainimisest. Toimusid 
Kaluritepäeva üritused Kelnase sadamas ja Prangli Rahavmajas, eistukiga sõudmise 
võistlused, õpitoad jt. 

• 25. juulil toimus EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku oreli õnnistamine. 2007. aastal pühitsetud 
uus kirikuhoone on alates selle avamisest olnud hinnatud kontserdipaik ja tänapäeval 
tehakse kirikus ka tippsalvestusi. Alates 2013. aastast on kirik aktiivselt töötanud oreli 
rajamise nimel. Oreli, mille maksumus on kokku 150,0 tuh. eurot, ehitas saksa 
oreliehitusfirma Werkstätte für Orgelbau Mühlaisen GmbH. Tänu väga paljudele 
annetajatele on tänaseks suurem osa kirikuoreli maksumusest annetustena kogutud.  

• 29 - 30. juulil toimus Viimsi poolsaarel ja saartel traditsiooniline Rannarahva festival.  
Festivali raames toimus juba kolmandat aastat korraldatud Viimsi kohvikutepäev, millest 
võttis osa arvukalt eriilmelisi kodukohvikuid ja taas rohkesti publikut.  
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• 12. augustil toimusid traditsioonilised Prangli spordipäeva üritused.  
• 26. augsutil tähistati Muinastulede Ööd Viimsi Vabaõhumuuseumis ning Prangli saarel, 

Kelnase sadamas.    
• 16. septembril toimus traditsiooniline Viimsi Turvalisusepäev ning Viimsi Koolilaat Viimsi 

Keskkooli õuealal ja siseruumides.  
• 28. septembril toimus Viimsi mõisa pargis traditsiooniline Kindral Johan Laidoneri 

Olümpiateatejooks, mida korraldavad koostöös Kindral Johan Laidoneri Selts, Spordiselts 
Kalev, Eesti Kaitsejõud ning Viimsi Vallavalitsus jt. Teatejooksu võistlusel osalevad 
Hartjumaa, Tallinna, Viimsi koolide, spordiklubide, ettevõtete ning kaitsejõudude 
struktuuride võistkonnad.  

• 4.-12. november toimusid Viimsis muusikafestivalid „Viimsi Happy Jazz Festival“ ning 
„Viimsi JazzPopFest“ väga erinevate kontserdiprogrammidega erinevates Viimsi 
kontserdipaikades.    

• 10. novembril tähistas oma 20-ndat juubelit MTÜ Viimsi Huvikesksus, kes korraldab Viimsi 
vallas - Viimsis, Randveres ning Prangli saarel  kultuuri- ning noorsootööd.  

• 17. novembril tähistas oma 40-ndat juubelit Viimsi Kunstikool näituse avamise ja 
koosviibimisega Viimsi Huvikeskuses.  

• 22. novembril toimus raamatu "Püünsi, Rohuneeme ja Rummu - Viimsi vanad rannakülad" 
esitlus. Raamatu väljaandja on MTÜ Püünsi külaselts. See on põhjalik ülevaade külade 
ajaloost, raamatu koostamisel tegid kaastööd ka Rannarahva Muuseumi  teadurid Külvi 
Kuusk ja Maivi Kärkinen. Raamat on kujundatud samas formaadis ja stiilis, milliseid juba 
terve sarja on kirjastanud Rannarahva Muuseum.        

• 16. detsembril korraldas MTÜ Viimsi Invaühing traditsioonilise Viimsi Heategevusballi 
Viimsi Keskkooli. Balli heategevustuludega aidatakse Viimsi Invaühingut, kes tegeleb 
puuete lastega.         

2017. aasta sarjaüritused: 
• 2017. aastal jätkusRannarahva Muuseumis  Andres Kaarmanni juhitud Viimsi mälumäng, 

mille 6 etapil osales stabiilselt 25 võistkonda. Populaarne ja oodatud mälumängu sari jätkub 
ka 2018. aastal. 

• EELK Viimsi Püha Jaaobi kirikus toimus aasta vältel mitu eesti tunnustatud kunstniku 
näitust,  sealhulgas Aili ja Toomas Vindi  maalinäitus "Valgus maalt ja merelt" jt. 

• Toimus MLA Viimsi Lasteaiad korraldatav Lasteaedade kolmiküritus – liikumisüritused 
orienteerumises, rattasõidus, teatejooksus, suusatamises. Osalejad on lapsed koos 
vanematega. 

2017. aastal toetas Viimsi vald kultuuriürituste läbiviimist 79,8 tuh. euroga ja piirkondlike 
spordiürituste korraldamist 19,2 tuh. euroga (2016. aastal vastavalt 79,4 ja 16,4 tuh. euroga). 
 
Külaseltsid  
Viimsi vald peab väga tähtsaks kogukonna kaasamist. 2017. aastal oli aktiivseid külaseltse 
arvuliselt 14. Külavanemaid 11 ja 1 saarevanem (Prangli). 2017. aasta 31. detsembri seisuga 
on ilma külavanemata 3 küla- Laiaküla, Muuga ja Pringi. 
2015. aastast käib koos külavanemate ümarlaud, kus koos vallavalitsuse liikmetega arutatakse 
külateemasid. Külavanemate ümarlaual osalevad kõik külavanemad ja kui külas puudub 
külavanem, siis esindab küla nn küla esindaja, kes annab infot külas tõstatatud probleemidest.  
Valla eelarvest toetati 2017. aastal külakogukondi sihtotstarbelise toetusega kokku summas 
27,9 tuh. eurot (2016. aastal 31,0 tuh. eurot). 
 
Viimsi Raamatukogu 
Vallas osutavad raamatukoguteenust Haabneemes asuv Viimsi Raamatukogu kui 
keskraamatukogu ja selle kaks harukogu – Prangli ja Randvere. 
Raamatukoguteenuste sihipärasema turundamisega kasvasid 2017. aastal kõik 
lugejateeninduse näitarvud - võrreldes 2016. aastaga oli kõigis valla raamatukogudes 
kasutajaid 878 võrra, külastusi 12 446 võrra ja laenutusi 842 võrra enam. Suurim oli kasv 
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Viimsi raamatukogus, kus oli kasutajaid 767 võrra, külastusi 12 366 võrra ja laenutusi 11 418 
võrra rohkem.  
Kogude juurdekasv oli 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 2048 eksemplari võrra väiksem 
(2016. aastal 5218 eksemplari, 2017. aastal 3170 eksemplari). Ka annetusi tehti 2017. aastal 
vähem kui aasta varem - 634 eksemplari võrra (2016. aastal 955 eksemplari, 2017. aastal 321 
eksemplari).  
2017. aastal oli raamatukogudel ühe elaniku kohta komplekteerimisraha 2,79 eurot, see on 
0,24 eurot vähem kui 2016. aastal. Vald andis elaniku kohta 1,42 eurot ja riigi eelarvest tuli 
1,36 eurot. Kuna 2017. aastal ilmus väärtkirjandust vähem kui varasematel aastatel, siis võib 
öelda, et väiksema rahastamisega kui 2016. aastal kogud vaesemaks ei jäänud ja lugejates 
proteste ei tekitanud.Jõudsalt kasvasid Randvere raamatukogu kogud. Kui 2016. aastal oli 
seal raamatuid 6319 eksemplari, siis 2017. aastal oli neid juba 7279.  
2017. aastal viis raamatukoguhoidja Elise Rand oma magistritöö raames Viimsi valla piirides 
läbi kasutajauuringu. 45-le küsimusele olid oodatud vastama kõik Viimsi valla elanikud, 
olenemata sellest, kas nad on Viimsi raamatukogu kasutajad või mitte. Küsimustikule vastas 
212 inimest. Vastustest selgus, et raamatukoguteenused vajavad suuremat turundamist, sest 
mitmeid vastanute nimetatud teenuseid raamatukogu pakub, kuid nendest ei olda teadlikud. 
Raamatukogu mittekasutajate vastused olid seotud isiklike eelistuste ja vajadustega (nt pole 
vajadust raamatukogu kasutada, kasutatakse teist raamatukogu), Viimsi raamatukogu 
kogudega (nt ollakse kuulnud, et raamatukogus pole lastele venekeelseid raamatuid) ning 
teadmatusega raamatukogu poolt pakutavate teenuste kohta, mis on seotud vähese 
turundustegevusega (nt ei teata raamatukogu asukohta, ei olda kursis raamatukogus 
toimuvate üritustega). Arvamused selle kohta, mida võiks Viimsi raamatukogu teha, et 
mittekasutaja seda külastaks, olid seotud Viimsi raamatukogu kogudega (nt rohkem 
venekeelseid raamatuid nii lastele kui ka täiskasvanutele) ning Viimsi raamatukogu asukohaga 
(raamatukogu võiks asuda aleviku keskuses).  
Võrreldes 2015. ja 2016. aasta laste- ja noorteteeninduse näitarvudega toimus 2017. aastal 
oluline edasiminek. Lugejaid oli võrreldes 2016. aastaga rohkem 273, külastusi 3656 ja 
laenutusi 2277. Sellele avaldas kahtlemata mõju laste suvine võistulugemine, huvitavad 
kohtumised ja üritused raamatukogudes ning teadlik, läbimõeldum laste lugemisharjumuste 
kujundamine ning arendamine.  
Kuna 2017. aasta oli Eestis kuulutatud laste ja noorte kultuuriaastaks, siis esitas see kõigile 
Viimsi valla raamatukogudele väljakutse suunata põhitähelepanu laste- ja noorteteenindusele. 
Toimusid lastehommikud kirjanike Ilmar Tomuski, Kätlin Vainola, Jaak Juske, Hilli Ranna, 
Mihkel Trumani, Kadri Hinrikuse, Loone Otsa jpt. Lastele korraldati juba kuues „Suvine 
võistulugemine“. Kui 2012. aastal jagati lastele välja 23 lugemispassi ja küsimustele vastas 10 
lugejat, siis 2017. aastal oli osavõtjaid juba 182. Võis nentida, et laste lugemishuvi on 
kasvamas, sellele aitab kaasa tulemuslikum koostöö lasteaedade ja koolidega. 2017. aastal 
korraldasid Viimsi valla raamatukogud lastele ja noortele kokku 50 üritust, millest võttis osa 
1644 last.  
2017. aasta kevadel tehti Viimsi raamatukogu IT-võrgu audit, millest selgus, et uuendused on 
hädavajalikud. Selle tulemusel viidi raamatukogu e-posti kontod üle Zone.ee keskkonda; 
raamatukogu arvutitesse paigaldati kaughalduse tarkvara; koliti ümber failiserver AIP-ruumist 
tehnoruumi; seadistati Cobian Backup varunduste teostamiseks; kuna kolm aastat polnud 
Windowsi ja Firefoxi uuendatud, siis teostati kõikides arvutites uuendused; ehitati ümber AIP-
võrk; 1. novembril 2017 mindi üle @viimsivald.ee posti süsteemilt @viimsiraamatukogu.ee 
postiteenusele; ehitati ümber raamatukogu WiFi-võrk, mis nüüd rahuldab lugejate kõik 
vajadused juhtmevaba interneti järele; osteti uusi arvuteid jms. 
Tagamaks Viimsi raamatukogu kogude säilimine, hangiti teavikute turvasüsteem ning alustati 
raamatutesse turvakiipide paigaldamisega, laenutusruumidesse lisati valvekaameraid.  
Oluliseks muutuseks Viimsi raamatukogu tegevuses oli selle rahvusvahelistumine: kevadel 
korraldati seminar „Ehitame tuleviku raamatukogu – betoon ja teenused“, kus esinejad Helsingi 
kultuuridirektor Tuula Haavisto ja Helsingi linnaraamatukogu Oodi arhitekt Antti Nousjoki, 
Arenes koostöö Taani, Rootsi ja Austria suursaatkondadega, mille tulemusel eksponeeriti 
raamatukogus mitmeid neid riike tutvustavaid näitusi.  
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Aasta jooksul toimus mitmeid huvitavaid kohtumisi kirjanikega, kelle raamatud olid 
raamatukogu lugemise edetabelites, nagu Jüri Kuuskemaa, Andrei Hvostov, Mihkel Raud, 
Jaak Jõerüüt, Leo Kunnas, Tiit Pruuli, Mart Sander jt. 
2017. aasta oli Viimsi raamatukogudele tulemuslik: kasvasid kõik lugejateeninduse näitarvud, 
enam süüviti sisulisse töösse (kogude läbivaatamine ja teavikute mahakandmine, korraldati 
raamatuüritusi põhimõttel pigem vähem, aga paremini jms) ning püüti ruumipuuduses 
vaevlevas vallaraamatukogus leida võimalusi nii raamatute ümberpaigutamiseks kui lugejatele 
kohapeal lugemise võimaluste loomiseks. 2017. aastal jagati sotsiaalvõrgustikus Viimsi 
raamatukogule ohtralt kiidusõnu, mis innustas uutele tegudele, kuid millele seavad piirid 
raamatukogu ruumiprobleemid. 
Kokku moodustasid Viimsi Raamatukogude kulud 2016. aastal 275,8 tuh. eurot, sh Viimsi 
Raamatukogu 235,6 tuh. eurot, Prangli haruraamatukogu 23,2 tuh. eurot ja Randvere 
haruraamatukogu 17,0 tuh. eurot (2016. aastal kulud kokku 267,5 tuh. eurot, sh Viimsi 224,6 
tuh. eurot, Prangli 24,0 tuh. eurot ja Randvere 19,2 tuh. eurot). 
 
MTÜ Viimsi Huvikeskus 
Viimsi vallas kultuuri- ja noorsootööd korraldav mittetulundusühing Viimsi Huvikeskus töötab 
nii Viimsi alevikus, Randveres kui ka Prangli saarel. Kultuuritööd tehakse Viimsi Huvikeskuses, 
Prangli Rahvamajas, Randvere Keskuses ning noorsootööd Viimsi Noortekeskuses ja 
Randvere Noortekeskuses. 
Viimsi Huvikeskuses tegutses 73 huviringi rühma, mille töös osales iganädalaselt 1102  
inimest, nendest 574 täiskasvanut ja 528 last. 2017. aastal töötas Viimsi Huvikeskuses 20 
inimest, kellest 11 töölepinguga ja 9 käsunduslepinguga. 
Kokku toetas Viimsi Vallavalitsus 2016. aastal Viimsi Huvikeskuse tegevust 204,0 tuh. euroga 
(2016. aastal 197,5 tuh. euroga), milest 86,3 tuh. eurot kulus ruumide üüriks ja 
kommunaalmakseteks OÜ-le Viimsi Haldus, 109,2 tuh. eurot tööjõukuludeks ja 8,5 tuh. eurot 
kultuuritöö korraldamiseks kulud Viimsi Huvikeskuses ja Prangli Rahvamajas. 
Hinnanguliselt osales 2017. aastal huvikeskuses toimunud sündmustel liguikaudu 16 000 
inimest. 
 
Valik 2017. aastal toimunud sündmuseid: 

• Viimsi Laululaps 2017; 
• Harjumaa Laululaps 2017; 
• Viimsi Harrastusteater „Drowsy Chaperon”; 
• Viimsi Harrastusteater „Charlie Brownie jõulud”; 
• Viimsi Huvikeskuse aatriumis eksponeeriti 5 harrastuskunstnike ja fotograafide 

näitust; 
• Toimus 20 külalisetendust ja 11 külaliskontserti  
• Viimsi Huvikeskuse tähtpäevalised kontserdid;  
• Viimsi Huvikeskuse kooride ja solistide jõulukontserdid kirikutes; 
• Viimsi Huvikeskuse heategevuskontsert koostöös vähiravifondiga „Kingitud elu“ 
• Koolitused, loengud, töötoad Viimsi elanikele 
• Koolivaheaja laagrid lastele ja noortele 
• Randvere Pasunakoori  kontserdid; 
• Prangli sädeinimene 2017; 
• Regulaarne kino näitamine Prangli Rahvamajas; 
• Prangli saare spordipäev ja õhtu koos ansambliga „2Quick Start“; 
• Prangli saarel Kalurite päev ja õhtu koos ansambliga „Singer-vinger“; 
• Prangli saare jaanipidu; 
• Rannarahva pikniku kultuuriprogramm; 
• Lubja Jaanitule kultuuriprogramm; 
• Viimsi Huvikeskuse 20.sünnipäev jne. 
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SA Rannarahva Muuseum 
Sihtasutus Rannarahva Muuseumi eesmärgiks on koguda, uurida ja säilitada rannarahva ja 
tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid ning korraldada nende üldsusele 
vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. Sihtasutuse hallata on 
Rannarahva muuseum, Viimsi Vabaõhumuuseum ja militaarekspositsioon Naissaarel. Lisaks 
haldab muuseum Naissaarel asuvat Naissaare Merekindluse raudteed.  

Üritustegevus 
Rannarahva muuseum korraldas 2017. aastal mitmeid sündmusi, millel oli väga suur 
külastajate arv. Kõige menukamad olid Suvelaat, Jaanipäev, Muinastulede öö, Rannarahva 
festival, Rannarahva jõululaat. Koos Viimsi Vallavalitsusega korraldati ka Viimsi 
kohvikutepäeva ja lastekaitsepäeva. Lisaks toimusid Viimsi taluturu teemalised sündmused – 
kalapäev, lihapäev, ubinapäev. Palju korraldati sündmusi tellimisel – näit. Lions 
organisatsiooni aastapäev, Rootsi kaubanduskoja vastuvõtt jpm. Rannarahava muuseumis 
toimus palju kontserte, mida korraldasid erinevad kontsertide korraldajad.   

Teadustöö 
2017. aastal algas ulatuslik kogude sisestamine Muuseumite infosüsteemi MUIS. See 
võimaldab teha kogudele täieliku inventuuri ja selgitada ning uurida muuseumis olevaid 
väärtusi. Peale kogude hoidja ja teadurite võtavad sisestamisest osa ka teised muuseumi 
töötajad, kuna nimetatud töö maht on väga suur. Töö tulemuseks on kogude oluliselt suurem 
kasutamise võimalus. 
Algas nn. “Kirovi projekt”, mille eesmärgiks on koguda ja süstematiseerida kohaliku 
kalurikolhoosi ajalugu. Kaugem eesmärk on viia “Kirovi uurimine” teadusliku tasemeni. 
Koostöös Eesti Põllumajandusülikooliga alustati ka postsovjetlike maastike uurimist Kirovi 
kolhoosi näitel.  
2017. aastal algas koostöös erinevate Eesti põhjaranniku muuseumite, organisatsioonide ja 
huvigruppidega kohalikku tüüpi kaluripaadi, viislaiu ajaloo uurimine ja eksperimentaalne 
ehitus. Eesmärk on säilitada ja tutvustada unikaalse, kitsalt kohaliku kaluripaadi tüüpi. 
Korrastati ja sisustati osaliselt endine katlamaja kogude hoidlaks, mis oluliselt parandas nende 
säilitamise kvaliteedi taset. 

Eksponeeritud näitused  
2017. aastal avati näitus “Ühel väikesel saarel elas geenius”, mis on pühendatud Eesti 100 
sünnipäevale ja iseloomustab kohaliku rannaelu kultuurilist eripära läbi August Luusmanni 
loomingu. Näitus „Piirideta meri“ avati külalisnäitusena Käsmu meremuuseumis ja Soomes 
Kotka Meremuuseumis ning on ühtlasi esimene Rannarahva Muuseumist lähtunud välisnäitus. 
Avati Naissaarelt pärit kunstniku Erik Scmidti maalide näitus. Pringi kooli juubeli puhul avati ka 
väiksem fotonäitus kooli ajaloost. Veel toimus kahe väiksema külalisnäituse eksponeerimine. 

Hariduskeskuse tegevus 
Haridusprogrammide arvukuselt oli 2017. aasta väga edukas. Kõige mahukamaks 
haridusprogrammiks kujunes 2017. aastal “Olen mere sõber” (teostati ligikaudu 90 korda). 
Veel olid väga populaarsed rahvakalendri tähtpäevadele pühendatud programmid 
vabaõhumuuseumis.  

Turundustegevus 
Traditsiooniliselt tutvustas muuseum end Meremessil ja Tourestil. Kevadel korraldas muuseum 
turismifirmadele ja giididele hooajaeelse infopäeva. Sügisel toimusid kliendi tänuüritused 
suurematele koostööpartneritele. Aktiivselt alustati sotsiaalmeedia turunduse programmiga, 
mis on oluliselt suurendanud selle mõju ja levi. 

Arendustegevus 
Oluliseks tegevuseks oli eelpool mainitud fondiruumide rajamine vanasse katlamajja. Veel 
remonditi Rannarahva muuseumi teise korruse aknaid, mis olid üliamortiseerunud. Remonditi 
üks trepikodadest, mis oluliselt parandas muuseumi interjööri. Vabaõhumuuseumis vahetati 
välja Kingu maja elektrisüsteem. Alustati turvasüsteemide vahetust vabaõhumuuseumis ja 
uute süsteemide rajamist fondimajja. 
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Eesmärgid 2018.aastaks 
Olulisteks eesmärkideks on suurendada külastatavust läbi muuseumite põhiväärtuste sisuliste 
arenduste.  
Vabaõhumuuseumis on plaanis arendada välja rannas olev paatide ekspositsioon, mis tõstab 
oluliselt kalurikülale kohast ajaloolist autentsust. Sellega eristub Viimsi vabaõhumuuseum 
oluliselt teistest tavapärastest vabaõhumuuseumidest ja annab võimaluse rääkida 
rannakultuuri osana väga olulisest paadikultuurist. 
Alustatakse käsitööprojektiga “lambast kindani”, mille eesmärk on tutvustada villaste toodete 
käsitööprotsessi terves ulatuses alates lamba söötmisest kuni valmis toodeteni. Eesmärkideks 
on atraktiivsuse saavutamine külastajate jaoks, toodete parem turustamine poodides ja ka 
kohalikule kogukonnale käsitöö propageerimine. 
Rannarahvamuuseumis on eesmärgiks suurendada kogudes olevate esemete 
eksponeerimise ulatust läbi uue näituse valmistamise. Samuti töötatakse välja atraktiivset 
programmi Viimsi ajaloost mõeldes eelkõige kohalikele õpilastele. Seeläbi planeeritakse ka 
oluliselt paremat koostööd kohalike koolidega. 
Jätkatakse Kirovi projekti eesmärgiga koguda aasta jooksul võimalikult palju materjali ja 
alustada selle süstematiseerimist. Samuti jätkatakse avalikkusele suunatud Kirovi teemaliste 
projektidega. 
Investeeringute osas on olulisemateks ülesanneteks tugevdada Rannarahvamuuseumi 
konstruktsioone ja tõsta tuleohutuse taset läbi vastavate arenduste (tulekindlad uksed jms.). 
Plaanis on uue näituseruumi remont. 
Naissaarel on plaanis teostada kitsarööpmelise raudtee osaline remont ja korrastada 
muuseumile kuuluvat veeremi. Eesmärgiks on alustada külastajatele suunatud teenuse 
pakkumist hiljemalt 2019. aastal. Samuti plaanitakse remontida Naissaare muuseumihoone ja 
korrastada sealne ekspositsioon. 
Jätkatakse ka Vabaõhumuuseumi arenduse projekti, mille eesmärk on jõuda uue 
külastusstruktuuri väljaarendamiseni. 
2017.  aastal toetas Viimsi Vallavalitsus  muuseumi tegevust 291,5 tuh. euroga, sh 
sihtotstarbelised eraldised põhivarade soetamiseks 60,0 tuh. eurot (2016. aastal 245,7 tuh. 
eurot, sh sihtotstarbelised eraldised põhivarade soetuseks 30 tuh. eurot). 
 
Avalikkusega suhtlemine 
2017. aastal olid Viimsi valla peamisteks infokanaliteks peamised infokanalid on veebileht 
www.viimsivald.ee, kohalik infokandja „Viimsi Teataja“ ja ametlik sotsiaalmeedia konto 
www.facebook.com/ViimsiVald.  
 
Viimsi Teataja 
2017. aastal jätkus vallalehe Viimsi Teataja väljaandmine. Viimsi Teataja eesmärk on pakkuda 
kohalikele elanikele informatsiooni vallas toimuvatest sündmustest ja arengusuundadest, 
vahendada teavet partnerorganisatsioonidest ja Vallavalitsuse ametitest, tunnustada väärt 
ettevõtmisi ning inimesi. Väljaanne ilmub kaks korda kuus reedesel päeval ning on 16-,20- või 
24-leheküljeline. Viimsi Teataja tiraaž on suurenenud 9970 eksemplarini. Ajaeht jõuab 
vallaelanike postkastidesse, suurematesse kaubanduskeskustesse, Rannarahva muuseumi, 
Eesti Sõjamuuseumi, valla territooriumil asuvatesse kohvikutesse ning paljudesse teistesse 
kohtadesse. Viimsi Teataja on vallaelanikele tasuta.  
Väljaande kujundamise, trüki ja kojukande eest vastutab Meedium OÜ, kellega on olnud hea 
koostöö alates 2016. aastast. 2017. aastal ilmus Viimsi Teataja 23 korral. 
2017. aastal toetati ajalehe Viimsi Teataja ilmumist 100,8 tuh. euroga (2016. aastal 84,8 tuh. 
euroga). 
 
Viimsi vald sotsiaalmeedias Facebook 
Viimsi valla ametlik sotsiaalmeedialeht on www.facebook.com/ViimsiVald. 
Sotsiaalmeedia konto jälgjaskonna kasv oli 2017. aastal 932 ning jõudis seega 4118 huviliseni. 
Avaliku teenistuse eesmärk on tagada 2018. aastal vaatajaskonna oluline kasv, et saavutada 
sotsiaalmeedias kohaliku põhiteabekanali ressurss. Töö selle saavutamiseks algas 2017. 
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aastal, mil muudeti sotsiaalmeedia rolli avaliku teabe väljaandmisel, alustati ettevalmistusi 
personali digiturundamise oskuste arendamiseks, võeti kasutusele visuaalse kontseptsiooni 
arendamine ja elluviimine.  
Viimsi valla ametliku sotsiaalmeedia konto eesmärk on teavituslik. Vallaelanike päringutele 
vastamise korra sätestab avaliku teabe seadus, mille alusel on teabenõude esitamise viisid 
järgmise: suuline, pöördumine teabevaldaja poole vahetult või telefoni teel või kirjalikult, 
teabenõude üle andmine isiklikult või edastamine posti, faksi või elektronpostiga.  
 
Koostöö siht- ja sidususgruppidega 
Avaliku asutusena on Viimsi Vallavlitsuse ülesanne luua ja koordineerida koostööd siht- ja 
sidususgruppidega. Valla partnerite hulka kuuluvad ühingud nii kolmandast, era- kui ka 
avalikust sektorist. Koostöö raames koguti sisendit Viimsi valla arengukava 2018 – 2022 
loomiseks, toimus ettevõtjate ümarlaud, regulaarne koostöö Viimsi Noortevolikoguga. 
Kohaliku elu arendamisel osalesid külavanemad. Lisaks sellele alustati valla kodulehe projekti 
väljatöötamisega, et tagada senisest paremini avaliku informatsiooni kättesaadavust ning 
toetada see-läbi kogukondade osalemist kohaliku elu korraldamisel.  
2017. aastal toetati info ja PR-teenuseid 59,7 tuh. euroga (2016. aastal 43,4 tuh. euroga). 
 
Religioon 
2017. 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 7,0 tuh. eurot (2016. aastal 7,0 tuh. eurot).  
Täiendavalt toetati EELK Randvere Peetri koguduse kirikuhoone parendustööde teostamist 
9,0 tuh. euroga (siseseinte remont, torniluukide vahetamine, kirikuhoone põhjapoolse külje 
pinnase profileerimine ja sillusvöö ehitamine ja tänavapoolse külje restaureerimine) ning EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kiriku kirikuoreli ehitustöid kaasrahastati summas 3,0 tuh eurot. 
 

09 HARIDUS  

 
Vastavalt Viimsi valla arengukavas ja valla eelarves püstitatud eesmärkidele jätkus 2017. 
aastal haridusasutuste võrgustiku loomine, arendamine ja koostöö eralasteaedadega. 
Haridusvaldkonda puudutavad tegevused 2017. aastal olid kooskõlas Viimsi valla arengu- ja 
tegevuskavaga ning haridusasutuste arengukavadega.  

Valdkonna eesmärgid 2017. aastal olid: 
• jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist;  
• jätkata koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi asutamiseks 

Viimsi valda;  
• tagada MLA Viimsi Lasteaiad majade ja Püünsi Kooli lasteaia majanduslik 

teenindamine ja finantseerimine;  
• tagada Viimsi valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks 

ettenähtud tingimustel ja korras;  
• võimaldada Viimsi valla eelkooliealistel lastel kasutada eralasteaiateenust toetades 

eralasteaias käimist läbi pearaha süsteemi;  
• suurendada lasteaiakohtade arvu, mida toetab 2017. aastal  Lubja külas ehitatud ja 

sügisel avatud kuni 144 kohaline Uus-Pärtle lasteaed;  
• tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas Viimsi 

üldhariduskoolides;  
• tagada hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) lastele hariduse saamine 

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

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

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

• tagada 1.- 12. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides;  
• jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla 

munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või 
enam last (vähemalt 1 laps munitsipaallasteaias);  

• toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide toetamist;  
• toetada huvihariduse (sh teadushuvihariduse) andmist Viimsi valla huvikoolides ja 

huviringides;  
• toetada Noortevolikogu tegevust;  
• toetada noortekeskuste tegevust;  
• korraldada õpilasmaleva tegevust. 

 
ALUSHARIDUS 
2017. aasta lõpu seisuga pakkus Viimsi vallas alusharidust munitsipaallasteaed Viimsi 
Lasteaiad (MLA Viimsi Lasteaiad) 8 majas, Püünsi Kooli lasteaed ning lisaks 5 Viimsi 
eralasteaeda 8 majas. MLA-s Viimsi Lasteaiad sai alusharidust 787 last ja Püünsis 36 last. 
Lisaks Viimsi valla haridusasutustele käisid Viimsi valla lapsed 17 Tallinna linna eralasteaias. 
2017. aasta lõpu seisuga käis teistest omavalitsusüksustest valla lasteaedades 13 last, neist 
12 Tallinnast (2016. aastal käis Tallinnast 18 last). Teiste omavalitsusüksuste 
munitsipaallasteaedades käis 105 Viimsi last, kellest 87 käis Tallinna munitsipaal-
lasteaedades ja 10 Maardu linna lasteaedades ning 8 teiste kohalike omavalitsuste 
lasteaedades (2016. aastal 115 last, kellest 102 käis Tallinnas, 5 Maardus, 8 teistes 
omavalitsustes).  

Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes 
Lasteaiad Laste arv 
Teised KOV-id 18 
Tallinn 87 
Kokku 105 

2017. aastal tasuti teistes kohalikes omavalitsuse lasteaedades käivate Viimsi valla laste eest 
kokku 323,1 tuh. eurot (2016. aastal 274,0 tuh. eurot). 

Lasteaiakohtade vajadus 
Viimsi vallas oli 2017. aastal lasteaiaealisi lapsi 1710 (2016. aastal 1788), kellest 1488 (2016. 
aastal 1417) lapsele võimaldati alusharidust Viimsi munitsipaallasteaedades, 
eralasteaedades- ja hoidudes ning teiste kohalike omavalitsuste lasteaedades. Seega oli 
2017. aastal katmata lasteaiakohtade vajadus 188 lapsele. 

Kokku oli 2016. aasta lõpu seisuga Viimsi vallas lasteaiakoha järjekorras 941 last, nende 
hulgas ka need lapsed, kelle elukoht ei ole Viimsi vald. Viimastele ei ole Viimsi vallavalitsus 
kohustatud alushariduse teenust osutama. Samuti on nimekirjas lapsi, kes ei ole veel 
lasteaiaealised ning lapsi, kelle vanematele on lasteaiakohti pakutud, kuid kes ei ole soovinud 
hetkel siiski oma last lasteaeda saata ning laps on edasi järjekorras, kuigi otseselt kohta ei 
vaja. Seega on järjekorra koguarv küll 941, kuid vald on kohustatud tagama vanema 
sooviavalduse alusel alushariduse ning hoiu 188-le lapsele (2015. aastal 371-le lapsele). 

50% lasteaiatasu soodustus 
Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruses nr 8 sätestatule on võimalik taotleda 
lasteaiatasu soodustust peredel, kus ühest perest käib lasteaias 2 või enam last. Soodustuse 
määramisel arvestatakse ka nende lastega, kes kasutavad Viimsi vallaga lepingu sõlminud 
eralasteaia teenust. Soodustus määratakse MLA Viimsi Lasteaias ja Püünsi Kooli lasteaias 
käivatele lastele. Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema taotlus. 2016. aastal esitati 
soodustuse saamiseks 41 taotlust (2016. aastal 36). 2017. aastal sai lasteaiatasu soodustust 
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kokku 102 last (2016. aastal 92), kellest 101 last käisid MLA Viimsi Lasteaias ja 1 laps Püünsi 
Kooli lasteaias. 
 
MLA Viimsi Lasteaiad 
MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium. MLA Viimsi 
Lasteaiad koosneb 8 allüksusest (8 majast), kus 2017. aastal töötas kokku 38 rühma 787 
lapsega. 2017 septembris alustas tegevust MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus Uus-Pärtle maja, 
tegevus lõpetati Amarülluse majas.  
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2017. aastal komplekteeritud 12  lasteaiarühma lastele 
vanuses 3-6 aastat, 11 liitrühma lastele vanuses 2-7 aastat, 4 sõimerühma lastele vanuses 
1,5-3 aastat, 3 sobitusrühma ja 1 tasandusrühm. Sobitusrühmad olid 2017. aastal  avatud 
Randvere, Karulaugu ja Uus-Pärtle majades. Erirühm (kõnehälvetega ja spetsiifiliste 
arenguhäiretega lastele) oli avatud Uus-Pärtle majas, kus kohapeal võimaldati koostöös Viimsi 
Rehabilitatsioonikeskusega professionaalset abi erinevate spetsialistidega (logopeed, 
tegevusterapeut). Lisaks on Uus-Pärtle majas avatud spetsiaalsed teraapiate kabinetid 
kunstiteraapia, muusikateraapia ja füsioteraapia tegevusteks. 2017 kevadel läks MLA Viimsi 
Lasteaedadest kooli  kokku 209 last. Koolikohustuse täitmine lükati edasi  2 lapsel. 
Logopeedilist abi vajas 2017. aastal 109 last. Vajadusel on lapsi  edasisuunatud spetsialistide 
juurde väljapoolt asutust.  
MLA Viimsi Lasteaiad 2017. aasta õppe- ja kasvatustöö teema oli „Rannarahva laste lood“, 
mis võimaldas õppe- ja kasvatustöösse lõimida projektiõppe metoodikat ja lapsest lähtuvat 
tegevuskultuuri. Eesmärgiks seati kodukoha ja reisimisega seotud teemade lõimimine õppe- 
ja kasvatustegevustega. Samuti oli MLA Viimsi Lasteaiad õppekavast lähtuvalt läbivateks 
teemadeks väärtuskasvatus, terviseedendus, õuesõpe ning sotsiaalsete oskuste programmi 
eesmärgid ja põhimõtted. Erilise tähelepanu all oli väärtuskasvatus. Viidi läbi kaheksat maja 
hõlmav väärtustepuude ning –plakatite projekt. 
Lapse arengu hindamise kaardistamiseks viidi 2017. aasta sügisel läbi kõigile uutele MLA 
Viimsi Lasteaiad lastele arengumäng „Mina oskan juba“. Traditsiooniliselt toimus sügisel 
koolimäng, mis seekord oli suunatud  sotsiaalsele kui ka akadeemilisele koolivalmidusele. 
Koolimängu koostas ning viis läbi MLA Viimsi Lasteaiad tugimeeskond. Koolimängu 
eesmärgiks oli välja selgitada laste koolivalmidus läbi mängulise tegevuse. Mängu tulemused 
edastati lastevanematele arenguvestlustel (november 2017).    
Koostöös hoolekoguga jätkus traditsiooniline kolmikürituste sari (suusapäev, grossijooks ja 
rattapäev), mille eesmärgiks oli pakkuda lastele ja lastevanematele ühiseid tegevusi ning 
soodustada laste sportlikku tegevust. Samuti toimusid MLA Viimsi Lasteaedade ühisüritused:  
„Rannajooks“, „Isadepäeva spordipäev“, „Simmo ja Sanne teatrifestival“ ning  “Laste 
tantsupäev“. Jätkusid eelmistel aastatel alustatud projektid: „Vanast uus“ -  Laanelinnu maja 
toolide renoveerimine, kõrvitsate kasvatamine Tallinna Loomaaiale ning „Eesti 100“ raames 
tammede kasvatamine.  Toimus „Ellujäämiskursus“ Laanelinnu ja Astri majade ettevõtmisel. 
Samuti viidi läbi õppe- ja kasvatustöö teemast ja eesmärkidest lähtuvalt mitmeid teemapäevi 
ning ühisüritusi. Aktiivselt osaleti mitmetes muuseumide ja looduskeskuste programmides 
(Tallinna Loodusmuuseum, Lennusadam, Viimsi Rannarahvamuuseum, Tuhala maastikuala, 
Polli loomaaed, Tallinna Botaanikaaed, Teletorn, Tervishoiumuuseum, Teatri- ja 
Muusikamuuseum, Eesti sõjamuuseum, Viimsi Vabaõhumuuseum, Aegviidu RMK jne). 
Täiendati õuesõppe võimalusi. Osaleti mitmetel vabariiklikel üritustel – Kalevi võimlemispidu 
Tallinnas, Vabariiklik laste spordipäev, Teatrifestival „Karsumm“. Jätkus koostöö lastele 
suunatud huviringidega (ballett, korvpall, judo, jooga, tantsimise, laulmine, kunst, inglise keel 
ja robootika). 
2017. aasta riskianalüüsist lähtuvalt vaadati üle laste igapäevane lasteaiakeskkond, et tagada 
turvalisus ja eakohane areng kõikidele lastele. Tervisemeeskonna eestvedamisel viidi läbi 
mitmeid tervistedendavaid üritusi nii lastele kui ka töötajatele. Vaadati üle töökeskkonna 
riskianalüüs ning teostati sisekontroll.  
Personali koosseisu kuulus 2017. aasta sügisel 144 töötajat, neist pedagooge 
(rühmaõpetajad, liikumis- ja muusikaõpetajad, eripedagoogid, õppejuhid, direktor) 71, 
assistente 52 ja õpetaja abisid 12  2017. aasta sügisel, seoses Uus-Pärtle maja  avamisega, 
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loodi sealse erirühma juurde muusika-kunsti ja füsioterapeudi ametikohad. Nimetatud 
erispetsialistid töötavad erirühma lastega toetades nende individuaalseid vajadusi ning 
arengukeskkonda. Kõikides MLA Viimsi Lasteaiamajades oli  tagatud logopeediline abi 
kõneravi vajavatele lastele. 2017. aastal oli personali liikuvus ligi 20 %. Kõikide töötajate 
töötasu tõusis 2017. aastal 5-7% ning pedagoogilistele töötajatele võimaldati 56 päeva 
puhkust (14 täiendavat tasustatud puhkepäeva 2017. aastal).  
Organisatsioonisiseselt töötasid arengumeeskond, tervisemeeskond, tugimeeskond ja 
projektimeeskond. Meeskondade osalusel koostati 2017/2018 õppeaasta tegevuskava, tervist 
edendavate tegevuste kava ning projektitegevuste plaan.  Analüüsiti eelmise õppeaasta 
tulemusi ning seati uued eesmärgid tulevaseks perioodiks. Täiendati töötasustamise aluseid 
ning koostati MLA Viimsi Lasteaiad personali värbamise kord. Seoses elektroonilise järjekorra 
süsteemi ARNO käivitamisega täiendati lasteaeda vastuvõtu- ja väljaarvamise korda. 
Iganädalaselt toimusid juhtkonna nõupidamised ning majasisesed infokoosolekud.  
Traditsiooniliselt viidi 2017. aasta kevadel läbi  MLA  Viimsi Lasteaiad lastevanemate seas  
rahulolu-uuring, millega selgitati välja lastevanemate rahulolu lasteaia väärtus- ja 
tegevuskultuuriga, koostöö huvigruppidega ning õppe- ja kasvatustööga. Küsitluse tulemusel 
hindasid lapsevanemad väga kõrgelt lasteaia õppe- ja kasvatustööd ning väärtus- ja 
tegevuskultuuri, pisut vähem olid lapsevanemad rahul koostööga. Küsitluses osalenud 
lastevanematest ligi 92 % olid arvamusel, et tema lapse ja rühmaõpetajate vahel on head 
suhted. Lasteaia personali suhtlemisoskust ja toetavat rühmakeskkonda hindasid väga heaks 
ligi 90 % lastevanematest. 
Traditsiooniliselt tunnustati lasteaia tublisid töötajaid, meeskondi ja ettevõtmisi („MLA Viimsi 
Lasteaiad aasta õpetaja“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta tegija“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta 
meeskond“, „MLA Viimsi Lasteaiad aasta tegu“). 

Koolitused, õppepäevad, sisekoolitused 2017. aastal: 
• Meeskonnatöö koolitused: õppereis-arenduspäev Kihnu saarele, meeskonnakoolitus 

„Suhtlemine ja toetav tegevuskultuur“ Lennusadamas;    
• Verge koolitus koostöös Randvere kooliga; 
• Esmaabi koolitused; 
• Avatud tegevused rühmades, kogemuste vahetamise päevad majades; 
• Õppereis Pärnu lasteaedadesse (Pärnu lasteaed „Pöialpoiss“, Paikuse lasteaed 

„Mesimumm“); 
• Viimsi valla arenduspäev KUMU; 
• „Vaikuse minutite“ koolituspäevad Laanelinnu ja Päikeseratta majades; 
• INNOVE õpetajate täiendkoolitusprogramm „Lapsest lähtuv õpikäsitus ja õpetaja 

eneseanalüüs“. Programmi raames toimus õppereis Tartu „Terakese“ lasteaeda; 
• Keskkonnaõppe programmid majades; 
• Kogemuste jagamine haridustöötajatele Soomest ja Hollandist; 
• Meeskonnakoolitus „Ühised väärtused meeskonnas“ Jana Liigand; 
• Erialane koolitus õpetaja abidele ja assistentidele; 
• „Ühe õpetaja süsteemi“ seminarid (Tartu Lasteaed „Kivike“, Priisle Lasteaed ja Pärnu 

Tammsaare Lasteaed);  
• E-lasteaia koolitused; 
• Digiõppe koolitused; 
• Keeleõppe tegevused lasteaias. 

MLA Viimsi Lasteaiad tegevusnäitajad 2017. aastal:  
• laste kohalkäidavus - september-mai 66%, suvekuudel juunis 48 %, juulis 3 %, augustis 

34 %;  
• erivajadusega laste arvestamine ja tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal laste 

koguarvust -  100% (sh tugisüsteemi tõhususe analüüs);  
• pedagoogide aktiivsus - rahvusvahelistes, vabariiklikes, maakondlikes ja piirkondlikes 

projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust -  kuni 25%; 
•  meedias kajastatus – 15 artiklit. 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2017 

Vallavanem S. Kallas                                               44 
/digiallkirjastatud/ 

 
Projektipõhine tegevus 2017. aastal: 

• Kölni Ülikooli praktikandid; 
• EVS vabatahtliku programm, vabatahtlik Makedooniast; 
• HTM keelekümblus projekt – eesti keele kui teiste keele õpetamine lasteaias. 
• Viimsi valla „Helkuripuu“ ja „Tänavakunsti“ projektid; 
• Erasmus+ 2016 rahvusvaheline õpirände projekt „ Samm-sammult sotsiaalsete 

oskuste õpetamine lasteaias“; 
• Erasmus+ 2017 kursused õpetajatele Euroopas; 
• TLÜ praktikad ja seminarid; 
• INNOVE projekt „Lapsest lähtuv õpikäsitus ja õpetaja eneseanalüüs“; 
• HITSA digiõpe lasteaias; 
• KIK õppekäigud Tallinna Loomaaeda ja Aegviidu RMK; 
• Kultuurkapital „Jõelähtme rahvariided“; 
• Kultuurkapital „Igal lapsel oma pill“. 

2017. aastal analüüsiti MLA Viimsi Lasteaiad õppekava, kinnitati MLA Viimsi Lasteaiad uue 
töötaja värbamise kord ja vaadati üle töökorralduse alused, täiendati õpetaja eneseanalüüsi 
alus ning muudeti lasteaia vastuvõtmise kord. Lähtuvalt õpetaja eneseanalüüsidest koostati 
töötajate koolituskava ning täiendati laste arengu hindamise põhimõtteid. Täiendati digitaalse 
dokumendihaldussüsteemi Amphora töökorraldust ning vaadati üle e-lasteaia toimimise 
hetkeolukord. Analüüsiti õppe- ja kasvatustöö planeerimise põhimõtteid ja korraldust ning 
eesmärgistamise   järjepidevust. Täiendati individuaalse arengu jälgimise kaarti (IAK) ja 
koolivalmiduskaardi koostamise põhimõtteid. Koostati arengukava 2017-2019 tegevuskava 
analüüs ja seatud eesmärkide täitmine. Analüüsiti koolimängu ja arengumängu tulemusi ning 
koostati vajalikud kokkuvõtted. Jätkusid arenguvestlused lastevanemate ja töötajatega.  Viidi 
läbi rühmameeskondaega tööaja kokkulepped ning koostöövestlused. 
Personalivajaduse ja liikuvuse analüüsimise tulemusel jätkati liitumist „ühe õpetaja süsteemi“ 
töökorraldusega.  MLA Viimsi Lasteaedades töötas 2017. aastal „ühe õpetaja süsteemis“ 26 
rühma. Jätkuvalt ollakse uudse süsteemi kogemuse jagajaks teistele lasteaedadele 
maakondlikul ja vabariiklikul tasandil ning Tallinna Ülikoolile. Toimusid sisekoolituste raames 
lahtised tegevused ja kogemuste vahetamise päevad, millega anti võimalus jagada parimaid 
kogemusi/teadmisi/praktikaid õpetajalt õpetajale asutuse siseselt. Jätkuvalt oli MLA Viimsi 
Lasteaiad praktikabaasiks tudengitele. Lisaks kohalikele noortele olid Astri ja Uus-Pärtle 
majades praktikal välislähetusega tudengid Saksamaalt. Jätkus koostöö õpilasmalevaga. 
Koostöös Viimsi Kooliga jätkas tegevust  teadusring.  
Traditsiooniliselt toimusid 2017. aasta augustis uutele lastevanematele avatud uste päevad, 
kus tutvustati lasteaia töökorraldust ja kodukorda ning anti esmaseid juhiseid lasteaiaga 
harjumiseks. Koolieelikute lastevanematele tutvustati koolimängu ja koolivalmiduse hindamise 
ja läbiviimise korda lõpurühmades. Arenguvestluste päeval arutati peredega läbi laste arengu 
edenemise tulemused ning pere ja lasteaia võimalused laste suunamise toetamiseks.  
Toimis hea koostöö MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekoguga ning 8 maja hoolekogudega. 
Üldhoolekogu ja majade hoolekogud olid aktiivselt kaasategevad lasteaia tegevustes. Jätkusid 
heategevuslaadad, kevadised piknikud ja seiklusmängud ning kadri- või jõululaadad. 
Hoolekogu kuulas ära ja andis heakskiidu  MLA Viimsi Lasteaiad 2016/2017 õppeaasta õppe- 
ja kasvatustöö aruandele, 2018. aasta eelarve projektile ja 2017. aasta eelarve täitmisele, kiitis 
heaks lasteaedade 2017/2018. õppeaasta tegevuskavad (tööplaanid) ja rühmade 
tegevuskavad, kooskõlastas MLA Viimsi Lasteaiad uute töötajate värbamise korra ning tutvus 
lasteaia õppekava ja arengukava analüüsidega.  
MLA Viimsi Lasteaiad  kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. 2017. 
aastal korraldati lastele traditsioonilised „Metsa olümpiamängud“ Laanelinnu maja õpperajal, 
toimus traditsiooniline Viimsi laste „Rannajooks“; matkad jalgsi- ja rattaga, erinevad maastiku–  
ja liiklusmängud, orienteerumine koos isaga ja kevadine spordipäev kogu lasteaiaperele. 
Tervisemeeskonna eestvedamisel toimusid lastele erinevad teemapäevad: „Minu terved 
hambad“, „Helkuripäev“, „Leivapäev“, „Meepäev“, „Südamenädal“, „Õunapäev“, 
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„Tuleohutuspäev“, „Liikluspäev“. Lapsed osalesid regulaarselt terviseõpetuse tegevustes ja 
neile korraldati 2 korda aastas esmaabikoolitused koostöös lasteaia tervishoiutöötajaga. 
Õuealadel toimusid ühised tervisliku liikumisega mänguhommikud. Töötajatel oli võimalus 
kasutada Viimsi Kooli ujulat ja spordisaali sulg-, korv-, võrkpalli treeninguteks. Toimusid ühised 
teatrikülastused. Tervisemeeskond osales TEL lasteaedade koolitustel, motivatsiooniüritustel 
ja erinevatel infopäevadel.  
2017. aastal korrastati lasteaia siseruume ja õueala (plaanilised hooldustööd, õuealade 
valgustused, turvaalad mänguvahendite ümbruses). Täiendati igapäevaseid õppevahendeid, 
täiustati digiõppe võimalusi (Bee Bot programmeeritavad põrandarobotid). Karulaugu, 
Päikeseratta, Randvere, Pargi ja Lepneeme õuealadel teostati ulatuslikud parendustööd 
(liivaalade/liivakastide ja ronilate turvaalade ümberehitus). Teostati Karulaugu ja Päikeseratta 
majade fassaaditööd ning sanitaarremont Randvere majas. Uuendati lasteaia õpikeskkondi, 
soetati õppeaasta teemat toetavaid õppemänge ja  -vahendeid. 
MLA Viimsi Lasteaedade tegevust toetati 2017. aastal kokku 4 897,8 tuh. euroga (2016. aastal 
2 738,9 tuh. euroga).  
 
Püünsi Lasteaed 
Püünsi lasteaed on Püünsi Kooli osa, mis pakub 3 – 7 aastastele lastele alusharidust. Lasteaia 
süvaõppesuunaks keskkonnakasvatus. Püünsi Kooli süvaprojekti nimeks on „Mere poole 
kaldu“.  
Lasteaed on Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Lasteaias kasutatakse 
õppekasvatustegevustes õuesõpet ja avastustee metoodikat, mis võimaldavad tutvuda 
ümbritseva keskkonnaga aktiivõppe meetoditel ning projektiõpet (tervet õppeaastat läbib üks 
projekt). Õppe- kasvatustöö toimub integreeritult, mängu kaudu.  
Lasteaias tegutseb 2 liitrühma (3-5 aastastele ja 5-7 aastastele), milles osalevad kokku 36 last. 
Kevadel 2017 läks lasteaiast kooli 8 last, kes kõik asusid õppima Püünsi Koolis. 2017 a 
augustis tuli lasteaeda 9 uut last. Ühele lapsele saadi 2017 alguses tugiisik.  
Püünsi lasteaia koosseisu kuulusid 2017. aasta lõpu seisuga 4 täiskohaga rühmaõpetajat; 0,25 
kohaga liikumisõpetaja; 0,25 kohaga muusikaõpetaja; 0,25 kohaga logopeed; 0,5 kohaga 
õppejuht ja 2 täiskohaga õpetaja abi.  
Kõigi lastega viidi 2017. aasta kevadel läbi arengujälgimise mängud, koostati koondtabelid 
ning analüüsiti tulemused. Koolivalmiduse kaardid koostati 8 lapsele.  
2017. aastal tehti koostööd Rajaleidjaga, toetust saanud 2 lapsele. 217. aastal parendati 
pedagoogilise nõukogu töörühmades Püünsi Kooli lasteaia õppekava „Mina ja keskkond“ osa 
– lisati kooli süvaprojekti „Mere poole kaldu“ eesmärgid.  
I klassi õpetajad tagasisidestasid Püünsi lasteaia laste edasijõudmise koolis, tulemusi 
analüüsiti ning lisati õppeaasta kokkuvõtte õppe-ja kasvatustöö osasse.  
 „Viimsi Teatajas“ ilmus 2017. aastal Püünsi Kooli lasteaiast 3 artiklit. Koostöös vanematega 
organiseeriti fotonäitus „Värvilised reisipildid“, lähtuti lasteaia õppeaasta projekti teemast 
„Värvilised lood“. Samuti etendati vanematele märtsis värviteemalisi etendusi. Lasteaia 
siseselt organiseeriti laste kunstinäitus „Minu värvid“.  
Koolitused olid valitud rahulolu küsitluste tulemusi ning süvaõppe suunda silmas pidades. 
Koolitustel osaleti 2017 aastal  387 tunni ulatuses. Pooled koolitused olid tasuta.  
2017. aastal toimusid lapsevanematele uute vanemate koosolek ja 2 rühmakoosolekut ja 
üldkoosolek. Lapsevanemaid on kaasatud õppeaasta teemasse. On toimunud palju ühiseid 
üritusi (isadepäev, jõulupidu, etendused vanematele, Raamatu ja roosi päev, lõpupidu jms). 
Koostöös kooliga võtsid lasteaia lapsed ja personal osa kooli üritustest. Tehti koostööd kooli 
tugikeskusega. Lasteaia ja kooli osal on ühised ringijuhendajad ja treenerid. 2017. aasta 
ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti koostööd Rannarahva muuseumiga ja Laulasmaa 
Kooli lasteaiaga. Koostööpartneriteks olid ka Viimsi ja Aegviidu Riigimetsa Majandamise 
Keskused (RMK) - käidi matkadel ja õppekäikudel. Samuti käidi õppekäikudel kooli lähedal 
metsas ja mere ääres.  2016/2017 õppeaasta projekti teemaga seoses („Värvilised lood“)  
külastas Misse rühm igal kuul Kadrioru Kunstimuuseumi lossitundi. Seoses 2017/2018 
õppeaasta teemaga „Tervise lood“  külastavad Misse rühma lapsed Tervishoiu muuseumit.  
2017. aastal osaleti rahvatantsuringiga Laulasmaa Koolis tantsupäeval. Alates 2016 sügisest 
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on rahvatants lasteaia vanema rühma tunniplaanis. Kooliminejate tunniplaanis on ka 
tenniseõpetus.  
2017. aastal osalesid 3 last edukalt Viimsi laululapse konkursil.  Lasteaia huvitegevus on 
seotud kooli huvitegevusega. Iluvõimlemise trenn „Piruett” toimub tüdrukutele 2 korda nädalas. 
Trennis käib hetkel lasteaiast 7 tüdrukut. 1 kord nädalas toimub kunsti – ja meisterdamise ring, 
kus käib 16 last. 1 kord nädalas alates oktoobrist 2017 toimub joogatrenn, kus osaleb 15 last. 
Lasteaias toimub järjepidav väärtusalane töö. Väärtused läbivad e-kooli, ning rühmade aasta 
tegevuskavasid. Väärtusi tutvustatakse rühmade maskottide abiga. Väärtuskasvatuse raames 
toimuvad iga kuu alguses muinasjutu hommikud. 

Kokku toetati Püünsi Kooli lasteaia tegevust (personalikulud) 2016. aastal 102,2 tuh. euroga 
(2016. aastal 99,7 tuh. eurot). 
 
Eralasteaiad 
2017. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 5 eralasteaias 370 last (2016. aastal 371 last). 
Tallinna 17 eralasteaias käimist kompenseeris vald 2017. aasta lõpu seisuga 188 lapsele 
(2016. aastal 18 eralasteaias 200 lapsele). Kokku suurenes eralasteaias käivate laste arv 
2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 1 lapse võrra. Kokku kasutas 2017. aastal eralasteaia 
teenust 558 last (2016. aastal 574 last). 
Kokku olid eralasteaedadega seotud kulud 2017. aastal 1 956,2 tuh. eurot (2016. aastal kulud 
kokku 1 838,5 tuh. eurot). 
 
PÕHI- JA KESKHARIDUS 
Viimsis tegutses 2017. aastal 5 munitsipaalkooli: Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, Randvere 
Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.  
2017/2018 õppeaasta alguses õppis Viimsi valla koolides kokku 2574 õpilast (2016/2017 
õppeaasta alguses 2422) – õpilaste arv kasvas õppeaasta jooksul 152 õpilase võrra. 

Viimsi koolide õpilaste arv 
2014/2015 
õppeaasta 

2015/2016  
õppeaasta 

2016/2017  
õppeaasta 

2017/2018 
õppeaasta 

2114 2258 2422 2574 
 
Viimsi koolides töötas 2017/2018 õppeaasta alguses 286 õpetajat (2016/2017 õppeaasta 
alguses 260 õpetajat).  

Teistest omavalitsusüksustest käis 2017. aasta lõpu seisuga Viimsi munitsipaalkoolides 159 
last, sh 131 last Tallinnast (2016. aastal 161, sh 140 last Tallinnast). Teiste omavalitsusüksuste 
munitsipaalkoolides õppis 644 Viimsi last (2016. aastal 626 last), sh 606 last Tallinna 
munitsipaalkoolides (2016. aastal 585 last).  

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes 
Üldhariduskoolid (pk + gümn)* Laste arv 

Teised KOV-d** 38 
Tallinn 606 
Kokku 644 

* Üldhariduskoolid (põhikool + gümnaasium) 
**Teised kohalikud omavalitsused 

2017. aastal tasuti teistes kohalikes omavalitsustes õppivate Viimsi valla põhikooli õpilaste 
eest kohatasu 298,8 tuh. eurot ja gümnaasiumi õpilaste eest 193,2 tuh. eurot (2016. aastal 
vastavalt 355,8 ja 184,0 tuh. eurot). 
2017. aastal õppis erakoolides 197 Viimsi valla õpilast (2016. aastal 170 last). Lisaks 
munitsipaalkoolidele sai 2017. aastal üldharidust erivajadusega laste erakoolis 1 laps (2016. 
aastal 2 last). 14. märtsil 2017 võttis Viimsi Vallavolikogu vastu määruse erakoolides õppivate 
Viimsi laste õppeteenustasu toetamiseks 30 euroga kuus. 2017. aastal maksis Viimsi vald 8-
le taotluse esitanud erakoolile toetust kokku 13,6 tuh. eurot.  
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Üldhariduskoolide ja lasteaedade tegevuse rahastamisel lähtuti 2017. 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.  

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 õpilaste arv. 
Üheks võimaluseks leevendada õpilaskohtade defitsiiti on mahutada Viimsi valla põhikoolide 
õpilased olemasolevatesse koolihoonetesse ning rajada Viimsi valda riigigümnaasium. 
Kokkulepe riigigümnaasiumi rajamiseks sõlmiti Haridus- ja Teadusministeeriumiga 2014. 
aastal. 2015. aastal kinnitati Tammepõllu tee detailplaneering, kuhu kerkib 2018. aastal 
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigi Kinnisvara AS-iga uus riigigümnaasiumi 
hoone. 2017. aastal algasid hoone projekteerimis- ja ehitustööd, koolile valiti direktor. 

2017. 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. Ühtlasi otsustas 
vallavalitsus 2017. aastal Viimsi valla medaliste ka rahaliselt premeerida. Vallapoolne kingitus 
tehti ka kõikidele 1. klassi astujatele. Õpetajate päeval korraldati Viimsi valla pedagoogidele 
restoranis Viktoria klaassaalis tänuüritus. 

2017. aasta jaanuarist kehtestas Vabariigi Valitsus üldhariduskoolide õpetaja töötasu 
alammääraks 1150 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.  

2017. aasta sügisel toimusid uue Noortevolikogu koosseisu valimised. 
2017. 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 
EHIS-ega monitooriti koolikohustuse täitmist. 
 
Viimsi Keskkool 
2017. aasta alguses õppis Viimsi Keskkoolis kokku 1397 õpilast ja 2017 septembris 1387 
õpilast. Klassikomplekte oli aasta alguses 66, millest 10 olid väikeklassid ning 2017 septembris 
67, millest 12 väikeklassid. Võrreldes aasta algusega vähenes õpilaste arv 10 õpilase võrra, 
sh põhikooli osas vähenes õpilaste arv 40 õpilase võrra ja gümnaasiumi osas suurenes 30 
võrra. I klassi õpilased õpivad 2017/2018. õppeaastal 5 paralleelklassis. Klasside täituvus on 
kohati maksimumilähedane, st 1. – 9. klassides kuni 26 õpilast ja gümnaasiumiklassides kuni 
36 õpilast klassis. 

2017. aastal lõpetas põhikooli 175 õpilast. Põhikooli lõputunnistus kiituskirjaga anti välja 14 
õpilasele. 57 põhikooli lõpetajat autasustati kiituskirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“. 
Gümnaasiumi lõputunnistus anti 67 lõpetajale, kellest 2 lõpetas kooli kuldmedaliga ja 2 
hõbemedaliga. 15 lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“. 82% 
Viimsi Keskkooli põhikooli lõpetanuist jätkas õpinguid Viimsi Koolis. 2017. aasta septembris 
alustasid 10. klassis õpinguid 108 õpilast, sh 21 humanitaar- ja keelesuunal, 42 sotsiaal- ja 
majandussuunal ja 45 matemaatika-loodussuunal. Uutele gümnasistidele toimus kooliaasta 
alguses traditsiooniline 3-päevane ettevalmistuslaager Käsmus. 
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2017. aasta alguses töötas koolis kokku 146 töötajat. Aasta lõpu seisuga oli 150 töötajat, sh 
12 mittepedagoogilist töötajat, 138 õpetajat, 14 õpetajat olid lapsehoolduspuhkusel.  
Augustis 2017 osalesid Viimsi Kooli töötajad koos teiste valla haridustöötajatega KUMU-s  
haridustöötajate arenduspäeval.  

Kooli õpilasesindus korraldas juba traditsiooniks saanud populaarseid üritusi: moeaken, 
stiilinädalad, sõbrapäeva tähistamine, filmiõhtu ja vabalava. Toimus ka gümnaasiumiball, mis 
oli mõeldud gümnaasiumiastme õpilastele. Jätkati säästliku keskkonna kontseptsiooni raames 
taarakorjamist. Taarakogumise võistluse tulemusel korraldat klassiõhtud kooli 1. ja 4. klassi 
õpilastele. Esinduse liikmed osalesid erinevatel noorsoo ümarlaudadel nii vallasiseselt kui ka 
Harjumaal. Augustis toimus  2-päevane õpilasesinduse laager, et parendada meeskonnatööd 
ja teha projektidega põhjalikult tööd. Oktoobris valiti uus esindus ja president. Oktoobris toimus 
ka 2-päevane laager, et meeskond tööle hakkaks ning projektid käima saaksid. Õpilasesindus 
panustab korralduspoole abistamisega ka igal aastal 10. klassi tutvumis- ja kohanemislaagris 
Käsmus. Õpilasesindus rääkis aktiivselt kaasa ka toitlustusküsimustes. Aasta jooksul tehti 
koostööd ja avaldati arvamust kooli dokumentide osas ning osaleti vanematekogu ja 
hoolekogu töös.  Esindus on saanud võimaluse teha ümarlaudu noorematele õpilastele, kes 
on käitunud ebaväärikalt ja need gümnasistide läbi viidud ümarlauad on olnud tulemuslikud. 
Õpilasesinduse noored said võimaluse osaleda noortekonverentsil „Lahe koolipäev“ ning tehti 
koostööd Õpilasomavalitsuste Liiduga.  
2017. aastal jätkasid Viimsi Koolis tegutsemist erinevad huviringid: 1. klasside 1-häälne 
mudilaskoor, mudilaskoor, lastekoor ja noortekoor, vilistalaste rahvatantsuring  ja õpetajate 
rahvatantsuring.  Majas töötasid lisaks 23 Huvikooli Collegium Eruditionise ringi - 
muusikastuudio, trummiring, kunstiring, käsitööring, poiste rockiring, 3 rahvatantsuringi, 
muusikatuba, 5 näiteringi (3 algklassides, 1 põhikoolis ja 1 gümnaasiumis). 
Jätkus tihe koostöö erinevate valla asutustega. Toimusid külalislektorite tunnid nii koolis kui ka 
asutustes kohapeal. Aasta 2 traditsioonilist üritust Õpetajate päev ja Tervisenädal tõid majja 
kokku üle 120 külalise, kes oma teadmisi ja oskusi said jagada. Kooli huviringide õpilased said 
esineda mitmetel valla üritustel ja anda oma panuse Rannapere päevakeskuse üritustele.  
Veebruaris ja märtsis 2017 etendas Viimsi Kooliteatres 10 korral Viimsi Kooli saalis uut 
etendust „Mängult või päriselt ?“. Lastemuusikal oli mõeldud vaatamiseks nii peredele, kui ka 
lasteaia lastele ja algklasside õpilastele. Etendust käisid vaatamas peale Viimsi Kooli õpilaste 
veel kõik Viimsi vallas tegutsevad lasteaiad, Haabneeme kooli ja Randvere Kooli algklasside 
õpilased. Kokku külastas etendust ligikaudu 2000 inimest. 
Jätkusid juba traditsiooniks saanud sündmused: aabitsapidu 1. klassidele, algklasside 
lauluvõistlus „Sinilind“, kooli kevadkontsert, tutipidu ja lõpukella aktused 9. ja 12. klassides, 
abiturientide ball, Viimsi Kooli Infolaat koos valla Turvalisuse päevaga, sõrmustepidu, 1.-4.kl. 
pereõhtu,  Viimsi Kooli jõulukontsert Jaani kirikus. 

Viimsi laste näitetrupi Wilhelmiine  tegevused 2017.aastal: 
• 2. klassi trupp tõi lavale 4 lavastust, millest „Sajajalgsega“ astuti üles Harjumaa algklasside 

teatripäeval Rae Kultuurikeskuses. Mais etendati kevadisel aruande etenduste õhtul 
lapsevanematele 3 etendust: „Sajajalgne“, „Mütsikaupmees“ ja luuleetendus H.Runneli 
luule põhjal „Mõnikord ma mõtlen…“. Novembris osaleti üleriigilisel algklasside 
kooliteatrite festivalil Väike Lava etendusega „Kaksteist kuud“, mida mängiti ka jõulude 
ajal eelkooli lastele ja koolitöötajate laste jõulupeol. 

• 3. klassi trupp tõi lavale 4 lavastust. Jaanuaris üleriigilisel luulefestivalil Tuulelapsed astuti 
üles luuleetendusega „Vana taburetiga“ Henno Käo luulest. Kevadisel Harjumaa 
algklasside  kooliteatrite festivalil Rae Kultuurikeskuses etendati „Nukitsameest“. Sellega 
esineti aprillis ka Viimsi Kooli algklasside õpilastele.  Mais etendati kevadisel aruande-
etenduste õhtul lapsevanematele 2 etendust: luuleetendus „Vana taburetiga“ ja 
„Nukitsamees“. Novembris astuti üles üleriigilisel algklasside kooliteatrite festivalil Väike 
Lava etendusega „Nukitsamees“, mida vahepeal täiendati laulude ja tantsudega. Sügisel 
mängiti seda ka 1. klasside õpilastele.  
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Mõlema trupi lapsed osalesid kooliteatrite suvekoolides Raplamaal Tarsil ja Jõgevamaal 
Rannal. Näitetrupid said 2017. aastal mitmeid preemiaid  

Näitetrupp EKSPERIMENT tegevused 2017. aastal: 
2017. aastal tegutses grupis kokku 50 õpilast, kes on jaotunud kolme erinevavanusegrupi 
vahel: algkool, põhikool, gümnaasium. Näitetrupi  EKSPERIMENT tegevus on olnud 2017. 
aastal jätkuvalt väga aktiivne. Osaleti festivalidel nii Eestis kui ka piiri taga, laagrites, korral- 
dati ka ise laagreid-workshop`e ning kandideeriti edukalt väliskonkurssidel. Näitetrupp sai 
mitmeid preemiaid: 

• Põhikoolifestivali “Tuulelapsed” laureaat lavastusega “Plaks! Ja kõik läksid lendu” ja 2 
näitlejapreemiat; 

• Teenifest Laulasmaal “Inimeseks…?”  eripreemia täiusliku kompositsiooni eest; 
• Harjumaa kooliteatrite festivali põhikoolide laureaat lavastusega „Unelindude rasked 

saapad“ ja gümnaasiumite Grand Prix lavastusega „endlessness“; 
• Vabariikliku kooliteatrite festivali gümnaasiumite laureaat lavastusega „endlessness“; 
• Osaleti rahvusvahelisel noorteteatrite festivalil InterTWINed 2017 Gottbusis 

lavastusega „endlessness“; 
• Valiti  Indias New Dehlis toimuvale Dehli International  Children`s Theatre Festivalile, 

kuid finantsiliste vahendite puudusel jäi sõit Indiasse ära; 
• Trupp valiti 81 lavastuse hulgast  18 lavastuse hulka, kes osalevad ülemaailmsel 

festivalil World Festival of Children`s Theatre, mis toimub sel aastal Lingenis 
Saksamaal.  

Oktoobrivaheajal võõrustas EKSPERIMENT olulist füüsilise teatri tegijat Edwin Olverat, 
kes lendas kohale Chicagost, et viia läbi 3-päevane workshop. Edwin Olvera jäi käiguga 
väga rahule, kiites trupi võimet meeskonnana nii hästi töötada, üksteist tunnetada ja infot 
kiiresti töödelda. Workshop päädis avaliku presentatsiooniga Viimsi Kooli aulas, millest 
võisid osa saada kõik, kes soovisid. 

2017. aasta ja lõppenud projektid: 
• Lõppes 2015. aastal alanud strateegiline koostööprojekt „ICT in USE“, mida rahastas 

Erasmus+ programm. Projekt toimus koostöös Porolahti kooliga Soomest, 
Agrupamento de Escolas de Loureiro kooliga Portugalist ning Engin Can Güre kooliga 
Türgist. Üldeesmärgiks oli tõsta nii õpilaste kui õpetajate digipädevust. 2017 aprillis 
käisid 30 õpilast ja 10 õpetajat partnerkoolidest projektikohtumisel Viimsis.   

• 2017. aastal jätkus õpetajate õpirände projekt “Õppiv õpetaja – õppiv kool”, mille 
raames käisid Kreekas koolitusel 1 õpetaja ja 1 õppejuht. 

2017. aasta alustatud uued rahvusvahelised projektid:: 
• Erasmus+ õpirände projekt „Õppijaks kujunedes“. Selle käigus toimus 2017. aastal 3 

õpetajate/juhtkonna liikme koolitust välismaal (Itaalias, Hispaanias ja Maltal) ning 
töövarjutamas Norras Verket koolis käisid koolijuht ja 2 õpetajat.  
2018. aastal projekt jätkub koolitustega Saksamaal, Portugalis ja Maltal (2x).  

• Erasmus+ Youth in Action rahastatud projekti “Multiple Faces of Young Europe Unite 
in Diversity” raames toimus aprillis 2017 20 õpilase ja 2 õpetajaga õpiränne 
Saksamaale ja mais 2017 võõrustas Viimsi Kool 40 õpilast ja neid saatvaid õpetajaid. 
Oktoobris 2017 reisid 20 õpilast ja 3 õpetajat Portugali õpilaskohtumisele. Tegemist oli 
gümnaasiumi õpilastele suunatud projektiga, mille olulisemateks eesmärkideks oli 
julgustada noori suhtlema teistest riikidest pärit samaealistega ning tutvustada neile 
erinevates riikides pakutavaid õppimis- ja enesearendamisvõimalusi, õppida 
meeskonnatööd ning arendada oma organiseerimis- ja keeleoskust. 

• “What’s up?!” projekti raames, mis oli kirjutatud ja läbi viidud 11. klassi õpilaste poolt, 
võõrustati märtsis 2017 seitset Saksamaa õpilast ja kahte õpetajat. Mais 2017 toimus 
vastukülaskäik seitsme õpilase ja ühe õpetajaga. Projekti rahastasid Viimsi 
Vallavalitsus, Viimis Kool ja õpilased ise. Eesmärgiks oli võrrelda kahe kooli 
haridussüsteeme, võrrelda teismeliste elu-olu Eestis ja Saksamaal, juhtida koolinoorte 
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tähelepanu kooli keskkonnas ning väljaspool kooli esinevatele kitsaskohtadele, mis 
mõjutavad noorte heaolu, tõsta kultuurilist teadlikkust mõlemast riigist. 

 Kooliterviklikud ja eestisisesed projektid: 
• 2016. aastal kirjutati kooliterviklik projekt nii põhikooli kui gümnaasiumi osale 

Keskkonnainvesteeringute Keskusesse seoses õpilaste teadlikkuse tõstmisega 
ökoloogiliselt terviklikkusest. Mõlemad projektid said rahastust ning 2017 I poolaastal 
toimusid 1., 3., 5., 6., 8., 12. klasside ja osade 7. klasside õppekäigud ning 10.ml ja 11. 
ml klasside kahepäevased õppelaagrid. 

• 2017. aastal kirjutati kooliterviklik projekt nii põhikooli kui gümnaasiumi osale 
Keskkonnainvesteeringute Keskusesse seoses õpilaste teadlikkuse tõstmisega 
ökoloogiliselt terviklikkusest. Mõlemad projektid said rahastust ning 2017 II poolaastal 
toimusid 2., 3., 4., 7., 9. klasside õppekäigud. 

• 2017. aastal kestis 2015. aasta sügisel alanud KiVa (Kiusamisvaba kooli) programm, 
mis on suunatud 1.- 6. klassidele. Selle raames viiakse läbi KiVa tunnid 2 korda kuus 
ning KiVa tiim tegeleb kiusamisjuhtumite lahendamisega. 

• 2017. aasta sügisel lõppes 2016 sügisel alanud SA Innove rahastatud projekt „Õppiv 
õpetaja, õppiv kool“ I kooliastme õpetajatele. Projekti eesmärk oli õppija arengut 
toetava hindamiskultuuri ja süsteemi loomine ning rakendamine. Projekti käigus läbiti 
vajalikud koolitusmoodulid ja toimusid töövarjupäevad Eestis ning Soomes. 

• 2017. aasta detsembris algas SA Innove ja SA Huvitav Kool rahastatud projekt 
„Kaasatud kogukond = võimalusterohkem kool“, mille eesmärk on kaasata 
teadmiskeskust, kogukonda, koolipidajat, õpilasi, õpetajaid, lastevanemaid uue 
põhikooli loomisesse, et see vastaks kogukonna huvidele ja soovidele. Projekti raames 
toimub 2018. aastal 5 seminari kogukonna liikmetele ja lõpuseminar augustis Viimsi 
kooli õpetajatele. 

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.  

Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis korraldas 2017. aasta jooksul mitmed 
konkursse, õpilasvõistlusi ja töötubasid. Jaanuarikuus toimus konkurss „Ehita ahelreaktsioonil 
töötav Goldbergi masin“. Veebruarikuus lõppes programmeerimisvõistlus „Viimsi progeja 2017 
– kood on põnev ja kasulik“. Võistluse lähteülesandeks oli muuta programmeerimise abil 
õppimine või õpetamine põnevamaks. Veebruaris korraldas Teadmiskeskus Collegium 
Eruditionis Viimsi valla 3. klasside õpilastele avatud matemaatikavõistluse „Nuputaja“. Aprillis 
lõppes Viimsi animafilmide konkurss. Osales palju põnevaid ja erinäolisi filme erinevates 
animatehnikates ja erinevatelt vanusegruppidelt. Valiku langetamisel aitasid kaasa põnev lugu, 
originaalne teostus ja vormistus. Aprillikuus toimus Teadusagentuuri poolt korraldatud kolmas 
Õpilaste Teadusfestival. Teadusfestivali raames oli võimalik tutvuda õpilaste teadustööde 
riiklikule konkursile esitatud tööde paremikuga ja rikkalikku tegevusprogrammi jätkus igas 
vanuses külastajateke: näha sai teadusteatrite etendusi, osaleda töötubades ning tutvuda 
algkooliõpilaste teadusprojektidega. Õpilaste Teadusfestivalil oli animatsiooni töötoaga 
esindatud Viimsi Kooli teadmiskeskus Collegium Eruditionis. Aprillikuus korraldas 
teadmiskeskus Collegium Eruditionis õppepäeva Teaduslabor 1. klassi õpilastele, kus oli 
võimalik teha juhendaja näpunäidete järgi põnevaid keemia-füüsikakatseid. Kokku osales 
õppepäeval 30 esimeste klasside õpilast. Esmakordselt pakkusid Viimsi Kooli teadmiskeskuse 
õpilased koos juhendajatega huvilistele tegevusi 20. mail toimunud Muuseumiöö ürituse 
raames Viimsi Rannarahva muuseumis. Muuseumi külastajad said osaleda neljas erinevas 
töötoas: animaringi töötoas „Hing sisse“, arhitektuuriringi töötoas „Paberitrikid“, 
elektroonikakursuse „Digi“ töötoas „Arvutid – kuidas nendega rääkida?“ ja näiteringi 
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Eksperiment töötoas. 1. septembril 2017 kuulutas Teadmistekeskus välja koolisisese 
õpilasleiutajate konkursi. Konkursile oodati töid, mis lahendaksid kellegi igapäevaelu 
probleeme või aitaksid elu paremaks muuta. Konkursile laekus 26 suurepärast ja nutikat 
leiutist, mis kõik saadetakse edasi üleriigilisele õpilasleiutajate konkursile. Novembrilstoimus 
Viimsi Kooli aatriumis teadmiskeskuse Collegium Eruditionis poolt korraldatud LEGO Sumo 
robootikavõistlus. Selgusid meeskonnad, kes esinsasid kooli novembrikuu lõpus toimuval 
Euroopa suurimal robootikavõistlusel Robotex 2017.  
Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huvikooli 29 õppekaval arendas oma andeid 650 Viimsi 
valla õpilast. Viimsi Keskkoolis tegutsesid järgmised huviringid: 
teadusring „Taibu“ 2.-4. klassile; nutilabor „Eksperimentaalne loodusteadus“ 5.-6. 
klassile;multimeedia 3.-6. klassile; programmeerimine algajatele; programmeerimisring 
„Püüton“ 4.-8. klassile; matemaatikaring „Nupula“ 1.-2. klassile; robootikaring 3.-7. klassile; 
elektroonikakursus „Digi“ 7.-10. klassile; rebase Ruudi loodusring 1. klassile; arhitektuuriring 
„Ruum ja vorm“; animatsioonikursus „Teen ise multifilmi“ 3.-6. klassile; hiina keel ja kultuur 6.-
11. klassile; kunsti- ja meisterdamise ring 1.-4. klassile; muusikatuba 2.-4. klassile; rockiring 
5.-9. klassile; eesti rahvatants 2.-6. klassile; näitering Wilhelmiine 1.-2. klassile; näitetrupp 
EKSPERIMENT 4.-12. klassile. 

Kooli kodulehekülg on jätkuvalt koolielu populaarseim infokandja. Lisaks on info kooli 
Facebooki lehel. Viimsi Keskkooli üritused ja saavutused said 2017. aastal sageli kajastatud 
ajalehes „Viimsi Teataja“.  

Kokku olid Viimsi Keskkooliga seotud kulud 2017. aastal 3 746,1 tuh. eurot (sh teenitud 
renditulud ja sihtotstarbelised projektitoetused) (2016. aastal 3 646,8 tuh. eurot). 
 
Haabneeme Kool 
2017. aasta alguses õppis Haabneeme Koolis 456 õpilast 19 klassikomplektis. Koolis toimus 
2016/2017 õppeaastal õppetegevus 1.-6. klassini, alates 1. septembrist 2017 on Haabneeme 
Kool 9. klassiline põhikool. Klasside täituvus on maksimumilähedane – 22 kuni 26 õpilast. 1. 
septembril alustas Haabneeme Koolis 539 õpilast 23 klassikomplektis. Õppetöö toimub 1.-7. 
klassini, lisandunud on 1 õpiraskustega õpilaste klass, kus õpib 8 õpilast. Lisandunud on ka III 
kooliastme 7. klass. Õpilaste arv suurenes 83 õpilase võrra. 
6.septembril 2017 avati Haabneeme Kooli juurdeehitus. Juurdeehitusega lisandus 8 
klassiruumi, tehnoloogiaõpetuse ja käsitöö/kodunduse klassiruumid ning labor looduainete 
tundide läbiviimiseks. Juuredeehitus võimaldab koolil töötada 9. klassilise põhikoolina. 

Haabneeme Koolis töötas 2017. aasta alguses 50 töötajat, kellest pedagoogilisi täisajaga 
töötajaid oli 32. Seoses kooli laienemisega tuli augustis 2017 juurde 16 uut õpetajat. Alates 
septembrist 2017 töötab Haabneeme Koolis 35 täiskohaga ja 18 osakoormusega õpetajat ning 
9 halduspersonali töötajat. Osakoormusega õpetajate arvu kasv on seotud III kooliastme 
aineõpetajate lisandumisega, kellele sel õppeaastal veel täiskoormust pakkuda ei ole. 
Septembris 2017 avati Haabneeme Koolis üks spordiklass, mis moodustati lapsevanemate 
avalduste põhjal. 
Haabneeme Kooli juhtkonnas on 2017. aastal õppejuht, arendusjuht, HEV-koordineerija ja 
koolijuht. Kooli juhtimine toimub jagatud juhtimise põhimõttel, erinevad huvi- ja kasvatustööd 
koordineerivad ülesanded ja vastutus on jagatud õpetajate vahel. Koolis töötavad 
tugispetsialistid: sotsiaalpedagoog, psühholoog, 2 eripedagoogi, 2 abiõpetajat, alates 
augustist 1 logopeed ja 1 õpiraskustega klassi õpetaja/eripedagoog. Igapäevaselt töötab koolis 
medõde. Tugiteenuste osutamist koordineerib hariduslike erivajaduste (HEV) -koordinaator. 
Alates septembrist 2017 on avatud 1 HEV-klass - 4. ja 6. klassi õpilastest moodustatud liitklass 
8 õpilasega. 1 õpiraskustega õpilane, kellel on nõustamiskomisjoni otsus, õpib vanema 
kirjalikul nõusolekul tavaklassis. Aasta jooksul on 3 õpilast olnud erineva ajaperioodi vältel 
vanema soovil koduõppel. Aasta jooksul osutati kokku 103-le HEV-õpilastele eripedagoogilist 
ja logopeedilist abi. Aasta jooksul koostati 21-le õpilasele toestamiseks erinevate ainete 
individuaalsed õppekavad, andekuspõhised individuaalsed õppekavad koostati  3-le õpilasele. 
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Üks õpilane viidi oktoobris 2017 ühe klassiastme võrra ülespoole (4.klassist 5.klassi), et ta 
saaks ühe aastaga sooritada kaks õppeaastat. 
 

Aastaringselt toimus õpetajate vahel tihe koostöö nii kooli- kui klassiastmeti. Koolis töötab 5 
mentorit, kes pakuvad igakülgset abi noortele ja Haabneeme Koolis alustavatele õpetajatele. 
2017. aasta kevadel autasustati kooli tiitliga Vabariigi parim Alustavat õpetajat koetav kool. 
 
Eelkoolis käis 2017. aasta alguses 86 last 6 rühmas ja 2017. aasta oktoobrist 61 õpilast 5 
rühmas. Eelkooli õpetajateks on Haabneeme Kooli õpetajad. Eelkooli õppeaasta lõppes 
kevadel "Suure mänguga". 

27. jaanuaril 2017 tähistati Haabneeme koolimaja 8. sünnipäeva. Aasta jooksul osaleti 
erinevatel koolisisestel, maakondlikel ja ka vabariiklikel õpilasvõistlustel. Väga hästi läks 
Haabneeme Kooli õpilastel ka Vabariiklikul matemaatikavõistlusel "Känguru", kus saavutati 
häid tulemusi kõikides vanusegruppides. 2016/2017 õppeaastal osalesid õpilased koolis ja 
maakonnas kokku 83 erineval õpilasüritusel. Seoses uue koolitusloa taotlemise vajadusega 
(õpetamaks III kooliastet) tegelesid õpetajad, õpilaste esindajad ja vanemad läbi 
vanematekogu ja hoolekogu aktiivselt õppekava arendamisega. Veebruaris toimus õpilaste 
esimene digiõppepäev. Maikuus tunnustati parimaid õpilasi ja nende vanemaid pidulikul 
direktori vastuvõtul. Juunis toimus õpetajate koolitusväljasõit Prangli saarele, teemaks oli 
meeskonnatöö erinevad võimalused. Novembris toimus traditsiooniline isadepäeva sportlik 
pereõhtu. Detsembris toimus traditsiooniks saanud heategevusmüük, millega korjati raha 
Viimsi Invaühingule. Kokku anti üle 3341 eurot ja 35 senti. Detsembris otsustati kooliperega 
ühiselt olla vaderiks Tallinna Loomaaia rebasele. Traditsiooniliselt toimusid ka kevad-, sügis- 
ja jõulukontsert Püha Jaakobi kirikus Viimsis. Klassijuhatajad viisid kõikide õpilastega läbi 
arenguvestlused ning korraldasid õpilastele arendavaid üritusi, matku ja ekskursioone. Juunis 
toimus õuesõppe nädal, mille korraldasid klassijuhatajad ja aineõpetajad. Klassijuhatajad 
võtsid aasta töö kokku aastaaruannetes. 1. juunil 2017 toimus projektipõhine talgupäev, kus 
kogu Haabneeme Kooli õpilased ja nende vanemad ehitasid euroalustest õuemööblit. 

2017. aastal jätkasid Haabneeme Koolis töötamist paljud traditsioonilised huviringid: kunsti- ja 
näitering ning laulukoorid (1.klasside koor, mudilaskoor, lastekoor). Sügisel lisandus üks 
rahvatantsuring ja eneseväljendusring põhikoolile (5.-7.klass). Haabneeme Koolis jätkasid 
tööd Viimsi Keskkooli teadmiskeskuse Collegium Eruditionis ringid – matemaatikaring 
„Nupula“, loodusring „Rebase Ruudi“ 1. klasside õpilastele ja programmeerimisring Püüton 4.-
6. klasside õpilastele. Lisaks osalevad Haabneeme Kooli õpilased Viimsi Keskkoolis 
töötavates teadmiskeskuse ringides – arhitektuuri-, multimeedia- ja robootikaringides, 
programmeerimises, eksperimentaalses loodusteaduse ringis ja tehnikaringis. 4.-6. klassi 
õpilased osalesid aasta jooksul Collegium Eruditionis’e poolt korraldataval 
mälumänguvõistlusel. 

Haabneeme Koolis on väga aktiivne hoolekogu ja vanematekogu, kuhu kuuluvad kõigi klasside 
lapsevanemate esindajad. Põhilised arutelud olid 2017. aastal seotud koolikorralduslike 
küsimustega - arutluse all oli kooli uus õppekava, kooli juurdeehitus, liikluskorraldus 
Haabneeme Kooli lähistel. 
2017.aasta sügisest on koolis õpilasesindus. Õpilaste poolt on korraldatud stiilinädal, 
sõbrapäeva disko, õpetajate päev ja pereõhtu. 
Koolis on välja kujunenud toredad traditsioonid stiilinädala, vastlapäeva tähistamise, 
kevadkontserdi, spordipäeva, klassidevaheliste spordivõistluste, kunstinäituste, ainepäevade, 
sügiskontserdi, jõululaada, jõulukontserdi ja etenduste näol. Kooli erinevaid tegevusi 
kajastatakse kooli kodulehel, Facebooki ja Instagrammi lehel. Koolil on kroonika, mis 
täpsemalt kajastab õppeaasta jooksul läbiviidud üritusi ja meie õpilaste erinevaid saavutusi. 
2017. aasta septembrist alustati koolis Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmiga. Programmi 
raames viiakse läbi kõikides klassides KiVa tunde ning KiVa tiim tegeleb koolipõhiste 
kiusamisjuhtumite lahendamisega.  
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Haabneeme Kool on Alustavat õpetajat toetavate koolide nimekirjas. Koolis andsid Tagasi 
Kooli algatuse raames tunde 15 külalisõpetajat, viidi läbi erinevaid loenguid ja seminare 
õpilastele, korraldati keelepäev koostöös MTÜ Mondoga, osaleti Eesti Loomakaitseseltsi ja 
Eesti Haigekassa teavituskampaaniates. 
Kooli personal osales mitmel ühiskoolitusel: Piirangutest priiks, Õpetaja professionaalne areng 
digiajastul ning TÜ Eetikakeskuse korraldatud väärtuskasvatuse töötuba. Kaks õpetajat 
omandas magistrikraadi ja mitmed õpetajad said kasutada individuaalkoolituste võimalusi. 
Haabneeme Kool liitus Erasmus+ ja Nordplus programmidega. 
Kooli juhtkond ning grupp õpetajaid väisasid erinevaid Eesti koole, kus on esile tõstetud 
kehalise aktiivsuse propageerimine eesmärgiga rakendada õpitut ka Haabneemes.  
Loodi uus kodulehekülg eesmärgiga parendada info kättesaadavust ja kooli nähtavust veebis. 
Teostati eneseanalüüs veebikeskkonna Digipeegel abil. 

Kokku olid Haabneeme Kooli kulud 2017. aastal 2 597,9 tuh. eurot (2016. aastal 1 052,6 tuh. 
eurot), sh investeerimiskulud juurdeehituse rajamiseks 1 263,5 tuh. eurot. 
 
Randvere Kool 
2017/2018 õppeaasta alguses õppis Randvere Koolis 384 õpilast. 102 õpilase osas 
korraldatakse õpet lähtuvalt õppija erisustest. 36 õpilast õppis eriklassides (HEV – klassid). 

2017/18 õppeaasta peamisteks eesmärkideks olid kooli meeskonna, vanemate, õpilaste ja 
kogukonna kaasamine kooli arengukava koostamisprotsessi: 

• Talentide päeva ja õpilaskonverentsi kaudu õpilastele võimaluse loomine õppe-
protsessi käigus valminud uurimis- ja loovtööde esitlemiseks koolikaaslastele ja 
vanematele; 

• Kooli meeskonnale koolituste ja muude tegevuste kavandamine, toetamaks 
muutunud õpikäsitluse kinnistumist koolikultuuris; 

• Klassivanemate kogu loomise toetamine. 

Alates 2017. aasta sügisest on koolis 27 klassikomplekti, neist 11 on eriklassid (sh 2 ühele 
õpilasele keskendunud õppe klassi) ja 16 tavaklassid. Tavaklassides on keskmine õpilaste arv 
21,7 ja eriklassides 3,3. Koolis tegutseb 3 pikapäevarühma, neist 2 on HEV õpilaste 
pikapäevarühmad.  

Randvere kooli personali koosseisus oli 2017. aasta septembri seisuga 63 töötajat, kellest 6 
on lapsehoolduspuhkusel. Enamik kooli töötajatest on õpetajad ja abiõpetajad, 8 töötajat 
moodustavad juhtiv- ja tugipersonali. Koolis on tugimeeskonna pedagoogilis-psühholoogiliste 
uuringute alusel komplekteeritud eripedagoogilised ja logopeedilased õpiabirühmad.  
Eripedagoogilist ja logopeedilist õpiabi sai 2017. aasta kevadperioodil 93 õpilast, 
sügisperioodil takerdus õpiabi pakkumine vastava personali puuduse taha ja eripedagoogilist 
õpiabi sai vaid 25 õpilast. Logopeedilist õpiabi kool alates 2016. aasta sügisest ei paku, kuna 
lapsehoolduspuhkusele suundunud logopeedi asemele ei ole leitud asendustöötajat. 
Individuaalset õppekava rakendati kevadperioodil 41 õpilasele, sügisperioodil 27 õpilasele.  
Koolis töötab 2 psühholoogi, kellest üks on keskendunud tavaklassidele ja teine  eriklassidele. 
Tervishoiuteenust kogu koolile ja rehabilitatsiooniteenust pakub HEV-õpilastele Haabneemes 
asuv erahaigla Fertilitas. 

Kool kasutab elektroonilist õppeinfosüsteemi Stuudium.  

2017. aastal viidi koolis läbi haldusjärelvalve. Vastavalt haldusjärelvalve õiendile (Harju 
maavanema korraldus 2688-k 09.11.2016) tehti koolile ettekirjutus sõlmida 
kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajatega töölepingud vastavalt põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 74 lõikes 7 kehtestatud nõuetele. Järelevalve teostamise ajal oli 10 
mittekvalifitseeritud töötajaga sõlmitud tähtajaline tööleping, neist 3 töötajaga lõpetati tööleping 
ning 7 töötajaga sõlmiti tähtajaline tööleping. 

Koolis tegutsesid 2017 septembri seisuga järgmised huviringid: mudilaskoor, 4 
rahvatantsurühma, akrobaatikaring, HEV õpilaste pikapäevarühma ringid (kunstiring, 
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venitusring, lauamänguring ja liikumisring) kokku 146 õpilast. Koolis tegutsevad Viimsi 
Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli filiaalid. Tegutsemist jätkavad Teadmiskeskus Collegium 
Eruditonis ringid - matemaatikaring Nupula, teadusring Taibu ja robootikaring, malering ja 
kokandusring, SA Viimsi Keskkooli Fondi taekwondo ring ja keraamikaring, iseseisvate 
ringidena tegutsevad laste jooga, youtuberite ring, kooli bänd ja lauamänguring. 
Spordiklubidest tegutsevad koolis Käsipalliklubi HC Tallinn, korvpalliklubi KK Viimsi, Martin 
Reimi jalgpalliklubi, kergejõustikuklubi Lindon, rulluisuklubi Rullest, Viimsi purjespordikool ja 
Viimsi sulgpalliklubi.  
 
2017. aasta olulisemad uued algatused olid kevadine talgupäev ja külalisõpetajate päev. 
Traditsioonideks on kujunenud õpetajate päev, lahtiste uste nädal, sportlik perepäev, 
heategevuslik jõululaat, Playboxide päev, talentide päev, kevadball, liikumisnädal, 
talispordipäev ja kevadine spordipäev.  
Külalistena käisid koolis mitmed kirjanikud, muusikud ja kunstnikud. Kooli õpilased osalesid 
kõigil 1.-6. klassidele korraldatud ülevallalistel ja maakondlikel olümpiaadidel ja 
õpilasvõistlustel. Kool viis läbi 3 digiõppepäeva. 

Kool on liitunud järgmiste kiusamist ennetavate ja sotsiaalset hakkamasaamist toetavate 
programmidega: VEPA, Samm-sammult ja Hooliv klass. Randvere Kool on tervist edendavate 
koolide ja alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku liige. 

Kool osales 2017. Aastal mitmetes projektides. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
loodusharidusprogrammide raames said kõik klassi käia ühel õppekäigul. Maanteeamet toetas 
jalgrattakoolituse läbiviimist 3.-4. klasside õpilastele. HITSA projekti raames said 25 õpetajat 
iPadid. Innove poolt rahastatud projekti raames korraldati Pärnus 2-päevane 
meeskonnakoolitus kõigile töötajatele. Eriklassidele ja 3. klassidele oli suunatud projekt 
„Teeme teatrit!“. Kool liitus 2-aastase Erasmus+ rahvusvahelise projektiga STALWARTS 
(Õpetajate ja õppijate toetamine kunstidega. Suhtetervis Euroopa koolides). Jätkus koostöö 
Tallinna Ülikooli Hariduse Innovatsioonikeskusega kujundava hindamise propageerimisel. 
Kool jagas kogemusi paljude Eesti koolidega. Randvere Kooli külastasid 14 erineva kooli 
õpetajad, kes vaatlesid tunde ja jagasid õpetajatele tagasisidet. Õpetajad külastasid kahel 
korral Muraste kooli projektõppe vaatlemise eesmärgil. 

Randvere Kooli õpetajad osalesid 2017. aasta augustis KUMU-s toimunud Viimsi valla koolide 
arenduspäeval. 2017. aasta mahukamad koolitused olid 2-päevane Eesti Moreno 
Koolituskeskuse „Noore kaasava kooli meeskonna vaimset tervist ja enesemotivatsiooni 
toetav koolitus“, Verge koolitus 24 õpetajale. 2017. aasta sügisel algas 4 sessioonist koosnev 
Tallinna Ülikooli matemaatika didaktika koolitus klassiõpetajatele. 

Kokku olid Randvere Kooli kulud 2017. aastal 1 937,5 tuh. eurot (2016. aastal 1 702,1 tuh. 
eurot). 
 
Püünsi Kool 
2017. aasta septembris õppis Püünsi Koolis 250 õpilast. Klassikomplekte oli 14, lisaks 3 
väikeklassi, neist üks liitklass 4 õpilasele ning 1 ühele õpilasele keskendunud õppega klass. 
Klassikomplekti keskmiseks täituvuseks oli 18 õpilast. Koolis õppis 2017/2018 õppeaasta 
alguses 48 haridusliku erivajadusega (HEV) õpilast.  

Püünsi Koolis töötas 2017. aasta lõpus 40 töötajat - 24 õpetajat, 7 tugispetsialisti, 2 
abipersonali töötajat ja 7 lasteaia töötajat. Kooli juhtkonda kuulub 7 töötajat.  
2017. aastal korraldati õpetajatele üks kahepäevane enesearenduse sisekoolitus. Kevadel 
viidi läbi evakuatsiooniõppus kogu koolile. Püünsi Kooli töötajad osalesid 73 erineval 
koolitusel, konverentsil ja seminaril, lisaks piirkondlikel ainekomisjonides. Kogu kollektiiviga 
arutati  kooli arengukava  täitmist. 

2017. aasta kevadel lõpetas kooliaasta 226 õpilasest edukalt 94% õpilastest. Täiendava 
õppetöö sooritasid kõik 13 õpilast. Hästi õppis 162 õpilast, neist kiituskirjaga lõpetas õppeaasta 
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68 õpilast. Põhikooli lõpetas 20 õpilast, neist 1 õpilane kiituskirjaga ja 12 õpilast  ainealaste 
kiituskirjadega.   

8. klassi õpilased sooritasid kevadel loovtöö, mille kaitsmine toimus komisjoni, kõikide 
juhendajate ja 7. klassi õpilaste ees. Püünsi Kooli 35 õpilast  võtsid osa Viimsi valla ja 
Harjumaa erinevast olümpiaadist ja õpilasvõistlustest, neist  9 õpilast said tulemuseks  koha 
esikümnes (matemaatika, vene keel, Nuputa ja Nuputaja). 
2017. aastal oli Püünsi Kooli huviringide valik varasemate aastatega mitmekülgsem ja 
mitmekesisem. Tasuta huviringidest jätkasid tantsuring, mudilaskoor, Kiusamisest vabaks ja  
jalgpall. Tasulisteks ringideks olid matemaatikaring “Nupula”, teadusring “Taibu”, 
ülipopulaarne “Robootika”, kunstiring, lastejooga, lauamänguring, tantsuline võimlemine 
“Piruett”, korvpall, sulgpall ja rattakool. Alustas Youtuberite ring. 
Traditsiooniliste üritustena toimusid 2017. aastal stiilinädal, vastlapäeva tähistamine, Eesti 
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus, playboxide võistlus ja kõnevõistlus, raamatu ja roosipäev, 
emakeelepäev ja keeltenädal, Euroopa päeva tähistamine, kevadkontsert, Püünsi 
pereorienteerumise päev, lemmiklooma päev, tutipidu, lõpuaktus, kooliaasta avaaktused, 
õpetajate päeva tähistamine, Astrid Lindgrenile pühendatud jutuõhtu-karneval algklassidele, 
kooli sünnipäeva tähistamine, kadri-ja mardipäeva töötuba, „Tagasi kooli“ nädal, pereõhtu, 
advendihommikud, talvekontsert, jõuluhommikud ja pidulik jõululõuna. Uute üritustena 
toimusid 2017. aastal „Väärtuste nädal“ ja vastlapäeva ühisüritus Kõrvemaal. Püünsi Kooli 
külastas „Teadusteater“, mobiilne planetaarium ja „100 kooli“ korvpalliprojekt. Turvalise 
interneti päeval toimusid loengud internetis käitumise ja internetiohutuse teemadel. 1. - 4. 
klassid külastasid ühiselt Rakvere Teatri jõuluetendust ja jõulumaad. Traditsiooniliselt toimusid 
tervele kooliperele nii sügisene kui kevadine spordipäev. Sügisel said kõik huvilised vaadata 
traditsioonilist sügisandide näitust. Koolis toimus 3. kooli kalendripildi konkurss. Võitnud pilt 
kaunistab 2018. aasta Püünsi Kooli seinakalendrit. Püünsi tantsu- ja laululapsed esindasid 
oma kooli Viimsi vallas erinevatel kontsertidel ja sündmustel. Aasta tippsündmuseks oli Püünsi 
laulu- ja tantsulaste osalemine XII noorte laulu - ja tantsupeol „Mina jään“. Püünsist osales 5 
kollektiivi (105 laulu-ja tantsulast). Tänutäheks said kõik osalised (õpilased, õpetajad, saatjad) 
ühise kino külastuse. 
Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks alustati 2017. aastal koos Lubja külaseltsi ja AS-ga 
Puukeskus ühisprojekti -  rajada Eesti Vabariigi sünnipäevakingitusena Viimsi lindudele 100 
uut kodu. Pesakastid pannakse Viimsisse üles 2018. aasta kevadel. 

Suviste remontööde ajal tehti korda koolimaja kahe korruse koridoride seinad, laed ning 
vahetati välja enamus ustest. Vahetati välja rohkem kui pooled võimla laevalgustid. Sügiseks 
valmis lasteaia mänguväljak. HITSA meetme raames soetas kool 13 ning oma vahenditest 7 
uut sülearvutit. Sellega sai väljavahetatud arvutiklassi kõik arvutid. Lisaks soetati 1 uus 
lauarvuti ja vahetati välja 1 vana  videoprojektor. Lisaks olemasolevale 16-le valvekaamerale 
paigaldati 5 uut valvekaamerat.  Soetati 2 komplekti uut klassimööblit (lauad ja toolid) 1. 
klassidele ning 5 lauda õuesõppe korraldamiseks. Vahetati välja 5 klassi rulood ning nüüd on 
kõikides klassides korralikud pimendavad rulood. Lasteaeda osteti 1 kuivatuskapp ning 
vahetati välja 1 rühma kapid. Uuendati koolimeeneid - särgid, kotid, vihmavarjud. Samuti 
uuendati kooli ja lasteaia osa rahvariideid. Soetati uusi õppevahendeid - 10 gloobust, 20 
inglise-eesti-inglise sõnaraamatut, teatmeteoseid. 

Kokku olid Püünsi Kooli kulud 2017. aastal 880,7 tuh. eurot (2016. aastal 737,1 tuh. eurot). 
 
Prangli Põhikool 
2017. aasta alguses toimus Prangli Põhikoolis õppetööd 2 klassikomplektiga, õpilasi oli kokku 
5, neist I kooliastmes 3, II kooliastmes 1 ja III kooliastmes 1 õpilane. 2017. aasta septembrist 
õpib koolis 9 õpilast ning õpilased on jagatud 3 liitklassi. 

Koolis töötas kokku 9 töötajat, neist 5 töötasid koolis osalise koormusega ja 4 täiskoormusega. 
Lisaks oli ajutise töölepinguga tööl robootikaringi juhendaja. Põhikooli personali koosseisu 
kuulusid: direktor 0,5;  õpetaja 4,0; ringijuht 0,2;  majahoidja 1,0; õpikute fondi hoidja 0,1 ja 
sekretär- asjaajaja 0,3 kohaga, täitmata ametikohti ei olnud.  
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2017. aasta kevadel lõpetasid 3 õpilast klassi kiituskirjaga, „headele“ ja/või „väga headele“ 
hinnetele õppis 80% kooli õpilastest.  Klassikursust kordama jääjaid ei olnud. III kooliastme 
õpilane  valis kooli õppekavast valikaineks informaatika. Koolis töötas kodundus- ja kunstiring 
ning lisaks oli õpilastel võimalus võtta osa Prangli rahvamaja huviringide tööst. Uuel 
õppeaastal, 2017. aasta sügisel alustas koolimajas tööd veel muusika- ja robootikaring, mille 
rahastamine toimus  huvihariduse ja -tegevuse toetuse projekti raames. 
 
2017. aasta jooksul võeti vastu erinevaid külalisi, tutvustati neile oma kooli ja Prangli saart nii 
eesti kui ka inglise keeles. Korraldati traditsioonilisi tähtpäevaüritusi (jõulud jne) ning korduvaid 
õpilaste väljasõite. Külastati Tartus ERM-i, Tallinnas Eesti Meremuuseumi ja tehti õppekäike 
loodusesse. 2016/2017 õppeaasta  lõpul läbiti Järvamaal Kodru raba matkarada ning ühtlasi 
külastati A.H. Tammsaare majamuuseumi Vargamäel. Teoks sai ka kanuumatk. Eelnevalt oli 
talvel vanemate klasside õpilastega külastatud Kadriorus asuvat A. H. Tammsaare Muuseumi, 
Eduard Vilde Muuseumi ja Kadrioru Lossi. 2017. aasta detsembris tutvuti III kooliastme 
õpilastega Stokcholmis Nobeli Muuseumi väljapanekuga. Uuel õppeaastal, 2017. aasta 
sügisel käisid  2. -4. klassi  õpilased  Viimsi koolis ujumise algõpetuse tundides.  

Prangli Põhikooli õpilased osalesid kahel viimasel õppeaastal edukalt Nutispordi võistlustel, 
kus lahendatavad matemaatika ülesanded on koostatud  lähtuvalt riiklikust õppekavast. 
Võistlustel saavutati pääs piirkondlikku finaali ja sealt edasi  vabariiklikele Eesti 
meistrivõistlustele. Piirkondliku võistluse finaalis saavutati 1., 2., 4. ja 8. koht. Eesti 
Meistrivõistel 19. aprillil 2017.aastal  Tallinnas Gustav Adolfi Gümnaasiumis saavutas kooli 2. 
klassi õpilane 2.-3. klasside kategioorias 1. koha ning Prangli Põhikooli võistkond saavutas 
minikarika arvestuses 3. koha. 

Pranglimise eelvõistlustel osalesid kõik Prangli kooli õpilased ja ka mõned õpetajad. Harjumaa 
finaalvõistlustele 2017. aasta kevadel pääses Prangli Põhikoolist 2 õpilast ja 2 õpetajat. 
Mõlemad kooli õpilased saavutasid 2. koha ning kooli õpetajad saavutasid täiskasvanute 
arvestuses 1. ja 2. koha. 

Kunstiõpetaja eestvedamisel osalesid õpilased H. Parsi nim animafestivalil filmiga  "Seente 
katastroof", film tuli  üheks nominendiks 1.-3. klassi arvestuses. III kooliastme õpilased 
koostasid omaloomingulise raamatu “Suvest sügiseni”, projekti raames integreeriti erinevaid 
õppeaineid. 

Prangli Põhikooli õpetajad täiendasid end 2017. aastal jätkuvalt erinevatel erialastel koolitustel 
ja konverentsidel. Veebruaris  osales koolijuht haridusjuhtide aastakonverentsil Pärnus ja 
novembris hariduskonverentsil Tartus. Viimsi valla üldhariduskoolide arenduspäeval augustis 
2017 osales koolist 4 pedagoogi ja novembris toimus õpetajatele traditsiooniline sisekoolitus-
seminar, kus keskenduti sisehindamise teemadele. Hoolekogu koosolekud toimusid 3 korral.  

OÜ Viimsi Haldus kaasabil teostati remonditöid õpetajate majas ja koolimajas. Ühte 
klassiruumi paigaldati uus lagi, õpetajate tuppa paigaldati uus põrandakate ja värviti seinad.  
Õpetajate maja renditi aastaks välja 4-lapselisele perekonnale. Sellest tulenevalt kasvas koolis 
õpilaste arv ühe kolmandiku võrra, kuid hetkel pole õpetajatele pakkuda elamispinna 
võimalust.  
 Koolile  soetati  juurde õppevahendeid, sealhulgas 2 kasutatud sülearvutit, mis on eelkõige 
vajalikud õpilastele, et osaleda võistlustel läbi internetikeskkonna. Vana kodulehe programm 
vahetati välja kaasaegsema vastu. Koolimaja juures asendati  amortiseerunud interneti 
õhukaabel uue maa-aluse kaabliga.  

Kokku olid Prangli Kooli kulud 2017. aastal 87,9 tuh. eurot (2016. aastal 87,9 tuh. eurot). 
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Viimsi Muusikakool 
Viimsi Muusikakoolis õppis seisuga 16. september 2017 kokku 184 õpilast, neist pilliõppes 153 
õpilast ja eelkoolis 31 õpilast. Neile lisandub käesoleval õppeaastal ka 3 täiskasvanut. Koolis 
töötab 23 õpetajat (sh 3 on kooli vilistlased) ja 2 kontsertmeistrit.  
Õpilastel oli võimalik õppida 14 erinevat instrumenti: klaver, akordion, klassikaline kitarr, flööt, 
plokkflööt, trompet, tromboon, eufoonium, viiul, tšello, saksofon, kontrabass, basskitarr, 
kromaatiline kannel. Iga pilli õppimiseks on kinnitatud 3 erineva mahuga  õppekava: vaba-, 
huvi- ja põhiõppe õppekava.  

2017. aasta sügisest viidi katseliselt sisse muudatus eelkooli õppekava tunnijaotuses: senise 
2 teooriatunni asemel võimaldatakse õpilastele 1 teooria- ja 1 pillitundi, kus õpe toimub samuti 
rühmas. Selle õppekava järgi õppis 16 õpilast. 

Muusikakooli kimbutab ruuminappus ning et olemasolevates ruumides rohkem õpilasi saaks 
muusikalist haridust omandada, võetakse kõik uued õpilased vastu nn. huviõppe õppekavale. 
Tublimatele ja andekamatele püütakse anda võimalus edaspidi üle minna  mahukamale, 
põhiõppe õppekavale.  2017. aasta sügisest viidi põhiõppe õppekavale üle 5 õpilast.  
Ruumikitsikuse tõttu toimuvad muusikakoolis tunnid ka laupäeviti. Jätkati klaveritundidega 
Randvere kooli ruumides, kus õppetöö toimub vabaõppe õppekava järgi 10 õpilasega.  
Traditsiooniliselt saadetakse 2 korda aastas õpilaste vanematele tagasiside lehed selgitamaks 
õpilase edusamme  ja vajakajäämisi.  

Viimsi Muusikakoolis tegutsevad  keelpilli- ja puhkpilliorkester, mida vajadusel ja võimalusel 
saab liita sümfoniettorkestriks. 2017. aastal olid sellel koondorkestril  esinemised muusikakooli 
avalikel kontsertidel ning Tallinna Vanalinna Päevadel. Osaleti ka XII noorte laulu-ja 
tantsupeol. Lisaks tegutsevad koolis jazzansambel, saksofonikvartett, kitarri-, kandle- ja 
akordioniansamblid ning mitmed segakoosseisud. 
Koolitöö lahutamatuks osaks on osavõtt regionaalsetest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest 
konkurssidest. Loode-Eesti regionaalsetel konkurssidel saavutasid Viimsi Muusikakooli 
õpilased 6 esikohta, 5 teist kohta, 7 kolmandat kohta ja 3 diplomit. Konkursi vabariiklikes 
voorudes saavutati 2 esikohta. Rahvusvahelistel konkurssidel saavutati 1 esimene koht. 
Lisaks õpetajate klassikontsertidele muusikakoolis esineti traditsiooniliselt  ka Püünsi Kirikus, 
Rannapere pansionaadis ning Merivälja pansionaadis, kunstikooli lõpuaktusel, mitmetel valla 
vastuvõtuüritustel, Viimsi Raamatukogus,  Viimsi Kooli gümnaasiumi ballil, festivalil 
„ViimsiJazzPopFest“, Haabneeme kaubakeskuse jõuluüritustel jne.   
Maikuus 2017 tähistas kool piduliku kontserdiga  40-ndat aastapäeva. 

Kooli eelarve suurenes võrreldes 2016. aastaga palgafondi osas seoses õpetajate palgamäära  
tõusuga alates aprillist 2017. Kokku moodustasid muusikakooli kulud 2017. aastal 399,2 tuh. 
eurot (2016. aastal 376,2 tuh. eurot), sh riiklik huvihariduse toetus12,3 tuh. eurot. 
 
Viimsi Kunstikool 
Viimsi Kunstikoolil oli 2017. aasta juubeli aasta -  täitus 40. aastat kunstiõpet. Kunstikoolis 
õppis 2017. aastal 152 õpilast. Koolis töötas 8 õpetajat. Lisaks töötas Randvere Koolis 2 
kunstikooli eelkursuse gruppi.   

2017. aastal korraldati õpilastööde näituseid Viimsi Huvikeskuses, Viimsi Kunstikoolis, Viimsi 
Vallamajas, Randvere Koolis, Viimsi Muusikakoolis, Viimsi Raamatukogus. 

Kunstikool võttis osa Eesti Tööpsühholoogia 2017. aasta aastakonverentsist, 
Huviharidusekonverentsist Kuressaares, õpilaskonkursi „Nodi“ noorte disainerite 
autasustamisest Tallinna Kunstikoolis, kus Viimsi Kunstikooli õpilased said mitu auhinnalist 
kohta. Külastati Haus Galeriid, kus avati Viimsi Kunstikooli vilistlase, Maria Tamme 
klaasikunstinäitus „Kooskõla“. Õpetaja Anne Soop-Tohver osales Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning MTÜ Kunstihariduse Ühingu poolt korraldatava üeriigilise 
kunstiolümpiaadi piirkondliku vooru žüriis. Osaleti Kiviõli Kunstide Koolis Pärimuslaagris 
animafilmide valmistamisel. Kunstikool võttis osa Kunstihariduse konverentsist Tallinna 
Ülikoolis, Kunstikoolide Liidu koosolekust Märjamaal. Mais osaleti konkursi „NODI–noored 
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disainivad“ mõttetalgutel ja Noorsootöö Kvaliteedi Välishindajate koolitusel. Juhendati Gustav 
Adolfi Gümnaasiumi õpilase loovtööd – vitraaži valmistamist. 

Koostöös hoolekogu liikmetega, lastevanemate- ja külalistega toimus 26.mail viienda kursuse 
lõputööde kaitsmine ning pidulik lõpuõhtu, kus Viimsi Muusikakooli õpilased esinesid 
kontserdiga. Õppenõukogu koosolekud toimusid seitsmel korral. Hoolekogu koosolekud 
toimusid kahel korral. 1.juunil, Lastekaitsepäeval, viidi läbi üritus „Maakunst Haabneeme 
rannas.“ Juunis toimus vaatluspraktika Tallinnas, võeti osa vanalinnapäevade erinevatest 
töötubadest. 9. juunil oli Viimsi Kunstikoolis Tuuleskulptuuride ja lahtiste uste päev. 2017. 
aasta õppepraktika viidi läbi Viimsis, Tallinnas ja Laulasmaal. Külastati Keila-Joa lossi ja 
muuseumi. 17. juunil oli Tallinnas Vabaduse väljakul Viimsi Kunstikooli õpilastööde näitus „Art 
Week 2017“. Juulis osaleti kunstiõpetajate maalipäevadel Topul, augustis kunsti- ja 
muusikaõpetajate suvekoolis „Pärimus“ Moostes. Augustis võttis kunstikool osa viiendast 
Viimsi Valla õpetajate arenduspäevast. 16.  septembril osaleti Viimsi Koolis turvalisusepäeval 
ja infolaadal. Oktoobris tähistati kunstikoolis viienda kursuse juhtimisel  õpetajate päeva.  7. 
oktoobril osales kunstikool Viimsi Valla õpetajate päeva tähistamisel Lennusadamas. Võeti osa 
Tartu Lastekunstikooli 60. aastapäeva üritustest, Eesti Kunstikoolide Liidu üldkoosolekust, 
Eesti Kultuuri Koja aastakonverentsist ja osalesime  koolitusel „Erivajadusega lapse toetamine 
huvitöös“. 17. novembril toimus Viimsi Kunstikooli 40. aastapäeva tähistamine õpilastööde 
näituse avamisega. Aasta lõpetati jõuluõhtuga, mille viisid läbi viienda kursuse õpilased. 

Kooli eelarve suurenes võrreldes 2016. aastaga palgafondi osas seoses õpetajate palgamäära  
tõusuga alates aprillist 2017. Kokku moodustasid kunstikooli kulud 2017. aastal 169,2 tuh. 
eurot (2016. aastal 158,8 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.  2017.a. 
toimus   4  noorsootöö ümarlauda, kus olid arutlusel noorsootöö  projektid, noorsootöö nädala 
korraldamine Viimsis, ettevõtluspäeva korraldamine, koostöö Rajaleidjaga jm tegevused. 
Ümarlaual osalesid koolide, noortekeskuste, vallavalitsuse ja noorte esindajad 
Noortevolikogust.  Lisaks toimusid regulaarsed kokkusaamised vallavalitsuse liikmete ja 
noortevolikogu esindajate vahel. 

Viimsi Vallavolikogu 27.10.2015 määrusega nr 18 kinnitati „Viimsi valla noorte toetamise ja 
tunnustamise tingimused ja kord“. 2017. aastal kogunes noorte tunnustamise ja toetamise 
komisjon kahel korral, tunnustati 16 noore tegevust  kokku summas 4,2 tuh. eurot. 

2017. aastal tegutses väga aktiivselt Viimsi Noortevolikogu.  Komisjon valis ja kinnitas uue 
noortevolikogu koosseisu, kuhu kuulus 13 liiget. Toimusid noortevolikogu liikmete 
kokkusaamised, kus arutati tegevuskava ja seati põhieesmärgid. 28. aprillil 2017 korraldati 
Viimsi Innukate Ideede Diskussiioon (VIID). Jätkus koostöö Tallinna Noortevolikoguga ja Eesti 
Noorteühenduste Liiduga (ENL), osaleti ENL koolitustel ja seminaridel.   

Haridus- ja kultuuriamet korraldas kohaliku omavalitsuse praktikat 2 TLÜ noorsootöö 
üliõpilasele. Haridus- ja kultuuriameti esindaja osales Harju Maavalitsuse poolt moodustatud 
Avatud Noortekeskuste tegevust koordineeriva töögrupi töös, Euroopa Liidu programmi 
Erasmus+ noorsooprojektide hindamiskomisjonis, Eesti Noorsootöötajate Kogu (ENK) 
juhatuses ja ENL noorte osaluse (noortevolikogude projektid) projektide hindamiskomisjonis. 

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt välja kuulutatud noorsootöötajate tunnustuskonkursile esitati 
Viimsist 2017. aastal kandidaadid järgmistes kategooriates:  Aasta osaluskogu – Viimsi 
Noortevolikogu.  

Kokku olid hariduse- ja noorsootöö haldamisega seotud kulud 2017. aastal 289,8 tuh. eurot 
(2016. aastal 117,2 tuh. eurot), sh sihtotstarbelised eraldised investeeringuteks 95,0 tuh. eurot. 
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Rahvusvaheline noorsootöö 
Viimsi valla rahvusvaheline noorsootöö oli 2017. aastal osaliselt seotud Euroopa Noorsootöö 
võrgustikuga Contact-2103 ning organisatsiooni koostööpartneritega Hispaanias,  Rumeenias 
ja Saksamaal. Alustati koostööd Islandi koostööpartneriga. Euroopa Liidu programmi 
Erasmus+ kaasfinantseerimisel osalesid Viimsi noored ja noorsootöötajad Hispaanias Puento 
Genilis toimunud noorsoovahetusprojektis „Unstoppable World“, Hispaanias Mallorcal 
toimunud koolitusel, Rumeenias Bustenis toimunud koolitusel „All The World’s A Stage“ ja 
noorsoovahetusprojektis „Water“ ning Saksamaal Kölnis toimunud sümpoosiumil.  
Noorsoovahetusprojektides, koolitustel ja seminaridel osalemine annab Viimsi noortele ja 
noorsootöötajatele võimaluse tutvustada ennast, Viimsit ja Eestit, suhelda teiste Euroopa Liidu 
noortega, vahetada arvamusi, praktiseerida keelt, tutvuda teiste riikide noorte ja kultuuridega, 
saada uusi kogemusi.  

Viimsi Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet oli koostöös valla noorsootöö- ja 
haridusasutustega 2017. aastal praktikabaasiks 4 Saksamaa Kölni üliõpilasele ja 1-2 kuud 
kestev praktika korraldati MLA-s Viimsi Lasteaiad ja MTÜ Viimsi Huvikeskuse 
Noortekeskustes.  

2017. aasta esimesel poolel olid Viimsis 2 vabatahtlikku Prantsusmaalt ja Saksamaalt. Alates 
2017. aasta septembrist olid Viimsis 2 vabatahtlikku noort Hispaaniast ja Makedooniast. 
Vallavalitsuse, Viimsi Noortekeskuste ja Viimsi Lasteaedade koostöös korraldati Euroopa 
vabatahtliku teenistuse (EVS) projekt „Me and my skills!“. Tegemist oli teistkordse EVS projekti 
läbiviimisega Viimsis. Lisaks saadeti 1 vabatahtlik Viimsist 8 kuuks Hispaaniasse, Maracena 
noortekeskusesse ning 1 vabatahtlik töötas Ibiza noortekesksues. EVS projekte finantseeriti  
Erasmus+ Programmi kaudu. 

Erinoorsootöö 
Erinoorsootöö raames korraldati koostöös MTÜ Sõjalis-Sportliku klubiga Põhjaskorpion laager 
Viimsi noortele. Koolide töötajatele toimus VERGE  koolitus.   

Viimsi Vallavalitsuse alaealiste komisjonis oli 2017. aastal õigusrikkumisi arutlusel 23 korral 
(2016. aastal samuti 23 korral) ning komisjon kogunes 7 korda. Alaealiste komisjonis määrati 
2017. aastal   hoiatus 7 korral, lastekaitsespetsialisti vm spetsialisti juurde vestlusele suunati 
3 korral, koolikorralduslikke mõjutusvahendeid rakendati 2 korral ning 3 korral määrati 
üldkasulik töö.  
Kaks komisjoni liige osales koos Harjumaa alaealiste komisjonide esindajatega õppevisiidil 
Rootsi. Novembris 2017  lõppes alaealiste komisjonide tegevus. 

Projektitoetused 
2017. aastal toetati Teadmiskeskus Collegium Eruditionis tegevust 25,0 tuh. euroga. Lisaks 
eraldati toetused 12 projektile kogusummas 12,8 tuh. eurot.  Toetati järgmisi projekte: Viimsi 
Noortevolikogu tegevused; Viimsi Kooli Õpilasesinduse projektid „Moeaken“ ja „Gümnasistide 
Ball“;   MTÜ Viimsi Huvikeskuse Viimsi Noortekeskuse projekt „   Noorte(t)öö(t)uba“;  Näitegrupi 
EKSPERIMENT Saksamaa festivalil osalemine;    SA Viimsi Keskkooli Fondi projektid  „Valge 
tee kutse“ ja „Väike lava“. Lisaks toetati noorte projekte „Näotus“, „Helkuripuu“, 
noorsoovahetust „What’s up?“, Euroopa Noorte Parlamendis osalemist jt tegevusi. 
Kokku eraldati 2017. aastal sihtotstarbelisi toetusi summas 59,8 tuh. eurot (2016. aastal 29,0 
tuh. eurot). 
 
Stipendiumid 
2017. aastal eraldati 3 stipendiumi Kanadas, Prantsusmaal ja Inglismaal õpilasvahetuses 
osalevatele noortele kogusummas 3,2 tuh. eurot  (2016. aastal eraldati 5 stipendiumi summas 
3,7 tuh.eurot).   
 
MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskus  
Viimsi vallas pakkus avatud noortekeskuse teenust MTÜ Viimsi Huvikeskuse allüksus Viimsi 
Noortekeskus. Viimsi Noortekeskuse koosseisus on 2 noortekeskust: Viimsi Noortekeskus ja 
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Randvere Noortekeskus ning Viimsi Keskkooli juures asuv Skatepark. Viimsi Huvikeskuse 
noortekeskus on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse (ANK) liige.  
2017. aastal olid noortekeskused noortele avatud kooliperioodi ajal jaanuarist juuni 
keskpaigani ning septembrist detsembri lõpuni. Suveperioodil toimusid planeeritud tegevused 
noortekeskuste ruumidest väljas, lisaks töötasid noorsootöötajad Viimsi Õpilasmalevas 
rühmajuhtidena. 2017. aastal registreeriti noortekeskustes kokku 4816 külastust. Lisaks 
siseruumi külastustele toimus ligikaudu 260 registreerimata välitegevuste ja ürituste külastust. 
Noortekeskuses töötas 2017. aastal noortekeskuse juhataja ja 4 täiskohaga noorsootöötajat. 
Alates septembrist 3 täiskohaga noorsootöötajat. 
  
Viimsi noortekeskuses registreeriti 2017. aastal 3229 külastust - 864 külastust rohkem kui 
2016. aastal. Peamised külastajad olid noored vanuses 7-11 aastat (üle 65%). 
Randvere noortekeskuses registreeriti 2017. aastal 1587 külastust - 235 külastust rohkem kui 
2016. aastal. Peamised külastajad olid noored vanuses 7-11 aastat (üle 50%).   
 
Viimsi Noortekeskused viisid 2017. aastal läbi 172 planeeritud tegevust, millest 27 olid 
projektide tegevused ning 11 suveperioodil toimunud projektitegevused (Viimsi noorte 
suvekool Suve(t)ÖÖ(t)Uba)). Lisaks toimusid uute huviringide projekti raames 37 
ringitegevuse kohtumist, 14 Randvere Kooli pikapäevarühma tegevust ning 5 linnalaagrit 
kokku 86 osalejaga, millest üks laager toimus koostöös Viimsi Rannarava Muuseumiga.    
Rahastust saanud projekte oli 2017. aastal 5: neli Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud 
Avatud Noortekeskuste projektikonkursi projekti („Mida kõike ma oskan?“, „Tervislik toitumine“, 
“Inspireerivad eeskujud” ja „Viimsi noorte suvekool Suve(t)ÖÖ(t)Uba“), üks Viimsi 
Vallavalitsuse toetuse saanud projekt „Viimsi noorte suvekool Suve(t)ÖÖ(t)Uba“. Lisaks saadi 
Viimsi Vallavalitsuselt toetust uute huviringide käivitamiseks Viimsi ja Randvere 
Noortekeskustes. 2017. aasta projektikonkurssidelt saadud tulud ja uute huviringide 
käivitamise toetus kokku oli 13,3 tuh. eurot, millest 3,2 tuh. eurot kulus vahendite soetuseks ja 
10,1 tuh. eurot tegevuste läbi viimiseks. 
Koostöös noorsoo-ja haridusametiga korraldas noortekeskus Viimsi Õpilasmaleva (ÕM) 2 
vahetust, kus noorsootöötajad töötasid rühmajuhtidena. Lisaks korraldati ÕM kandideerivate 
noorte töövestlused ning kevadised koolituspäevad. 
Üks noorsootöötaja osales grupijuhina noorsoovahetusel Hispaanias ja üks noorsootöötaja 
noortevahetusel Rumeenias. Noortekeskuse juhataja ja üks noorsootöötaja osalesid 
rahvusvahelisel koolitusel Hispaanias ning üks noorsootöötaja rahvusvahelisel koolitusel 
Leedus. 
 
Alates 2015. aasta maist omab MTÜ Viimsi Huvikeskuse Viimsi Noortekeskus Euroopa 
Vabatahtliku teenistuse vastuvõtva organisatsiooni akrediteeringut. Koostöös Viimsi 
Vallavalitsuse noorsoo-ja haridusameti ning MLA Viimsi Lasteaedadega saadi rahastus 
Erasmus+ toel Euroopa Vabatahtliku teenistuse projektile „Me and my skills“, mis tõi 
septembrist Viimsi ja Randvere Noortekeskustesse 11 kuuks vabatahtliku Hispaaniast. 
2017. aastal pakkus noortekeskus praktika sooritamise võimalust 2 Saksamaa üliõpilasele 
(üks 8 nädalat ja teine 4 nädalat).   
Kokku toetas Viimsi Vallavalitsus 2017. aastal Viimsi Huvikeskuse Noortekeskust 100,0 tuh. 
euroga, millest tegevustoetus moodustas 92,4 tuh. eurot (2016. aastal 87,9 tuh. eurot, millest 
tegevustoetus moodustas 82,0 tuh. eurot). 
 
Viimsi õpilasmalev  
2017. aasta suvel jätkas traditsiooniliselt oma tegutsemist Viimsi Õpilasmalev. Õpilasmaleva 
tööst võttis 2017. aastal osa 100 noort vanuses 13-22 aastat. 13-15 aastaste noorte 
töötamiseks taotleti ja saadi nõusolek Tööinspektsioonilt. Korraldati 2 kahenädalast 
õpilasmaleva vahetust: 12.-22. juuni ja 14.-25. august. Malevlased teostasid kommunaalameti 
juhendamisel põhiliselt heakorratöid Viimsi valla territooriumil: vabaõhumuuseumis, rannas, 
parkides, lasteaedades, spordi- ja mänguväljakutel. Koostöös kvalifitseeritud rühmajuhtidega 
ja noorsootöötajatega toimusid lisaks tööle ka vaba-aja üritused: tutvumisõhtu, karjääripäev, 
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erinevad töötoad jne.  Esmakordselt alustas Viimsi Õpilasmalev koostööd Viimsi ettevõtetega, 
tegemist oli innovaatilise õpilasmalevaga. Noortel oli võimalus töötada Viimsi Selveris, Apollos, 
Koduekstras, My Finressis ja Tallinn Viimsi SPAS.  
Lisarahastus õpilasmaleva vaba-aja tegevuste läbiviimiseks saadi Eesti Noorsootöö Keskuselt 
(ENTK), 2017. aastal saadi selleks toetust 6,5 tuh. eurot, millest 1,3 tuh. eurot eraldati seoses 
innovaatiliste koostööprojektidega..  
Kokku kulus 2017. aastal õpilasmaleva tegevusele 24,7 tuh. eurot (2016. aastal 17,4 tuh. 
eurot). 
 

10 SOTSIAALNE KAITSE 
 
2017. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• perede toetamine laste sünni puhul – sünnitoetuse suurenemine ja maksmine ühes 
osas; 

• puuetega ja eakate isikute toetamine vajalike (avahooldus)teenuste pakkumisega;  
• erivajadustega laste vanemate toetamine; 
• pensionäride päevakeskuste huvitegevuse toetamine; 
• vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel; 
• teiste riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste ja toetuste. 

 
Lapsed ja lastega pered 
Viimsi vallas oli 2017. aasta lõpu seisuga orienteeruvalt 5400 last vanuses 0-19 eluaastat 
(2016. aasta lõpus 5368 last).  Sünde registreeriti kokku 208 (2016. aastal 211). Alates 2017 
aastast alustati sünnitoetuse väljamaksmist ühes osas - lapse sünnijärgselt. Sünnitoetuse 
suurus tõusis 350 euroni. Kokku tehti 2017. aastal sünnitoetuse väljamakseid kokku summas 
95,9 tuh. eurot (sh beebide vastuvõtuga seotud kulud) (2016. aastal 47,4 tuh. eurot). Kõikidele 
peredele väljastati lapse sünni registreerimisel valla poolt kinkeraamat ning kutsuti uute 
vallakodanike vastuvõtule. Traditsiooniliselt kingiti lapsele valla sümboolikaga hõbelusikas ja 
pleed ning perekond sai nautida meeldivat kontserti.  

Suurperede ehk 4 ja enamalapseliste perede arv oli 2017. aastal 33 (2016. aastal samuti 33). 
Suurperede toetamiseks makstakse üks kord aastas emade päeval suurperetoetust. 2017. 
aastal oli toetuse suurus 128 eurot ja väljamakseid tehti summas 4,2 tuh. eurot (2016. aasatal 
3,8 tuh. eurot).Samuti peeti perekondi meeles ka jõulude ajal. 2017 aastal korraldati Viimsi 
vallas esmakordselt Viimsi Vabaõhumuuseumis suurperede päev.  

2017. aastal jätkas Viimsi vald lapsehoiutoetuse maksmist, kuna seoses lasteaiakohtade 
puudusega on paljudel vanematel vajadus alternatiivsete lapsehoiuteenuste järele. Vald toetas 
kõiki teenuse hüvitamise tingimustele vastavaid peresid maksimaalselt kuni 128 euroga kuus 
kvalifitseeritud lapsehoiuteenuse ostmisel. Lapsehoiuteenust osutati erinevat füüsilisest või 
juriidilisest isikust lapsehoiuteenuse osutaja poolt, millest osad teenuse pakkujad olid 
registreeritud Viimsi Valla territooriumil. Enamus lapsehoiuteenuse pakkujatest tegutsesid 
väljaspool Viimsit. Väljamakseid lapsehoiuteenuse hüvitamiseks tehti 2017. aastal kokku 65,8 
tuh. eurot (2016. aastal 63,8 tuh. eurot). 

Perede toimetuleku tagamiseks maksti lasteaia- või koolitoidu toetust kokku summas 2,5 tuh. 
eurot ning kohatasu või õpilaskodu toetust summas 4,0 tuh. eurot (2016. aastal vastavalt 6,8 
ja 17,0 tuh. eurot). 
1. klassi mineva lapse toetust (toetuse suurus 64 eurot) maksti 216 perele kokku summas 13,9 
tuh. eurot (2016. aastal 237 perele kokku 15,2 tuh. eurot). 

 Abivajavatele peredele maksti toimetuleku tagamiseks toetust eluaseme-, ravimi-, huviringide 
osalustasu-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks ning osutati pereteenuseid. 
Pereteenuste osutamiseks sõlmiti koostööleping EELK Perekeskusega, kelle projektipõhist 
teenuse osutamist toetati 4,0 tuh. euroga. Aastaringselt said projekti käigus pereteenuseid 
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Viimsi valla abivajajad, kellele osutati vastavalt abivajaja individuaalsele vajadusele kas pere, 
paarisuhte- vägivalla-, trauma- või kriisinõustamist. Viimsi vallavalitsuse lastekaitse- 
spetsialistide  poolt suunati teenustele 58 peret. 
 
Puuetega isikud 
Puudega isikuid oli 2017. aasta lõpu seisuga 843, neist lapsi 154 (2016. aastal 663, neist lapsi 
141). Puuetega inimesi toetati läbi erinevate sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste.  

Hooldajatoetust sügava ja raske puudega täiskasvanute ja puudega laste hooldajatele määrati 
keskmiselt 80-85 isikule kuus. 2017. aastal tõusis ka raske ja sügava puudega lapse 
hooldajatasu 34 eurolt 50 euroni. Toetuse väljamakseid tehti summas 49,3 tuh. eurot, mis 
sisaldas ka erijuhtudel makstavat sotsiaalmaksu (2016. aastal kokku koos erijuhtudel 
makstava sotsiaalmaksuga 46,3 tuh. eurot). Nimetatud summast kulus raske ja sügava 
puudega laste hooldajatele suunatud toetuseks 5,6 tuh. eurot.   

Puuetega laste ja noorukite kooli- ja päevakeskuse transporti väljapoole Viimsi valda 
võimaldati 21 lapsele ja 3 noorele. Kokku kulutati transporditeenusele  40,7 tuh. eurot (2016. 
aastal kokku 30,0 tuh. eurot). Nimetatud summa sisaldas transporditeenuse hinda nii 
Randvere Kooli puudega õpilastele (HEV transport), puuetega lastele ja noortele Tallinnasse 
Käo Keskusesse ja Tugikeskusesse Juks. Samuti oli sõlmitud AS Tulika Taksoga leping 
soodustingimustel ühele liikumispuudega noorele taksoteenuse osutamiseks tööl käimise 
toetamiseks. Isikliku abistaja ja tugiisiku teenust võimaldati 20 puudega lapsele summas 121,3 
tuh. eurot. Puuetega lastele erinevate teenuste osutamiseks saadi lisaks valla eelarvelistele 
vahenditele riigieelarvelist toetust summas 59,2 tuh. eurot ning Euroopa Sotsiaalfondi kaudu 
61,6 tuh. eurot.  

Päevakeskuse teenuse maksti 6 raske ja sügava puudega noorukile summas 19,5 tuh. eurot. 
Tallinnas Käo Päevakeskuses oli aastaringselt teenusel 3 noorukit ja Tugikeskuses Juks 1 
nooruk.  Ühe sügava puudega nooruki ööpäevaringse erihoolekandeteenuse toetust maksti 
summas 5,2 tuh. eurot ( 2016. aastal vastavalt 3 ja 1 nooruki eest 9,2 ja 5,9 tuh. eurot). 

Puuetega laste ja nende perede tervise edenduseks jätkas vald Viimsi Spa  ning Viimsi Kooli 
ujulat külastamise finantseerimist. Puuetega lastele ja nende saatjatele võimaldati 1 korral 
nädalas kasutada nii ujula kui ka Viimsi Spa teenuseid. Teenuse eest on tasutud aasta jooksul 
summas 6,7 tuh. eurot ja teenust kasutati keskmiselt 125 korral kuus orienteeruvalt 65 lapse 
poolt.  
 
2017 toetatud koostööprojektid  

• Koostöös MTÜ- ga Lastekaitse Liit võimaldas Viimsi vallavalitsus 2017. aasta suvel 20 
lapsel vanuses 7–15 eluaastat osaleda Remniku õppe- ja puhkekeskuses 
laagriprogrammis “Huvitav suvi 2017”.  

• Jätkus koostöö Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri ning Põhja 
Ringkonnaprokuratuuri koostöö alaealiste ennetustööks programmis „Puhas tulevik“. 

• Aktiivsus ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate tugirühma tegevus jätkus ka 
2017.aastal. abivajajad käisid koos terve aasta vältel. Viimsi vallavalitsus võimaldas 
kasutada tasuta ruume tugirühma läbiviimiseks. 

• 2017. aastal jätkus koostöö EELK Perekeskusega. Koostööprojekti raames said 
perelepitus ja perenõustamise teenust 2017. aastal 58 Viimsi valla peret, kellest 47 
olid suunatud vallavalitsuse lastekaitsespetsialistide poolt. EELK Perekeskuse projekti 
toetati vallavalitsuse poolt 4 tuhande euroga. Lisaks individuaal-, ja perenõustamistele 
nõustati nii abivajavaid kliente kui teisi valla elanikke ja ka telefoni teel. Samuti said abi 
probleemidele lahenduste otsimisel ka lastekaitsespetsialistid.  

• EELK Perekeskus viis läbi Viimsi valla lapsevanematele vanemlust toetava koolituse 
„Vanemluse ehituskivid“. Koolituse eest tasuti sotsiaal- ja tervishoiuameti eelarvest 0,5 
tuh. eurot. Osalejate jaoks oli koolitus tasuta. 
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• 2017. aastal jätkus koostööd Eesti Toidupangaga. Igal nädalal tõi toidupank Viimsi 
valla kuni 10 vähekindlustatud perele toidupaki. Koostöö Eesti Toidupangaga jätkub. 

• Koostööd jätkati ka Kaitseliiduga, kelle poolt juba teist suve viidi 15 Viimsi valla noort 
vanuses 6–18 eluaastat mitmeks päevaks seikluslaagrisse. Projekti toetati 1,5 tuh. 
euroga. 

• Koostöös Harju Maavalitsusega toimusid mitmed rahvatervisealased projektid. 2017. 
aastal rahastati neid 2,2 tuh. euro ulatuses Harju Maavalitsuse poolt, millele lisandus 
valla omaosalus. Rahvatervist toetavate projektide raames viidi läbi erinevaid füüsilist 
liikumist, tervislikku toitumist ja vaimse tervisealaseid toetavaid üritusi nagu 
mängulised võimlemise ja liikumise tunnid eakatele, koostöös MTÜ-ga Viimsi Sport 
valla elanikele suunatud kepikõnniüritus, mille käigus toimusid nii teoreetiline õpe kui 
ka üheskoos läbiviidud praktiline kepikõnniüritus. 

• 2017. aastal jätkus ameti töötajate koostöö Sotsiaalkindlustusametiga. 
• Koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutusega Päevakeskus Käo 

alustas Viimsis tegevust Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) pilootprojekti „Tööturul 
võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis“. 
Intervallhoiuteenuse eesmärgiks on toetada raske, sügava intellekti- või liitpuudega 
täiskasvanute perekondade toimetulekut parima võimaliku elukvaliteedi tagamisel, 
andes vanematele/eestkostjatele võimaluse ajutiseks puhkuseks või erijuhtudel kodust 
eemalviibimiseks. Projekti raames alustas Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuamet septembris raske või sügava intellekti- või liitpuudega täiskasvanutele 
intervallhoiuteenuse pakkumist AS Rannapere Pansionaadi ruumides. Ruumid 
kohandati ning remonditi arvestades sihtgrupi  vajadusi. 
 

Eakad 
2017. aasta lõpu seisuga oli Viimsi vallas 2852 pensionäri (2016. aastal 2919). Sellele 
lisanduvad töövõimetus- ja toitjakaotuspensionärid. Üldhooldekodu hooldustasude toetust 
maksti 2017. aastal kokku 86,4 tuh. eurot (2016. aastal 94,1 tuh. eurot). Viimsis asuvas AS-s 
Rannapere Pansionaat said üldhooldusteenust valla toetusel kuni 7 isikut ja kuni 17 
vallakodanikku olid hooldusteenusel väljaspool Viimsi valda (2016. aastal vastavalt 6 ja 10 
isikut). 

2016. aastast lõpetati avahoolduse koduteenuse osutamine sotsiaal- ja tervishoiuameti 
koosseisulise töötaja poolt. 2017. aastast hakkas koduhooldusteenust koostöös 
vallavalitsusega osutama AS Rannapere Pansionaat. Koduhooldusteenuseid osutati 
sotsiaaltöö spetsialisti suunamisel teenusele kuni 10 üksi elavale abivajavale inimesele. 
Koduteenustele kulus 2017.aastal 30,2 tuh. eurot.  

2017. 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 2017. aastal 
kokku 19 erinevat huviringi, mille tööst võttis osa aasta jooksul 350 eakat (2016. aastal 350 
eakat). MTÜ Viimsi Päevakeskuse tegevuskuludeks eraldati 72,0 tuh. eurot (2016. aastal 65,0 
tuh. eurot). Viimsi Vallavalitsus koostöös Harju Maavalitsusega rahastasid tervislikke eluviise 
(toitumine, liikumine jne) tutvustavat projekti, mille läbiviijaks oli MTÜ Viimsi Päevakeskus 
summaga 0,6 tuh. eurot.  

2017. aastal toimus juba traditsiooniks saanud pensionäride jõulupidu, kus osales üle 300 
pensionäri. Peo toimumispaik oli traditsiooniliselt Viimsi Keskkool.  

Eakate juubeli- ja tähtpäevatoetust maksti 495 isikule kokku summas 10,0 tuh. eurot. 
Matusetoetuse suurus on alates 2016. aastast 120 eurot. Matusetoetust maksti 83 korral kokku 
summas 10,0 tuh. eurot.  

MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust toetati 13,0 tuh. euroga aastas (2016. aastal 
11,0 tuh. eurot) ning lisaks eraldati ühendusele 25 juubeli puhul täiendavalt 2,0 tuh. eurot. 
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Viimsi valla pensionäridele võimaldatakse soodushinnaga ujula kasutamist SPA-s Viimsi 
Tervis, teenuse hulka kuulub ka vesivõimlemine. Eakas ise tasub teenuse eest 5 eurot 30 senti 
ja vald 1 eurot ja kakskümmend senti. Teenuse toetuseks maksti kokku 2,8 tuh. eurot. Teenuse 
kasutajaid on keskmiselt 200 isikut kuus, samas mahus 2016 aastaga.  

Ühekordsete toetustena maksti eakate toimetuleku tagamiseks toetust eluaseme-, ravimi-, 
esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks summas 15,2 tuh. eurot. Ühekordset kõigile 
valla pensionäridele makstavat 60 euro suurust toetust maksti 2383 pensionärile kokku 
summas 143,0 tuh. eurot. Ühekordne pensionäride toetuse sihtgrupiks on nii 
vanaduspensionärid kui ka toitjakaotuspensioni ja töövõimetuspensioni saajad. 
 
Töötud 
Viimsi valla töötute arv on viimastel aastatel püsinud stabiilsena. Ka 2017. aastal oli töötute 
arv stabiilne ning püsis 2017. aastal vahemikus 251 kuni 293 töötut. 2017. aasta jaanuaris oli 
registreeritud töötuid 251, detsembris 2017 oli registreeritud töötute arv 285. Eraldi toetusi või 
teenuseid töötutele määrati 0,6 tuh. euro ulatuses.  
 
Euroopa Liidu abi 
Euroopa Liidu toiduabi jaotati 2017. aastal sarnaselt 2015. ja 2016. aastaga. Toiduabi saajate 
sihtgrupiks olid riikliku toimetulekutoetuse saajad. Abi eraldati 2 korral aastas. Viimsi vallas sai 
toiduabi 2017. aasta kevadel 21 peret ja sügisel 17 peret (2016. aastal vastavalt 17 ja 14 
peret). 
 
Prangli esmaabi punkt  
2017. aastal osutas Prangli saarel esmaabi teenust koostöölepingu alusel AS Rannapere 
Pansionaat. Esmaabi kättesaadavuse tagamiseks saarel tehti sihtotstarbelisi kulutusi 
tervishoiupunkti ülalpidamiskuludeks kokku 17,4 tuh. eurot (2016. aastal 16,3 tuh. eurot). 
 
Koolitervishoiu toetamine  
Viimsi vald jätkas koostööd AS-ga Fertilitas koolitervishoiuteenuse osutamisel. AS 
Fertilitas on Haigekassa lepinguline partner koolitervishoiuteenuse osutajana. 
Koostöölepingu alusel toetas Viimsi vald 9,0 tuh. euroga tugiteenuse osutamist 
Randvere Koolis, mis on samas mahus eelmise aasta tegevustoetusega. 
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 

Konsolideeritud BILANSS     
Tuhandetes eurodes    

 
 

 Lisa 31.12.2017 31.12.2016 
VARAD       
KÄIBEVARA       
Raha ja pangakontod 2 6 711,4 5 008,0 
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 3 1 890,8 1 905,6 
Muud nõuded ja ettemaksed 4 1 626,9 965,2 
Varud  34,2 43,6 
Käibevara kokku  10 263,3 7 922,4 
PÕHIVARAD       
Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 4 61,4 61,9 
Kinnisvarainvesteeringud 7 199,8 199,8 
Materiaalsed põhivarad 8 97 323,0 91 947,6 
Immateriaalsed põhivarad 9 333,8 319,0 
Põhivarad kokku   97 918,0 92 528,3 

    
VARAD KOKKU   108 181,3 100 450,7 

    
KOHUSTISED JA NETOVARA    
LÜHIAJALISED KOHUSTISED       
Võlad hankijatele 10 962,5 676,3 
Võlad töövõtjatele 10 1 507,2 1 305,4 
Maksuvõlad 3 792,9 689,4 
Sihtfinantseerimine 10 48,6 24,5 
Eraldised 11 62,8 4,4 
Muud kohustised ja saadud ettemaksed 10 128,9 95,7 
Laenukohustised 12 3 001,3 2 320,1 
Lühiajalised kohustised kokku  6 504,2 5 115,8 
PIKAAJALISED KOHUSTISED       
Võlad hankijatele 10 334,8 412,5 
Pikaajalised kohustised ja saadud ettemaksed 10 49,3 51,8 
Laenukohustised 12 21 970,1 19 730,2 
Pikaajalised kohustised kokku   22 354,2 20 194,5 
KOHUSTISED KOKKU   28 858,4 25 310,3 

    
NETOVARA       

Reservid  0,1 0,1 
Akumuleeritud ülejääk(puudujääk)  75 613,1 74 094,9 
Aruandeperioodi tulem  3 709,7 1 045,4 
Netovara kokku   79 322,9 75 140,4 

    
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU   108 181,3  100 450,7 
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Konsolideeritud TULEMIARUANNE 
Tuhandetes eurodes 
 
 
 Lisa 2017 2016 
        
TEGEVUSTULUD       
Maksud 3 23 857,1 22 227,4 
Saadud toetused 13 7 872,1 5 116,2 
Kaupade ja teenuste müük 14 5 634,7 5 190,1 
Muud tulud 15 219,1 255,3 
Tegevustulud kokku   37 583,0 32 789,0 

    
TEGEVUSKULUD    
Tööjõukulud 17 -13 129,8 -11 545,3 
Majandamiskulud 18 -11 188,1 -10 440,2 
Antud toetused 16 -2 126,3 -1 936,5 
Muud kulud 18 -3 434,3 -2 096,1 
Põhivarade amortisatsioon 8,9 -3 813,5 -5 062,4 
Tegevuskulud kokku   -33 692,0 -31 080,5 

    
TEGEVUSTULEM   3 891,0 1 708,5 

    
FINANTSTULUD JA -KULUD    
Intressikulu 12 -181,8 -663,4 
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 0,5 0,3 
Finantstulud-ja kulud kokku   -181,3 -663,1 

    
ARUANDEPERIOODI TULEM   3 709,7 1 045,4 
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Konsolideeritud RAHAVOOGUDE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes 
 
 

 Lisa 2017 2016 
RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST       
Aruandeperioodi tegevustulem  3 891,0 1 708,5 

    
Korrigeerimised:    
Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus 8,9 3 813,5 5 062,4 
Käibemaksukulu põhivarade soetuselt  1 379,0 556,8 
Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks   -2 536,1 -126,8 
Kasum/kahjum põhivarade müügist 15 -50,3 -94,0 
Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 16 3,0 19,4 
Korrigeeritud tegevustulem  6 500,1 7 126,3 
Käibevarade netomuutus  134,0 118,0 
Kohustiste netomuutus  606,7 217,1 
Kokku rahavood põhitegevusest   7 240,8 7 461,4 

    
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus 8  -10 161,4 -3 265,1 
Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks  1 718,5 338,0 
Makstud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 16 -3,0 -22,0 
Laekunud põhivarade müügist  170,3 881,3 
Laekunud finantstulud  0,5 0,7 
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -8 275,1 -2 067,1 

    
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud 12 5 250,0 4 746,7 
Laenude tagasimaksed 12 -1 637,9 -6 586,5 
Kapitalirendi tagasimaksed 12 -691,0 -1 520,0 
Makstud intressid ja muud finantskulud   -183,4 -669,9 
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   2 737,7 -4 029,7 

    
Puhas rahavoog  1 703,4 1 364,6 

    
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 5 008,0 3 643,4 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 6 711,4 5 008,0 
Raha ja selle ekvivalentide muutus  1 703,4 1 364,6 
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Konsolideeritud NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE  
Tuhandetes eurodes  

 
 

  
Kassareserv 

Akumuleeritud 
tulem 

Kohaliku 
omavalitsuse 

netovara 
Saldo seisuga 31.12.2015 0,1  73 926,3 73 926,4 
Põhivarade ümberhindlus   168,6 168,6 
Aruandeaasta tulem   1 045,4 1 045,4 
Saldo seisuga 31.12.2016 0,1  75 140,3 75 140,4 
Põhivara ümberhindlus   472,8 472,8 
Aruandeaasta tulem   3 709,7 3 709,7 
Saldo seisuga 31.12.2017 0,1  79 322,8 79 322,9 

  



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2017 

Vallavanem S. Kallas                                               69 
/digiallkirjastatud/ 

EELARVE TÄITMISE ARUANNE 
 
Tuhandetes eurodes 

Kirje nimetus 
Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve Täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU   23 749,0 29 446,2 30 752,1 

Maksutulud   22 415,0 22 661,8 23 872,8 

  Füüsilise isiku tulumaks 19 864,5 20 111,3 21 275,2 

 Maamaks 2 500,0 2 500,0 2 538,7 

 Reklaamimaks 45,5 45,5 54,5 

 Teede ja tänavate sulgemise maks 5,0 5,0 4,4 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 254,0 1 349,3 1 382,2 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 0,0 5 355,1 5 355,0 

 Toetusfond (lg 2) 0,0 4 707,4 4 707,4 

  Muud saadud toetused tegevuskuludeks 0,0 647,7 647,6 

Muud tegevustulud  80,0 80,0 142,1 

 Sh laekumine vee erikasutusest 55,0 55,0 66,5 

  Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  25,0 25,0 75,6 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 22 971,7 27 443,5 25 736,6 

Antavad toetused tegevuskuludeks 2 621,7 2 931,9 2 675,5 

 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 681,1 1 048,7 861,2 

 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 1 588,4 1 505,4 1 479,3 

  Mittesihtotstarbelised toetused 352,2 377,8 335,0 

Muud tegevuskulud 20 350,0 24 511,6 23 061,1 

 Personalikulud 7 120,3 11 208,4 10 823,5 

 Majandamiskulud 12 657,7 13 189,8 12 196,9 

  Muud kulud 572,0 113,4 40,7 

PÕHITEGEVUSE TULEM 777,3 2 002,7 5 015,5 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -7 738,8 -7 940,2 -7 181,9 

 Põhivara soetus (-) -7 726,5 -8 854,6 -8 262,2 

 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)    1 718,5 1 718,5 

 Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) -117,9 -224,9 -220,8 

 Tagasilaekuvad laenud (+) 196,2 196,2 196,2 

 Antavad laenud (-)   -336,0 -336,0 

 Finantstulud (+) 164,3 164,3 156,7 

  Finantstkulud (-) -254,9 -603,7 -434,3 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -6 961,5 -5 937,5 -2 166,4 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 4 003,7 2 979,7 3 137,9 

  Kohustuste võtmine (+) 5 000,0 5 000,0 5 100,0 

  Kohustuste tasumine (-) -996,3 -2 020,3 -1 962,1 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenem ine) -2 957,8 -2 957,8 971,5 

        
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUDE  VÄLJAMINEKUD 
TEGEVUSALADE LÕIKES 31 071,0 37 462,7 34 989,9 

Üldised valitsussektori teenused 4 492,6 4 827,9 4 287,8 

Valla- ja linnavolikogu 145,0 145,0 118,3 

Valla- ja linnavalitsus 3 195,0 3 396,1 3 232,8 

Reservfond 560,0 91,5   

Muud üldised valitsussektori teenused   80,0 80,0 74,9 

Valitsussektori võla teenindamine 254,9 603,7 434,3 

Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 257,7 511,6 427,5 
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Avalik kord ja julgeolek 82,5 82,5 45,9 

Politsei 47,0 47,0 16,7 

Päästeteenused 35,5 35,5 29,2 

Majandus 5 525,9 6 203,3 6 027,5 

Põllumajandus 60,7 67,0 46,9 

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 4 290,6 4 575,8 4 374,3 

Ühistranspordi korraldus 775,0 741,0 730,4 

Veetransport 169,0 539,9 526,3 

Turism 15,0 15,0 4,0 

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine 185,6 153,6 143,1 

Muu majandus (sh.majanduse haldamine) 30,0 111,0 202,5 

Keskkonnakaitse 1 220,3 1 679,9 1 343,8 

Jäätmekäitlus (prügivedu) 65,0 93,6 63,0 

Heitveekäitlus 437,1 766,7 525,6 

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus 44,2 44,2 26,0 

Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku 674,0 775,4 729,2 

Elamu- ja kommunaalmajandus 888,7 1 190,4 995,7 

Tänavavalgustus 420,8 586,6 516,2 

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 467,9 603,8 479,5 

Tervishoid 11,0 11,0 4,2 

Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku 11,0 11,0 4,2 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 2 635,1 2 517,9 2 618,0 

Sporditegevus  1 208,3 1 032,5 1 145,4 

Vaba aja üritused 120,9 127,4 126,9 

Raamatukogud 282,1 287,8 275,8 

Rahva- ja kultuurimajad 238,0 228,7 225,8 

Muuseumid 292,5 292,5 291,5 

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 211,3 211,3 160,5 

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 17,0 20,0 19,2 

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus 265,0 317,7 372,9 

Haridus 15 132,0 19 820,1 18 707,6 

Alusharidus (lasteaiad) 6 524,9 7 905,9 7 351,5 

Lasteaed-koolid 377,6 446,1 433,7 

Põhikoolid 4 004,0 7 417,4 7 182,3 

Gümnaasiumid 2 867,3 2 286,7 2 127,1 

Noorte huviharidus ja huvitegevus 700,5 730,3 728,3 

Koolitoit 354,2 682,7 567,0 

Muu haridus, sh. hariduse haldus 280,0 321,7 289,8 

Ülalnimetamata hariduse kulud kokku 23,5 29,3 27,9 

Sotsiaalne kaitse 1 082,9 1 129,7 959,4 

Haigete sotsiaalne kaitse 1,6 1,6 1,5 

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 31,0 61,0 39,2 

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 107,1 245,3 244,9 

Eakate sotsiaalhoolekande asutused 240,0 215,0 197,1 

Muu eakate sotsiaalne kaitse 285,0 268,5 204,8 

Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse 12,0 12,0 10,0 

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 347,2 181,6 144,6 

Töötute sotsiaalne kaitse 4,0 4,0 0,6 

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10,0 5,0 1,8 

Riiklik toimetulekutoetus   58,3 59,4 

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 15,0 14,0 8,5 

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 30,0 63,4 47,0 
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MUUD NÄITAJAD  

Aasta 
alguse 
seisuga 

Aasta 
alguse 
seisuga 

Perioodi 
lõpu 
seisuga 

Võlakohustused 19 322,3 19 322,3 22 460,2 

Vaba jääk ehk likviidsed varad 3 649,0 3 649,0 4 620,5 

 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud Viimsi Valla kohta ja vastab oma koosseisult 
konsolideerimata finantsaruannetele ( lisa 20). 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole konsolideerimata 
finantsaruannetega võrreldav. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 21. 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 
 

Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruand e koostamisel 
kasutatud arvestuspõhimõtted 

 
2017. aasta Viimsi Valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle  põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise 
seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ja 
avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend (üldeeskiri). 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse 
printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes ühe 
kohaga peale koma. 
 
2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Viimsi Vald (sh 
allasutused Viimsi Raamatukogu koos Prangli ja Randvere raamatukogudega, Viimsi 
Muusikakool, Viimsi Kunstikool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Keskkool, Haabneeme Kool, 
Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool) ning tema tütarettevõtted AS Viimsi Vesi 
(koos tütarettevõtetega OÜ Viimsi Tehnoabi ja OÜ Viimsi Filterveevärk (likvideeritud 2017. 
aastal), AS Rannapere Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus ja SA Rannarahva Muuseum.  
 
Konsolideeritud aruannete koostamine 
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub 
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. 
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute kajastatakse 
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustised nende õiglases 
väärtuses (va ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende raamatupidamis-
väärtuses).  
 
a) Valitseva mõju all olevad üksused 
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (lisa 6,7) on loetud sihtasutused, mittetulundusühingud 
ja äriühingud, millede üle Viimsi Vallavalitsusel on kontroll ja on võimeline kontrollima 
investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul loetakse emaettevõtja 
kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja 
hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte 
tegevus- ja finantspoliitikat Valitseva mõju all olevad sihtasutused ja äriühingud on asutatud 
Viimsi Vallavalitsuse poolt ning nende nõukogude liikmed määrab Viimsi Vallavalitsus. 
Alates omandamise kuupäevast kajastatakse kontserni osalust omandatud valitseva mõju all 
olevate üksuste varades, kohustistes ja tingimuslikes kohustistes ning tekkinud firmaväärtust 
konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud valitseva mõju all oleva üksuse tuludes ja 
kuludes konsolideeritud tulemiaruandes. Positiivset firmaväärtust kajastatakse konsolideeritud 
bilansis immateriaalse varana. 
 
b) Olulise mõju all olevad üksused 
Olulise mõju all olevaks loetakse äriühingud, milles Viimsi Vald osaleb investeeringuobjekti 
finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise 
mõju olemasolu juhul, kui grupp omab 20-50 % hääleõigusest aktsiatest või osadest. 
Investeeringud olulise mõju all olevatesse üksustesse on kajastatud konsolideeritud bilansis 
kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema 
soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega 
muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused kasumis/kahjumis kui muudel 
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omakapitali kirjetel) ning investeeringuobjekti varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste 
ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe elimineerimisega või 
amortisatsiooniga. Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid 
elimineeritakse vastavalt grupi osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse 
samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. 

Juhul kui grupi osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava olulise mõju all oleva üksuse 
kahjumis ületab selle bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini 
ning hinnatakse alla selliseid pikaajalisi nõudeid, mis sisuliselt moodustavad osa 
investeeringust. Edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Juhul kui grupp on 
garanteerinud või kohustatud rahuldama olulise mõju all oleva üksuse kohustisi, kajastatakse 
bilansis nii vastavat kohustist kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Muid nõudeid olulise mõju 
all oleva üksuse vastu hinnatakse vastavalt nõude laekumise tõenäosusele. 

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla 
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara 
väärtuse test.  

Osalused konsolideerimata aruannetes 
Viimsi Valla bilansis kajastatakse osalused tuletatud soetusmaksumuses. Tuletatud 
soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all 
olevates äriühingutes (sidusettevõtjad). 
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 
väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 
soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti omakapitalist 
Viimsi Vallavalitsusele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste korral nende 
omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud 
allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud 
soetusmaksumusest. 
 
Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud 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, va investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata 
aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused). 
 
Erandina ei ole arvestamise lihtsustamise eesmärgil Viimsi Vald Riigi Raamatupidamise 
Üldeeskirja §48 lg 101, mille kohaselt klassifitseeritakse konsolideerimisgrupi üksuste 
vahelised rendilepingud lihtsustamise eesmärgil kasutusrendiks, seisuga 31.12.2016 
rakendanud.  
 
Finantsvarad  
Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid 
lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustisteks on võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad 
ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised. Finantsvara ja –kohustised võetakse algselt 
arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustise eest makstud 
või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt 
seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui grupp kaotab õiguse 
finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varadest 
tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. 
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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 
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast 
bilansipäeva. 
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused 
tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on 
usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse noteeritud väärtpaberite puhul 
bilansipäeva börsinoteeringut (sulgemishinda) ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul 
väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupile kättesaadav info investeeringu väärtuse 
kohta. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse aktsiaid ja muid 
omakapitaliinstrumente soetusmaksumuse meetodil (so algne soetusmaksumus miinus 
võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise 
väärtuse). Soetusmaksumuses kajastatavate finantsinvesteeringute kaetav väärtus on 
investeeringust eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna turu keskmise 
tulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes. 
 
Finantskohustised 
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele 
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, millest on maha 
arvatud tehingukulutused. 
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul 
alates bilansikuupäevast või konsolideerimisgrupil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist 
edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse 
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajalisteks pärast 
bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti 
kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal on õigus bilansipäeval tagasi 
kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustised eemaldatakse 
bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.  
 
Raha ja selle ekvivalendid 
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjetel kassas olevat sularaha, arvelduskontode 
jääke ning kuni 1-aastase järelejäänud tähtajaga deposiite, mida on võimalik lühiajalise 
etteteatamistähtajaga katkestada. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste 
laenukohustiste koosseisus. 
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. 
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse 
otsemeetodil. 
 
Nõuded ostjate vastu 
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so nominaalväärtus 
miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid kajastatakse bilansis 
nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 
summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, 
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Selliste nõuete puhul, mis ei 
ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks 
langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust 
laekumata jäänud nõuete osas. Seega nõuded, mille maksetähtaeg on ületanud 6 või enam 
kuud, hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse 
bilansireal “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2017 

Vallavanem S. Kallas                                               75 
/digiallkirjastatud/ 

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 
jm). Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades 
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 
 
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 
Maksu-, lõivu- ja trahvi- ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse 
meetodil. Muud maksu-, lõivu ja trahvinõuded kajastatakse tekkepõhiselt nõudeõiguse tekke 
momendil. Iga kliendi laekumata nõudeid hinnatakse võimalusel eraldi ning arvestatakse 
teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.  
 
Varud 
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest 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 põhivarade kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset 
meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, 
sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Rakendatakse amortisatsioonimäärade vahemikku 3-10 %. 
Maad ei amortiseerita.  
 
Materiaalsed põhivarad 
Materiaalseks põhivaradeks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 5 000 eurot (kuni 31.12.2016 soetatud varade korral alates 2 000 
eurot), välja arvatud maa, kunstiväärtused, mis võetakse soetusmaksumuses arvele 
olenemata maksumusest. Tulenevalt muudatustest riigi raamatupidamise üldeeskirjas, kus 
põhivarade arvelevõtmise piirmääraks alates 31.12.2016 on 5 000 eurot, kanti seisuga 
31.12.2016 bilansist välja kõik põhivarad soetusmaksumusega alla 5 000 euro. Varem 
arvelevõetud põhivaraobjektide (maksumusega alla 5 000 euro) arvestust jätkatakse bilansis 
kuni nende mahakandmiseni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku 
inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud 
väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 
 
Materiaalsete põhivarade algne soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt 
soetamisega seotud kulutustest. Soetusmaksumuse hulka ei arvestata põhivarade 
soetamisega seotud mittetagastatavaid makse ja lõive (va omatarbeks ehitatavate varade 
maksumusse lisatavatele tööjõukuludelt arvestatud maksud), samuti laenu- ja lähetuskulusid. 
Sellised kulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna. 
Põhivarade rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalsete põhivarade mõistele, 
liidetakse materiaalse põhivarade soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute 
lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivarade 
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kulumi normi. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise 
momendil. 
Põhivarade, mis ei olnud eelnevalt bilansis, näiteks maa ja pärandvara tasuta saamist 
kajastatakse ümberhindamistehinguna õiglases väärtuses (st varade õiglane väärtus 
kajastatakse varade saamisel otse netovaras akumuleeritud ülejäägi real). Kui õiglast väärtust 
ei ole võimalik määrata, siis kajastatakse maa bilansis maksustamishinnas ning muude 
põhivaraobjektide arvestust peetakse bilansiväliselt. Tasuta saadud varaobjektide, milliste 
maksumus ei ületa põhivarade objekti maksumuse piirmäära, arvestust peetakse 
väheväärtusliku varana bilansiväliselt. 
 
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum 
ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 
lineaarset meetodit. Kulumi normid määratakse igale põhivarade objektile eraldi, sõltuvalt selle 
kasulikust tööeast. Kui põhivarad koosnevad erineva hinnangulise kasuliku elueaga 
komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse 
komponendid eraldi arvele. Uute põhivarade kulumi normid aastas on põhivarade gruppidele 
järgmised: 
 
Põhivarade liigid    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 varade lõppväärtus, milleks on summa, mida grupp saaks 
varade võõrandamisel täna, juhul kui varad oleksid sama vanad ja samas seisukorras nagu 
nad on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust. 
Materiaalstee põhivarade kulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt 
iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused 
raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt. 
 
Materiaalsete põhivarade bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui 
mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et varade kaetav väärtus võib olla 
langenud alla nende bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib grupp läbi 
varade kaetava väärtuse hindamise. Juhul kui põhivarade kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest 
järgnevast näitajast: varade neto õiglane väärtus miinus müügikulutused või varade 
kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalsete põhivarade  
objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna tulemiaruande kirjel „Põhivarade amortisatsioon ja allahindlus”. 
Kui hiljem varade kaetav väärtus on tõusnud üle varade bilansilise väärtuse, siis allahindlus 
tühistatakse ja suurendatakse varade bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani, kui 
bilansilise väärtuseni, mis varadel oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Varade allahindluse 
tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samal kirjel, kus kajastati varasem allahindlus. 
Materiaalsete põhivarade kajastamine lõpetatakse varade võõrandamisel või siis, kui grupp ei 
eelda nende varade kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalsete 
põhivarade kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle 
perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulemiaruandes kirjel „Muud tulud” või „Muud kulud”. 
 
Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele 
avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui varade väärtus ei ole langenud 
selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. 
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Ümberhindlus 
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalsete põhivarade 
ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996.a. toimunud 
hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.  
Seoses maareformi jätkumisega on ümberhindlusi jätkatud, võttes arvele aruandeperioodil 
mõõdistatud ja maakakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt 
arvele aruandeperioodil omandatud peremehetud varad, mis on saadud seoses pärijate 
puudumisega. 
Varade ümberhindluseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel 
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse 
meetodit. Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. 
Turuhinna puudumisel on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivarad lubatud 
erandjuhul arvele võtta ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses (riigi raamatupidamise 
üldeeskiri § 18). 
2017. aastal hinnati ümber maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi 
munitsipaliseerimise käigus kokku summas 472,8 tuh. eurot. 2016 . aastal hinnati ümber maa, 
mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi munitsipaliseerimise käigus kokku summas 168,6 
tuh. eurot.  
 
Immateriaalsed põhivarad 
Immateriaalsete põhivaradena kajastatakse füüsilise substantsita varasid kasuliku tööeaga üle 
ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost (kuni 31.12.2016.a. soetatud varade 
korral alates 2 000 eurost). Immateriaalsed põhivarad kajastatakse soetusmaksumuses, 
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad 
allahindlused. 
Immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku 
elueaga varadega. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortiseerimisel 
kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on 5-50 %. Piiratud kasuliku 
elueaga immateriaalsete varade kulum kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Põhivarade 
amortisatsioon ja allahindlus”. Piiratud elueaga immateriaalsete varade kulumiperioodi ja –
meetodit vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul ja muudetakse vajadusel edasiulatuvalt. 
Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga immateriaalsete varade kaetav väärtus võib 
olla langenud alla nende bilansilise väärtuse, siis viiakse läbi varade väärtuse languse test ja 
vajadusel hinnatakse varad alla nende kaetavale väärtusele. 
Uurimis- ja arendustegevusega seotud väljaminekud kajastatakse kuluna nende tekkimisel, 
välja arvatud juhul, kui need on seotud iseseisvate varaobjektidega, mis vastavad varade 
kajastamise tingimustele.  
 
Varade väärtuse langus 
Piiramatu kasuliku elueaga varasid (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse varade väärtuse 
langust, võrreldes varade bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade 
puhul hinnatakse varade väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste 
asjaolude esinemise korral hinnatakse varade kaetavat väärtust ning võrreldakse seda 
bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille 
võrra varade bilansiline maksumus ületab nende kaetava väärtuse. Varade kaetav väärtus on 
varade õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused või selle kasutusväärtus 
vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse 
kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille 
jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi 
kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansipäeval, kas võib olla 
tõenäoline, et varade kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (va firmaväärtus, mille allahindlusi 
ei tühistata). Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes põhivarade 
allahindluse kulu vähendamisena. 
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Rendid 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. 
 
Grupp on rentnik 
Kapitalirenti kajastatakse esmakordselt bilansis vara ja kohustisena renditud varade õiglase 
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on 
madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud 
põhivaradega, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab 
rendiperioodi lõpuks varade omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse varad kas 
rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi 
maksed jagatakse kohustist vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. 
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul. 
 
Grupp on rendileandja 
Kapitalirendi alusel väljarenditud varad kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud 
netoinvesteeringu summas. 
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja 
intressituluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, 
analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna lineaarselt 
rendiperioodi jooksul. 
 
Kasutusvalduse tehingute kajastamine 
Kasutusvalduse tehingud sisaldavad põhivarade ehitamise finantseerimist kas ehitaja või 
liisingfirma poolt. Kuna ehituste finantseerimine on sõlmitud kapitalirendi tingimustel, siis 
saadud raha (finantseerimise) summas kajastatakse bilansis kapitalirendikohustist 
(kasutusvalduse kohustist). Intressikulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustised 
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik või 
lepinguline alus või mis tulenevad senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab 
usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste 
hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud 
kohustised, mis teatud tingimusel võivad tulevikus muutuda kohustiseks, kuid mille 
kohustisena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena. 
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, 
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse 
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. 
 
Laenukohustised 
Võetud laenud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki 
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil. Pikaajaliste võetud laenude korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha 
arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu 
kasutades sisemise intressimäära meetodit.  
 
Ettevõtte tulumaks ja muud maksud 
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, kuid 
maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Maksumääraks oli kuni 
31.12.2014 21/79 ja alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. 
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaks kajastatakse dividendide 
väljakuulutamise hetkel tulemiaruandes kuluna olenemata sellest, millise perioodi eest need 
on välja kuulutatud või millal tegelikult välja makstakse. 
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Grupi emaettevõte Viimsi Vallavalitsus ei ole käibemaksukohuslane, kuid kajastab oma 
raamatupidamises käibemaksu eraldi kulukontol.  
 
Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.  
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivarade soetamise 
perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata 
jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse 
sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. 
 
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 
kuludega). Sihtfinantseerimise korral põhivarade soetamiseks võetakse varad bilansis arvele 
nende soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna. 
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse 
tulemiaruandes kompenseeritavat kulu või põhivarade soetust ja saadud toetust mõlemaid 
eraldi. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või 
sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvele võtmise kuupäeval. 
Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, 
kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud 
kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel 
laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Mittesihtotstarbelist 
finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna ja sihtfinantseerimise andja 
poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist sihtfinantseerimist kajastatakse 
saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja 
teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle kohta 
raamatupidamiskandeid ei tehta. 
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab 
raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või 
vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja hankijale 
(välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja 
maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse 
toetuse andjalt või vahendajalt). 
 
Valla poolt antavad toetused 
Toetuste arvestamisel ja väljamaksmisel lähtutakse Viimsi Vallavolikogu kehtestatud 
määrustest. Toetused kajastatakse esialgselt kohustisena vastava taotluse alusel. 
 
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseerit ud finantsvarad ja-kohustised 
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Viimsi Vallavalitsuse 
ja tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro. 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajatamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud 
monetaarsed varad ja kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse bilansipäeval 
ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. 
Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes perioodi 
tulu ja kuluna. 
 
Tulude arvestus 
Kogutud maksude ja loodusvarade kasutamise-ning saastetasude tulu võetakse arvele 
tekkepõhiselt, vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud 
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud 
maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning 
trahve trahvide määramise päeval. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva 
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tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade 
müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, 
müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu 
laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul 
kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.  
Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 
on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist 
intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel 
arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on 
tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks. 
 
Liitumistasude arvestus 
Liitumise müüja kajastab liitumistasu, mis ületab põhivarade arvele võtmise piirmäära, 
liitumiseks ehitatud põhivarade soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab 
liitumiseks ehitatud põhivarade soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna. 
Liitumistasu võib võtta miinusega põhivaradena arvele eraldi põhivarade kaardil. Liitumistasu, 
mis jääb alla põhivarade soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna. 
 
Kulude arvestus 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivarade või varude soetamisel tasutud 
mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh. käibemaks mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, 
kajastatakse soetamise hetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide 
väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel. 
Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna. 
 
Rahavoogude aruanne 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude leidmisel 
on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja põhitegevusega 
seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustiste saldode muutused. Käesolevas aastaaruandes 
on muudetud rahavoogude kirjete jaotust. Põhivarade soetusele lisanduv käibemaksukulu on 
lisatud põhivarade soetusele. Põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseerimisele on lisatud 
ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav käibemaksukulu ning põhivarade 
sihtfinantseerimine on loetud kogumahus rahavooks investeerimistegevusest. 
 
Seotud osapooled 
Seotud osapoolteks loetakse Viimsi Vallavolikogu ja - Vallavalitsuse liikmed ning asutuste 
juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida. Seotud osapoolteks on ka Viimsi 
valla konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja juhatuse 
liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, 
samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja 
äriühingud. 
Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt on  aruandeaastal aastaaruandes avalikustatud 
informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või valla 
konsolideerimisgrupi sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. 
 
Kassareserv 
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada 
vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, 
mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, 
kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada. 
 
Bilansipäevajärgsed sündmused 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste 
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud 
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tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel 
arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on 
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades. 
 
Eelarve täitmise aruanne 
Eelarve täitmise aruanne kuulub raamatupidamise aastaaruande koosseisu ja on 
Raamatupidamise seaduse § 41 alusel selle täiendavaks põhiaruandeks. Viimsi Valla eelarve 
koostatakse KOFS (kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seadus) alusel kassapõhisel 
põhimõttel konsolideerimata Viimsi Valla kohta. Eelarve täitmise aruanne on koostatud 
konsolideerimata Viimsi Valla kohta kassapõhiselt, mistõttu informatsiooni selles ei ole 
võimalik võrrelda tekkepõhisel põhimõttel koostatud Viimsi Valla konsolideerimata aruannetes 
(lisa 20) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest põhimõttest tulenevatele erinevustele 
on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 
1) põhivarade soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning 

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

2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata 
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, 
teenuste ja põhivarade soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande 
real Muud tegevuskulud). 

 

Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid  
tuhandetes eurodes  
 
  31.12.2017 31.12.2016 
Sularaha 6,6 10,9 
Arvelduskontod pankades 6 704,8 4 997,1 
Raha ja selle ekvivalendid kokku 6 711,4  5 008,0 

 
Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 0,5 tuh. eurot. 2016. aastal oli intressitulu 
0,3 tuh. eurot. 
 

Lisa 3. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded, maksukohust ised ning     
maksutulud 
tuhandetes eurodes  
 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

Nõuded brutosummas 
Lühiajalised nõuded 

  31.12.2017 31.12.2016 

Üksikisiku tulumaks 1 870,3 1 878,8 

Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest 17,0 16,3 

Muud maksud(kohalikud maksud) 0,7 5,3 

Trahvinõuded 7,6 10,0 

Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõuded -4,8 -4,8 

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded kokku 1 890,8  1 905,6 
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Tulu- ja maamaksu kogub ja kannab edasi Maksu- ja Tolliamet. Aruandeperioodi lõpuks 
deklareeritud, kuid üle kandmata maksutulu on kajastatud vastavalt Maksu- ja Tolliameti 
teatistele. Tulu loodusressursside kasutamise eest (vee erikasutus-, kaevandamis- ning 
saastetasud) kogub ja kannab edasi Keskkonnaamet. Aruandeperioodi lõpuks deklareeritud, 
kuid üle kandmata tasud on kajastatud vastavalt Keskkonnaameti teatisele. Kohalikke makse 
kogub Viimsi Vallavalitsus. 
  
            

B. Maksukohustised  

Maksud brutosummas Lühiajalised kohustised 

  31.12.2017 31.12.2016 

Sotsiaalmaks 394,8 335,3 

Üksikisiku tulumaks 208,7 178,8 

Käibemaks 62,1 69,8 

Kogumispensionimaksed 19,5 16,7 

Töötuskindlustusmaksed 25,7 21,9 

Erisoodustuste-ja ettevõtja tulumaks 2,1 0,8 

Loodusressursside kasutamise ja     

saastetasud 73,5 61,9 

Maamaks 6,5 4,2 

Maksukohustised kokku 792,9  689,4 
 
 

                                                             
C. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

  
Arvestatud tulu aruandeaastal 

  2017 2016 

Üksikisiku tulumaks 21 266,8 19 632,6 

Maamaks 2 536,4 2 532,7 

Kohalikud maksud 53,9 62,1 

Maksud kokku 23 857,1  22 227,4 

Tasu vee erikasutuse eest (lisa15) 67,1 69,3 

Tasud kokku 67,1 69,3 
 
Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallale aruandeaastal järgmiselt: reklaamimaksu 50,1 tuh. 
eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 3,8 tuh. eurot. 2016. aastal arvestati 
reklaamimaksu 55,3 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 6,8 tuh. eurot. 
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Lisa 4. Muud nõuded ja makstud ettemaksud 
tuhandetes eurodes 
 
    31.12.2017 31.12.2016 

Nõuded ostjate vastu       

  
Nõuded ostjate vastu (va põhivarade 
müük) 704,0 713,4 

  Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud  -80,3 -76,1 
Maksude ettemaksed    0,0  88,6 
Tulevaste perioodide kulud       
  Ettemaksed töövõtjatele 4,2 0,8 

  
Deklareeritud maksukulu töötasu 
ettemaksetelt 1,4 0,3 

  Muud tulevaste perioodide kulud 26,2 37,9 

  Ettemakstud sihtfinantseerimised (lisa 16) 78,9 50,7 

Nõuded saamata toetuste 
eest (lisa 13)   842,6 114,4 
Muud nõuded       
  Makstud tagatisdeposiidid 33,6 2,0 
  Käibemaksu deklareerimata ettemaksed 9,3 29,1 
  Muud nõuded 37,4 43,5 

  
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muud 
nõuded -30,4 -39,4 

Kokku muud nõuded ja ettemaksed 1 626,9 965,2 
 

Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed  

    31.12.2017 31.12.2016 

Muud pikaajalised nõuded  61,4 61,9 

Kokku pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 61,4  61,9 
  

 
Muude pikaajaliste nõuetena on kajastatud nõuded eraisikutele liitumistasude eest.  
 

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

Nimetus, aasta 
Osaluse Osalus Tulemiaruande  näitajad 

Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

  määr emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Netovarad 
  % bilansis      
SA Rannarahva 
Muuseum               

2017 100 12,1 507,4 476,0 31,4 179,2 131,8 

2016 100 12,1 432,6 -388,3 44,3 185,9 101,6 
Sihtasutus asub Eesti Vabariigis. 

2015. aasta 27. oktoobril otsustati Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 93 likvideerida SA 
Rannapere Sotsiaalkeskus ning 2015. aasta 15. detsembri otsusega nr 108 määrati 
likvideerimisprotsessi alguseks 01. aprill 2016. SA Rannapere Sotsiaalkeskus katkematu 
majandustegevus anti üle 01. detsembril 2015. aastal AS-le Rannapere Pansionaat. 
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Lisa 6. Osalused tütarettevõtetes 
tuhandetes eurodes 
 
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva 
mõju all olevad äriühingud: 

Nimetus, aasta 
Osaluse Osalus Tulemiaruande  näitajad Bilansi näitajad aasta 

lõpus 
  määr emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Netovarad 
  % bilansis         
AS Viimsi Vesi               

2017 100 9 755,1 3 692,9 -3 718,3 -25,4 39 159,2 36 213,9 

2016 100 9 755,1 3 459,6 -4 684,1 -1 224,5 39 611,8 39 239,3 

AS Rannapere                

Pansionaat               
2017 100 460,5 861,5 829,6 31,9 745,4 460,5 

2016 100 428,6 857,9 -779,1 78,8 585,3 428,6 

OÜ Viimsi Haldus               

2017 100 6 736,1 1 960,9 -1 731,4 229,5 20 556,2 7 836,4 

2016 100 6 736,1 1 314,0 -1 830,9 -516,9 20 970,1 7 606,9 

OÜ Viimsi Tehnoabi               
2017 100 0,0 9,5 -30,5 -21,0 49,1 46,2 

2016 100 0,0 18,7 -39,1 -20,4 71,9 67,2 

OÜ Viimsi Filterveevärk               

2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6 
Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis. 
 
2017. aastal ei suurendatud aktsia- ega osakapitali tütarettevõtetes. 
2016. aastal suurendati AS Rannapere Pansionaat aktsiakapitali 0,8 tuh. euro võrra 
ülekursina, mille tulemusena omistati aktsiale uus nimiväärtus 64 eurot. Aktsiate eest tasuti 
rahas. 
2016. aasta 29. märtsil otsustati Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 37 OÜ Viimsi Haldus, OÜ 
Viimsi Valla Arenduskeskus ja OÜ Haabneeme Lasteaed ühinemine üheks äriühinguks, 
ühendavaks äriühinguks sai OÜ Viimsi Haldus. Ühinemine teostati 2016. aastal. 
OÜ Viimsi Filterveevärk, mille põhitegevuseks planeeriti rajatava veepuhastusjaama ehitus ja 
haldamine, otsustati likvideerida AS Viimsi Vesi nõukogu otsusega nr 8 25.07.2016 ning 
likvideerimisprotsess lõpetati 2017. aastal. 
Grupi osalused nimetatud tütarettevõtetes seoses aktsia(osa-)kapitali suurendamisega ei 
muutunud. 
 

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud 
tuhandetes eurodes 
 
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2016 199,8 
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2017 199,8 

 
  2017 2016 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 18) -8,1 -0,7 

 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2017 

Vallavanem S. Kallas                                               85 
/digiallkirjastatud/ 

Kinnisvarainvesteeringuteks on maa.  
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks. 
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu oli 2017. aastal 0,3 tuh. eurot ning 
2016. aastal 0,3 tuh. eurot ning kajastub lisas 14 Õiguste müük summa koosseisus. 
 

Lisa 8. Materiaalsed põhivarad 
tuhandetes eurodes 
 

  

Maa Hooned ja 
rajatised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku 

Jääk 31.12.2015             

Soetusmaksumus  12 603,40 102 771,40 975,10 1 786,00 1 273,70 119 409,60 

Akumuleeritud kulum  0,00 -22 451,00 -776,80 -1 232,00 0,00 -24 459,80 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2015 12 603,40 80 320,40 198,30 554,00 1 273,70 94 949,80 

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 120,00 1 157,60 89,20 41,70 1 213,70 2 622,20 

Saadud mitterahal.sihtfinantseerimine 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 

Kulum ja allahindlus 0,00 -4 554,40 -150,50 -59,30 0,00 -4 764,20 

Ümberhindlused 168,60 0,00 0,00 0,00 0,00 168,60 

Ümberklassifitseerimine 0,00 145,40 477,40 -1,70 -621,10 0,00 
Müüdud põhivarade jääkväärtuste 
mahakandmine -607,10 -177,30 0,00 0,00 0,00 -784,40 

Muu mahakandmine jääkväärtuses 0,00 -87,60 -8,20 -4,00 -167,10 -266,90 

Kokku liikumised -318,50 -3 516,30 430,40 -23,30 425,50 -3 002,20 

Jääk 31.12.2016             

Soetusmaksumus  12 284,90 103 681,50 1 439,90 1 691,40 1 699,20 120 796,90 

Akumuleeritud kulum  0,00 -26 877,40 -811,20 -1 160,70 0,00 -28 849,30 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2016 12 284,90 76 804,10 628,70 530,70 1 699,20 91 947,60 

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 85,00 5 738,90 239,90 59,50 2 630,70 8 754,00 

Saadud mitterahal.sihtfinantseerimine 46,70 0,00 0,00 0,00 0,00 46,70 

Kulum ja allahindlus 0,00 -3 505,70 -189,70 -80,00 0,00 -3 775,40 

Ümberhindlused 472,80   0,00 0,00 0,00 472,80 

Ümberklassifitseerimine 0,00 1 011,70 0,00 0,00 -1 011,70 0,00 
Müüdud põhivarade jääkväärtuste 
mahakandmine 0,00 -120,00 0,00 0,00 0,00 -120,00 

Muu mahakandmine jääkväärtuses 0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 -2,70 

Kokku liikumised 604,50 3 122,20 50,20 -20,50 1 619,00 5 375,40 

Jääk 31.12.2017             

Soetusmaksumus  12 889,40 110 250,10 1 673,40 1 728,00 3 318,20 129 859,10 

Akumuleeritud kulum  0,00 -30 323,80 -994,50 -1 217,80 0,00 -32 536,10 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2017 12 889,40 79 926,30 678,90 510,20 3 318,20 97 323,00 
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Aruandeaastal on müüdud varasid müügihinnas kokku 170,3 tuh. euro eest ja kasumit saadud 
50,3 tuh. eurot, sh: 

1. Hooned ja rajatised müügihinnas 170,3 tuh. eurot ja kasum 50,3 tuh. eurot. 

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana -10 161,4 tuh. 
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest: 

1. Aruandeaasta soetuste summa materiaalse põhivara eest -8 754,0 tuh. eurot ja 
immateriaalse põhivara eest -50,1 tuh. eurot (lisa 9. 

2. Käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt -1 379,0 tuh. eurot. 
3. Liidetud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 485,7 tuh. eurot ja lahutatud aasta 

alguseks tarnijatele tasumata summa 463,9 tuh. eurot (lisa 10). 
4. Lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaksu kulu summas 

46,7 tuh. eurot, mille eest tasusid toetuse andjad otse tarnijale ja mis ülaltoodud 
tabelis on kajastatud soetusena (mitte saadud mitterahalise sihtfinantseerimisena). 

2017. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 472,8 
tuh. eurot (2016. aastal kokku summas 168,6 tuh. eurot), mis hinnati maa maksustamishinnas. 

 
 
Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarad 
tuhandetes eurodes 

  

Hooned ja 
rajatused 

Info ja 
kommunikats. 

seadmed 

Masinad ja 
sedamed 

Muu 
põhivara Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2016 12 166,5  52,8  78,9  811,1  13 109,3  

Akumuleeritud kulum 31.12.2016 -2 514,4  -52,8  -78,9  -811,1  -3 457,2  

Jääkväärtus 31.12.2016 9 652,1  0,0  0,0  0,0  9 652,1  
 

Soetusmaksumus 31.12.2017 12 166,5  52,8  78,9  811,1  13 109,3  

Akumuleeritud kulum 31.12.2017 -2 757,7  -52,8  -78,9  -811,1  -3 700,5  

Jääkväärtus 31.12.2017 9 408,8  0,0  0,0  0,0  9 408,8  
 
 
Pangalaenude tagatiseks panditud vara 
tuhandetes eurodes 

  Maa Kinnistu Kokku 

Soetusmaksumus 1 450,2  10 551,2  12 001,4  

Akumuleeritud kulum 0  -3 441,2  -3 441,2  

Jääk 31.12.2016 1 450,2  7 110,0  8 560,2  

Soetusmaksumus 1 450,2  10 551,2  12 001,4  

Akumuleeritud kulum 0  -3 840,5  -3 840,5  

Jääk 31.12.2017 1 450,2  6 710,7  8 160,9  
    

 
Ülaltoodud panditud varad väljendavad pankadelt võetud pangalaenude tagatisi, mis on lahti 
kirjutatud lisas 12. 
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Lisa 9. Immateriaalsed põhivarad 
tuhandetes eurodes 
 

  
Tarkvara 

Muud 
immat. 

põhivarad 

Õigused ja 
litsentsid Ettemaksed  Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2015 171,4 25,0 191,7 82,7 470,8 
Akumuleeritud kulum 31.12.2015 -93,7 -24,4 -76,7 0 -194,8 
Jääkväärtus 31.12.2015 77,7  0,6 115,0 82,7 276,0 
            
Aruandeperioodi liikumised           
Soetused  12,9 0 0 61,5 74,4 
Amortisatsioon -21,2 -0,6 -9,6 0 -31,4 
Soetusmaksumuse 
mahakandmine -12,8 0 0 0 -12,8 
Kulumi mahakandmine 12,8 0 0 0 12,8 
            
Soetusmaksumus 31.12.2016 171,5 25,0 191,7 144,2 532,4 
Akumuleeritud kulum 31.12.2016 -102,1 -25,0 -86,3 0 -213,4 
Jääkväärtus 31.12.2016 69,4  0,0 105,4 144,2 319,0 
            
Aruandeperioodi liikumised           
Soetused  0 8,9 5,4 35,8 50,1 
Amortisatsioon -20,1 -3,7 -10,0 0 -33,8 
Soetusmaksumuse 
mahakandmine 0 0 0 0 0,0 
Kulumi mahakandmine 0 0 0 -1,5 -1,5 
            
Soetusmaksumus 31.12.2017 171,5 33,9 197,1 178,5 581,0 
Akumuleeritud kulum 31.12.2017 -122,2 -28,7 -96,3 0 -247,2 
Jääkväärtus 31.12.2017 49,3  5,2 100,8 178,5 333,8 

 

Lisa 10. Võlad hankijatele ja töövõtjatele ning muu d kohustised ja 
saadud ettemaksed 
tuhandetes eurodes 
 
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele 
  31.12.2017 31.12.2016 
VÕLAD HANKIJATELE     
Lühiajalised kohustised      
Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 811,6 624,9 
Võlad hankijatele põhivarade eest 150,9 51,4 
Kokku lühiajalised võlad hankijatele 962,5  676,3 
Pikaajalised kohustised      
Võlad hankijatele põhivarade eest 334,8 412,5 
Kokku pikaajalised kohustised 334,8  412,5 
   
  31.12.2017 31.12.2016 
VÕLAD TÖÖVÕTJATELE     
Puhkusetasude kohustis 568,9 503,1 
Töötasu võlgnevus 570,4 479,9 
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Arvestatud ja kinnipeetud maksud, mille     
deklareerimiskohustis pole veel saabunud 361,1 317,3 
Võlad majanduskulude eest  2,6 2,5 
Muud võlad töövõtjatele 4,2 2,6 

Kokku võlad töövõtjatele 1 507,2  1 305,4 
 
B. Muud kohustised ja saadud ettemaksed 

     31.12.2017   31.12.2016   
  Lühiajaline  Pikaajaline Lühiajaline  Pikaajaline 
  osa osa osa osa 

MUUD KOHUSTISED JA SAADUD 
ETTEMAKSED         
Intressikohustised 15,1 0,0 16,7 0,0 
Toetuste andmise kohustised (lisa 16) 5,5 0,0 0,0 0,0 
Muud kohustised 40,4 0,0 2,9 0,0 
Saadud tagatistasud 28,5 0,0 29,1 0,0 
Muud saadud ettemaksed 0,7 49,3 0,2 51,8 
Ettemaksed toodete ja teenuste eest 38,7 0,0 46,8 0,0 
Kokku 128,9 49,3 95,7 51,8 
SIHTFINANTSEERIMINE (vt. lisa 13)         
Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 48,6 0,0 24,5 0,0 
Kokku  48,6 0,0 24,5 0,0 

 

Lisa 11. Eraldised ja tingimuslikud kohustised 
tuhandetes eurodes 

Eraldised 
Jääk 

seisuga Kasutatud Lisandunud/ 
Jääk 

seisuga 
  31.12.2016   tühistatud 31.12.2017 
Kohtuprotsesside suhtes       
  Lühiajalised 4,4 1,1 59,5 62,8 

 
Tallinna Halduskohtu poolt menetluses olevate haldusasjade tarbeks seoses nõudega 
tühistada ehitusload on 2017. aastal moodustatud eraldised kokku summas 59,5 tuh. eurot, sh 
haldusasja 3-15-2764 osas -0,4 tuh. eurot (2016. aastal 0,7 tuh.eurot) ning haldusasjade 3-
15-873 ja 3-18-597 59,7 tuh. eurot(2016. aastal 3,0 tuh. eurot). Menetluses oleva tsiviilasja 2-
17-19405 tarbeks tehnorajatise talumistasu väljamõistmise nõudes on moodustatud 
2017.aastal eraldis summas 0,2 tuh. eurot. 

Viimsi Vallavalitsusel on pooleliolevaid kohtuasju kokku 17: 2 tsiviilasi ja 15 haldusasja. 1 
tsiviilasi on tehnorajatise talumistasu väljamõistmise nõudes ja teises on maksekäsu 
menetluse korras nõudjaks Viimsi vald ise. 3 haldusasja on nõudega tunnistada kehtetuks 
ehitusload, 2  seoses projekteerimistingimuste väljastamisega, 5 seoses ehitusjärelevalve 
teostamisega, 1 kohustamises isikliku kasutusõiguse seadmiseks, 3 vallavalitsuse korralduste 
ja 1 volikogu otsuse tühistamise nõudes. 
Nõudena oli 2016. aastal kajastatud tsiviilasjas 2-07-24191 valla kasuks välja mõistetud 
menetluskulud summas 9,1 tuh eurot, mis laekus 2017. aastal. 
Käsitletud ei ole kohtuvaidlusi, kus Viimsi vald on kaasatud iseseisva nõudeta kolmanda 
isikuna ning sotsiaal- ja tervishoiuameti valdkonda kuuluvaid vaidlusi. 

2007. aasta detsembris oli Maanurk OÜ-ga sõlmitud lepingu alusel seatud hoonestusõigus 
Haabneeme staadionile 50 aastaks OÜ-le Viimsi Haldus. 2012. aastal langetati otsus 
kohtuasjas Maanurk OÜ (endise nimega NordWest Kinnisvara OÜ) vastu (tsiviilasi nr 2-11-
1643) hoonestusõiguse tasu maksmise võlgnevuse ning hoonestusõiguse omanikule 
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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. 
Detsembris 2015 tegi OÜ Viimsi Haldus avaldused Tartu Maakohtu kinnistusosakonnale AS 
Nord Projekt kasuks seatud hüpoteegi summas 2 500,0 tuh. Eesti krooni ja OÜ Kentex Finance 
Eesti kasuks seatud hüpoteegi summas 20 000,0 tuh. Eesti krooni kustutamiseks ning 
notariaalkorras edasisaatmiseks nõuded AS-le Nord Projekt ja OÜ-le Kentex Finance Eesti 
hüpoteekide kustutamiseks nõusoleku esitamiseks, kuna hüpoteegid asuvad järjekorras 
tagapool Avaldaja kasuks kantud eelmärkest, mistõttu kinnistu igakordsel omanikul on õigus 
nõuda nimetatud asjaõiguste kustutamist. Jaanuaris 2016 sõlmiti Haabneeme staadioni ja 
hoonestusõiguse müügilepingud, mille kohaselt nimetatud lepinguesemed müüdi kokku 120,0 
tuh. euro eest (kumbki 60,0 tuh. eurot).  
 

Tingimuslikud kohustused 31.12.2017 31.12.2016 

Teenus- ja üürilepingute suhtes 499,9 483,4 

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt 5 361,2 5 295,2 
 
Tingimusliku kohustusena on kajastatud kulud, mis võivad tekkida seoses MTÜ-ga Laste Aeg 
sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepinguga. Leping on sõlmitud aastani 2021, 
etteteatamistähtajaga 12 kuud, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on arvestatud 
12 kuu teenuse eest tasumisele kuuluv summa 486,6 tuh. eurot. Teine leping on sõlmitud OÜ-
ga Lilletee LA lasteaiaruumide üürimiseks. Leping on sõlmitud aastani 2020, 
etteteatamistähtajaga 1 kuu, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on kajastatud 1 
kuu üür summas 13,3 tuh. eurot. 
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. Tallinna Ringkonnakohtu otsuse 
alusel on kahjutekitajatelt välja mõistetud 374,5 tuh. eurot, millest 103,0 tuh. euro osas on 
sõlmitud 2018. aasta jaanuaris tasumise kokkulepe. Ülejäänud nõue on edastatud täitmiseks 
kohtutäituri kaudu. 2014. aastal algatati kriminaalmenetlus, kus kahju kannatajaks oli SA 
Rannapere Sotsiaalkeskus. Kriminaalmenetlus lõpetati 2017. aasta jaanuaris aluse 
puudumise tõttu.  

2017. aastal sõlmis Viimsi Vallavalitsus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega(EAS) toetuse 
saamise lepingu Prangli saare veepuhastussüsteemi ja puurkaevu rajamiseks, kokku summas 
95,9 tuh. eurot, millest 2017. aasta lõpu seisuga oli tehtud töid summas 44,2 tuh. eurot ning 
95,9 tuh. eurot on kajastatud bilansivälise nõudena. Projekt lõpeb ning toetuse laekumine 
toimub 2018. aastal.  
2017. aastal sõlmis Viimsi Keskkool 1 ja Viimsi Vallavalitsus 1 sihtfinantseerimise lepingu SA 
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 32,2 tuh. eurot, millest 2017. 
aasta lõpuks oli teostatud tegevusi 14,7 tuh. eurot ja saadud toetust 25,7 tuh. eurot ning 
bilansivälise nõudena on kajastatud 6,4 tuh. eurot. Projektid lõpevad 2018. aastal.  
2016.aastal sõlmis MLA Viimsi Lasteaiad 1 ja 2017. aastal 1 lepingu SA Archimedesega 
Erasmus+projektide raames kokku summas 24,7 tuh. eurot, millest 2017. aasta lõpuks oli 
teostatud tegevusi 5,0 tuh. eurot ja saadud toetust 19,7 tuh. eurot ning bilansivälise nõudena 
on kajastatud 5,0 tuh. eurot. Projektid lõpevad 2018 ja 2019. aastal.  
2017.aastal sõlmis Viimsi Vallavalitsus koos Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga 
sihtfinantseerimise lepingu SA Innovega tööturul osalemist toetava intervallteenuse toetuseks 
Tallinnas ja Viimsis kokku summas 197,5 tuh. eurot, millest aruandeaastal teostatud tegevusi 
ja saadud toetust oli Viimsi Vallavalitsusel 16,2 tuh. eurot ning bilansivälise nõudena on 
kajastatud 9,9 tuh. eurot. Projekt lõpeb 2019. aastal. 
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Potentsiaalne tulumaks dividendidelt  
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit 
kokku 26 806,2 tuh. euro väärtuses ( 31.12.2016 28 475,9 tuh. eurot), millest omanikule on 
võimalik dividende välja maksta 21 444,9 tuh. eurot (31.12.2016 21 180,7 tuh. eurot). Sellelt 
arvestatud potentsiaalne tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena.  
 

Lisa 12. Laenukohustised  
tuhandetes eurodes 
 
Laenukohustiste jaotus järelejäänud tähtaja järgi 

  

Tähtajaga kuni 
1 aasta 

Tähtajaga 
1-5 aastat  

Tähtajaga 
üle 5 aasta Kokku 

Jääk seisuga 31.12.2016         
Pangalaenud 1 629,1 5 621,2 7 416,7 14 667,0 

Kapitalirent 691,0 2 926,1 3 766,2 7 383,3 

Kokku 2 320,1  8 547,3 11 182,9 22 050,3 

Jääk seisuga 31.12.2017         

Pangalaenud 2 294,4 7 163,5 8 821,2 18 279,1 

Kapitalirent 706,9 2 927,9 3 057,5 6 692,3 

Kokku 3 001,3  10 091,4 11 878,7 24 971,4 
 

 
Aruandeperioodil toimunud liikumised 

  2017 2016 
Saadud laenud 5 250,0  4 746,7  

Tagasi makstud laenud -1 637,9 -6 586,5 

Tagasi makstud kapitalirendikohustised -691,0 -1 520,1 

Kokku 2 921,1 -3 359,9 
Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO. 

 
 
 

 
 
Intressikulud 

  2017 2016 
Pangalaenudelt -111,4 -179,4 

Kapitalirendilt -53,6 -464,5 

Muudelt kohustistelt -16,0 -18,8 

Muud intressikulud -0,8 -0,7 

Kokku intressikulu -181,8  -663,4 
 
 
 
Informatsioon laenulepingute kaupa 

Laenu andja Lõpptähtaeg  Intressimäär Alusvaluuta  
     Jääk  

  

        31.12.2017 31.12.2016 

SWEDBANK   V Vesi 2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,2% EUR 5,6 72,0 
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SWEDBANK   V Vesi 2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,2% EUR 94,7 188,6 

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

DnB NORD Pank V Vesi 2019 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,75% EUR 29,4 100,0 

DnB NORD Pank V Vesi 2019 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+2,3% EUR 126,5 143,6 

SA KIK   V Vesi      2028 

Euro 6 kuu 
EURIBOR+ 
1,75% EUR 823,1 897,9 

SA KIK   V Vesi 2028 

Euro 6 kuu 
EURIBOR 
+1,25% EUR 1 074,7 1 172,5 

SWEDBANK  Haabn. 2020 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+2,0% EUR 350,8 478,4 

SWEDBANK  Hald. 2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,58% EUR 488,9 545,3 

SWEDBANK  Hald. 2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,78% EUR 147,8 164,7 

SWEDBANK  Rannap. 2024 
Euro 6 kuu                
EURIBOR+1,5% EUR 148,2 0,0 

SWEDBANK  Rannap. 2019 
Euro 6 kuu                
EURIBOR+2,3% EUR 35,6 53,9 

SA KIK Vv 2018 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,0 EUR 234,7 469,5 

SA KIK  Vv 2033 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,0 EUR 2 840,0 2 840,0 

SWEDBANK   Vv 2028 
Euro 6 kuu                 
EURIBOR+0,97% EUR 1 446,6 1 589,4 

SWEDBANK  Vv  2027 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,56% EUR 1 416,5 1 560,5 

DANSKE BANK AS Eesti fil. Vv 2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,68% EUR 3 916,0 4 390,7 

DANSKE BANK AS Eesti fil. Vv 2027 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,62% EUR 5 100,0  0,0  

KOKKU       18 279,1 14 667,0 
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Laenulepingud sisaldavad muuhulgas teatud tingimusi (loan covenants) mida laenusaajad 
peavad järgima ja peavad neile tingimustele vastama. Vastasel korral võib olla laenuandjal 
õigus laen koheselt tagasi nõuda. Seisuga 31.12.2017 vastasid Viimsi Vald ja tema 
tütarettevõtted kõikidele laenulepingu tingimustele. 
 
Tütarettevõte OÜ Viimsi Haldus on andnud hoonestusõiguse AS-ile SEB Liising. Lepinguga oli 
kokku lepitud hoonestusõiguse ulatus ja Viimsi Keskkooli ehitus. Ehitatud Viimsi Keskkooli 
kasutamise osas on kasutusvaldus tähtajaga 01.09.2026 tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus 
kasuks. Kasutusvalduse kohustis on kajastatud kapitalirendi kohustisena seisuga 31.12.2017 
summas 6 692,3 tuh. eurot (seisuga 31.12.2016 summas 7 383,3 tuh. eurot). 2017. aastal 
teostati tagasimakseid summas 691,0 tuh. eurot (2016. aastal 675,6 tuh. eurot) 
 
Nordea Bank AB Eesti filiaali laen mahus 4 746,7 tuh. eurot refinantseeriti 11. märtsil 2016 
Danske Bank AS Eesti filiaalis intressimääraga 6 kuu EURIBOR + 0,68%. 
 
Pangalaenude tagatisteks on seatud hüpoteegid kinnistutele ja maale (lisa 8) ning 
kommertspant varadele. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on kajastatud lisas 8. 
 
Viimsi Valla konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste laenude tagatiseks panditud varad 
seisuga 31.12.2017 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 31.12.2017 310,3 tuh. eurot, 31.12.2016 326,5 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 31.12.2017 302,6 tuh. eurot, 31.12.2016 333,6 tuh. eurot); 
AS-ilt Swedbank saadud laenu katteks on hüpoteek Viimsi vallas asuvale Veere tee 3 
kinnistule summas 1 150,4 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2017 822,9 tuh 
eurot, 31.12.2016 921,8 tuh. eurot). 

3. Tütarettevõtte AS Viimsi Vesi AS-ilt Swedbank saadud laenude tagatiseks on hüpoteek 
Viimsi vallas asuvatele kinnistutele Katlamaja tee 17, Vanapere tee 12 ja Kangru II Lubja 
külas kokku summas 2 013,2 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2017  519,8 
tuh. eurot, 31.12.2016 519,8 tuh. eurot); 
DnB Nord Bank Finland Plc filiaalist saadud laenude tagatiseks on hüpoteek Viimsi vallas 
asuvatele kinnistutele Haabneeme PJ 2 ja Haabneeme PJ 4 kokku summas 1 744,8 tuh. 
eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2017 160,1 tuh. eurot, 31.12.2016 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 31.12.2017 245,7 tuh. eurot, 31.12.2016 245,7 tuh. eurot); 
kommertspant käibevaradele AS Viimsi Vesi varadele summas 335,5 tuh. eurot; 
kommertspant käibevaradele AS Viimsi Vesi varadele summas 482,5 tuh. eurot; 
kommertspant AS Viimsi Vesi varadele summas 1 700,1 tuh. eurot (bilansiline maksumus 
31.12.2017 5 274,9 tuh eurot, 31.12.2016 5 528,0 tuh. eurot) SA Keskkonna 
Investeeringute Keskuse kasuks saadud laenu tagatiseks; 
Harju Maavalitsusele maa järelmaks, mille katteks on seatud hüpoteek maale Eesti 
Vabariigi kasuks summas 453,8 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2017 524,5 
tuh. eurot, 31.12.2016 524,5 tuh. eurot); 
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Lisa 13. Saadud toetused 
Tuhandetes eurodes 
 
  2017. aasta tulud     Jääk 31.12.2017.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        
Kodumaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  498,5  0,0 0,0 4,6 11,1 0,0 
Eesti Noorsootöö Keskus             
3.-7. aastaste laste eesti keele õppe 
korraldamine lasteaias 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Muusikakooli projekti "Eesti 
väikekannel" 0,3           
Täiendav keeleõppe toetus 
keeleküblusõpilasele Viimsi Koolis 1,0 0,0 0,0   0,0 0,0 
Viimsi õpilas-noortemaleva toetus 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rahandusministeerium             
õppelaenude kompenseerimine 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ujumise algõpetus 2. klassi õpilastele 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Aadressiandmete korrastamise toetus 9,3 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 
Haja-asustuse programmi toetus  4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarveline toetus Haabneeme 
välijõulinnaku rajamiseks 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarveline toetus Mõisapargi laste 
mänguvälaku rekonstrueerimiseks 0,0       5,0   
Alaealiste komisjoni tegevustoetus 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Südamekuu liikumistegevuste toetus 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
Randvere Kooli projekt "MaanTeeA" 
jalgratturi koolitus 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kultuuriministeerium             
Rannarahvamuuseumi puitpaatide 
restaureerimise koolitus 1,5 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Keila Linnavalitsus             
Kohalike omavalitsuste vahelised 
toetused:             
Raamatukogude raamatud ja teavikud 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Harjumaa Omavalitsuste Liit             
XII noorte laulu- ja tantsupeo 
transpordikulude toetus  1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus             
 Prangli veetranspordi toetus 290,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Muusikakoolide Liit             

Viimsi Muusikakooli projekt "Igal lapsel 
oma pill", toetus  2 tenortrombooni ja 2 
korneti soetamiseks 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  2017. aasta tulud     Jääk 31.12.2017.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        

MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Igal 
lapsel oma pill", toetus 4 kellamängu 
soetamiseks 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Noorteühenduste Liit             
Noortevolikogu projekt VIID  0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Kultuurkapital             
Viimsi JazzPopFest 2017 toetus 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Raamatukogu laste suvine 
võistulugemine 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahvariiete soetamise toetus MLA 
Viimsi Lasteaiale 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rannarahvamuuseumi näitus "Piirideta 
meri rändnäitus" 4,0           

Rannarahvamuuseumi näitus "Ühel 
väikesel saarel elas geenius" 2,4           
Eesti Töötukassa             
Töötu töölerakendamise palgatoetus 
Viimsi Muusikakoolile 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Töötu töölerakendamise palgatoetus 
Viimsi Rannarahvamuuseumis 4,8           
Sotsiaalkindlustusamet             
Täiendavate puhkepäevade hüvitus 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
Eesti Kooriühing             
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus 
Muusikakoolile 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus 
Püünsi Koolile 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus 
Randvere Koolile 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts             
XXVI laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi 
Koolile  1,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Püünsi Kooli projekt "Õpilaste 
keskkonnateadlikkus" 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli 
õpilaste aktiivõppe lood"  2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Kooli projekt "Säästlik tarbimine" 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe 
2016/17" 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe 
2017/18" 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MLA Viimsi Lasteaiad õppeprogrammid 
Viimsi lasteaedades 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0   
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  2017. aasta tulud     Jääk 31.12.2017.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        
SA Innove             
Viimsi Kooli projekt "Kaasatud 
kogukond, võimalusterohkem kool 
2017-2018" 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 
SA Eesti Infotehnoloogia             
HITSA Progetiiger programmi digitaristu 
täiendamise toetus koolidele  73,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
HITSA Progetiiger programmi digitaristu 
täiendamise toetus lasteaiale 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eraisikud             
Eraisikute annetused Püünsi Koolile 
rahvariiete soetamiseks 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Välismaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  129,7 0,0 0,0 13,3 37,5 0,0 
SA Archimedes             
Randvere Kooli projekt ""Randvere 
Kooli õpetaja õpiränne 2016" 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Kooli Erasmus+ projekt "Õppiv 
õpetaja - õppiv kool 2016"" 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MLA Viimsi Lasteaiad projekt 
Erasmus+ 2014 kasutamata osa 
tagastus -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MLA Viimsi Lasteaiad projekt 
Erasmus+ 2016 3,2 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 
MLA Viimsi Lasteaiad projekt 
Erasmus+ 2017 1,8 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 
Viimsi Kooli projekt " Õppijaks 
kujunedes 2017" 9,6 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 
Viimsi Kooli Erasmus+ projekt "ICT in 
Use 2015" 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Kooli Erasmus+ Bonni projekt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vallavalitsuse noorsootöö projekt "Mina 
ja minu oskused 2017" 5,2 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 
SA Innove             
Randvere Kooli projekt "Õpetajate 
enesemotivatsiooni toetamine 2017" 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi haridustöötajate arenduspäeva 
toetus 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Kooli projekt " Õppija arengut 
toetav õpetaja 2016-2017" 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ettevõtluse Arendamise SA             
Uus-Pärtle lasteaia ehitamise 
tegevuskulude toetus 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet             
Innove projekt "Tööturul võrdest 
kohtlemist toetav intervallhoiuteenus 
Tallinnas ja Viimsis" 16,3 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 
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  2017. aasta tulud     Jääk 31.12.2017.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        
Asociacion Europa 2020 (Hispaania)             
Viimsi valla ja Hispaania 
noortevahetuse projekt 2017 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Meriturvalisuuden ja Liikentee TU 
(Soome)             
Kesk-Läänemere programmi 
väikesadamate projekt "CenBalti 30 
MILES" 2015-2018" 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
University of Turku (Soome)             
INTERREG BSR programmi 
rahvusvaheline projekt HAZARD 2016-
2019 18,1 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 
Asociatia Hair Redivivus (Rumeenia)             
Viimsi valla Erasmus+ 
koolitusprogramm "All the World`s a 
Stage2017" 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 
 Executive Agency for SMEs (EASME) 
(Hispaania)             
AS Viimsi Vesi projekt" Life Alchemia 
2017-2020", Eesti ja Hispaania 
koostööprojekt joogiveest 
radionukliidide eemaldamise 
erinevatest tehnoloogiatest. 1,3 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 
University of The West of England              
Randvere kooli rahvusvaheline 
Erasmus+ muusikateraapia projekt 
"Stalwarts" 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 
Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks  2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Innove             
Viimsi Kooli projekt " Õppija arengut 
toetav õpetaja 2016-2017" 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli projekt "Õpetajate 
enesemotivatsiooni toetamine 2017" 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi haridustöötajate arenduspäeva 
toetus 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tagasi nõutud kodumaine 
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 
(miinusega)  -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
AS TF TAK Toidu-ja 
Fermentatsioonotehnoloogia 
Arenduskeskus             

AS Viimsi Vesi EAS projekt uute 
tehnoloogiate välja töötamiseks ja 
arendamiseks toiduainete ja 
biotehnoloogia ettevõtete innovaatilise 
tegevuse toetamisel -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  2017. aasta tulud     Jääk 31.12.2017.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        
Tagasi nõutud välismaine 
sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 
(miinusega)  -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Innove             
Randvere Kooli projekt "Õpetajate 
enesemotivatsiooni toetamine 2017" -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Archimedes             
Vallavalitsuse noorsootöö Erasmus+ 
projekt "FutureNow 2015" -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kodumaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 66,5 0,0 19,8 0,0 0,0 
Ettevõtluse Arendamise SA             
Prangli saare kütusetankla rajamine 0,0 19,8 0,0 19,8 0,0 0,0 
Keskkonnaministeerium             
Transpordimaad Metsakasti külas ja 
Püünsis (mitterahaline) 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
 
eteria Estate OÜ             
Transpordimaad Pringi külas 
(mitterahaline) 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kodumaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 2 454,5 0,0 804,3 0,0 0,0 
Ettevõtluse Arendamise SA             
Leppneeme tee jalg- ja jalgrattatee 
ehitamine 0,0 351,3 0,0 351,3 0,0 0,0 
Randvere tee jalg- ja jalgrattatee 
ehitamine 0,0 453,0 0,0 453,0 0,0 0,0 
Uus-Pärtle lasteaia ehitamine 0,0 1 564,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Haabneeme tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine 2014-2020 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Mõisapargi veesilmade ja jalgtee 
rekonstrueerimine 0,0 81,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Välisabi kaasfinantseerimise 
vahendamine põhivara soetuseks  0,0 15,1 0,0 0,5 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Mõisapargi veesilmade ja jalgtee 
rekonstrueerimine 0,0 15,1 0,0 0,5 0,0 0,0 

Kohaliku omavalitsuse toetusfond  0,0 0,0 4 707,4 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarvelised toetusfondi vahendid:             
Hariduskuludeks 0,0 0,0 4 185,1 0,0 0,0 0,0 
Koolieelsete lasteasutuste toetuseks 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0 0,0 
Huvitegevuse toetuseks 0,0 0,0 52,1 0,0 0,0 0,0 
Kohalike teede hoiuks 0,0 0,0 245,3 0,0 0,0 0,0 
Jäätmehoolduse arendamiseks 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 
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  2017. aasta tulud     Jääk 31.12.2017.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        
Toimetulekutoetuseks 0,0 0,0 58,2 0,0 0,0 0,0 
Väikesaarte toetuseks 0,0 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 
Puuetega lastele abi osutamise 
toetuseks 0,0 0,0 59,2 0,0 0,0 0,0 
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste toetuseks 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 
Registritoiminguteks 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Muud saadud tegevustoetused  0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 
SA Innove             
Täiendava eesti keele õppe 
lisarahastamine Viimsi Koolis 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Lastekirjanduse Keskus             

Randvere Kooli laste- ja noorte 
kultuuriaasta programm "50 ideed" 
"Teeme teatrit!" 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
KOKKU SAADUD TOETUSED 627,1  2 536,1 4 708,9 842,5 48,6 0,0 
      

2017. aastal saadi toetusi kokku summas 7 872,1 tuh. eurot. 
 
Bilansivälise nõudena on 2017. aastal kajastatud kokku 117,2 tuh. eurot. 
 
2017. aastal sõlmis Viimsi Vallavalitsus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega(EAS) toetuse 
saamise lepingu Prangli saare veepuhastussüsteemi ja puurkaevu rajamiseks, kokku summas 
95,9 tuh. eurot, millest 2017. aasta lõpu seisuga oli tehtud töid summas 44,2 tuh. eurot ning 
95,9 tuh. eurot on kajastatud bilansivälise nõudena. Projekt lõpeb ning toetuse laekumine 
toimub 2018. aastal.  

2017. aastal sõlmis Viimsi Keskkool 1 ja Viimsi Vallavalitsus 1 sihtfinantseerimise lepingu SA 
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 32,2 tuh. eurot, millest 2017. 
aasta lõpuks oli teostatud tegevusi 14,7 tuh. eurot ja saadud toetust 25,7 tuh. eurot ning 
bilansivälise nõudena on kajastatud 6,4 tuh. eurot. Projektid lõpevad 2018. aastal.  

2016.aastal sõlmis MLA Viimsi Lasteaiad 1 ja 2017. aastal 1 lepingu SA Archimedesega 
Erasmus+projektide raames kokku summas 24,7 tuh. eurot, millest 2017. aasta lõpuks oli 
teostatud tegevusi 5,0 tuh. eurot ja saadud toetust 19,7 tuh. eurot ning bilansivälise nõudena 
on kajastatud 5,0 tuh. eurot. Projektid lõpevad 2018 ja 2019. aastal.  

2017.aastal sõlmis Viimsi Vallavalitsus koos Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuametiga 
sihtfinantseerimise lepingu SA Innovega tööturul osalemist toetava intervallteenuse toetuseks 
Tallinnas ja Viimsis kokku summas 197,5 tuh. eurot, millest aruandeaastal teostatud tegevusi 
ja saadud toetust oli Viimsi Vallavalitsusel 16,2 tuh. eurot ning bilansivälise nõudena on 
kajastatud 9,9 tuh. eurot. Projekt lõpeb 2019. aastal. 
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Võrdlustabel 2016. aasta kohta 
  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         
Kodumaine sihtfinantseerimine             
tegevuskuludeks  632,7 0,0 0,0 33,2 13,6 0,0 
Haridus-ja Teadusministeerium             
3.-7. aastaste laste eesti keele õppe 
korraldamine lasteaias 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Erakoolide tegevuskulude katmine 157,7 0,0 0,0   0,0 0,0 
Viimsi õpilas-noortemaleva toetus 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rahandusministeerium             
õppelaenude kompenseerimine 9,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
aadressiandmete korrastamise toetus 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi staadioni inventari soetamine 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Püünsi laste mänguväljaku rajamine koos 
atraktsioonidega 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kultuuriministeerium             
Raamatu "Prangli" kirjastamine 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kingu talu rookatuse hooldus 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
Toetus Randvere Kooli jagratturite 
koolituseks 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Harju Maavalitsus             
Ujumise algõpetus 2.klassi õpilastele 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lapsehoiuteenused puuetega lastele 36,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Noortevolikogu tegevustoetus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alaealiste komisjoni tegevustoetus 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Südamekuu liikumiskampaania toetus 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hajaasustuse programmi toetus 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 
Keila Linnavalitsus             
Kohalike omavalitsuste vahelised 
toetused:             
Raamatukogude raamatud ja teavikud 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Harjumaa Omavalitsuste Liit             
Toetus näiteringile Eksperiment 
Kanadasse sõiduks 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus             
 Prangli veetranspordi toetus 294,9 0,0 0,0 24,9 0,0 0,0 
Eesti Muusikakoolide Liit             
Viimsi Muusikakooli projekt "Igal lapsel 
oma pill", toetus  pianiino Petrof ja korneti 
soetamiseks 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Kooli projekt "Igal lapsel oma pill", 
toetus digitaalse klaveri soetamiseks 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Noorteühenduste Liit             
Noortevolikogu projekt VIID 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Kultuurkapital             
Viimsi JazzPopFest 2016 toetus 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2017 

Vallavanem S. Kallas                                               100 
/digiallkirjastatud/ 

  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         
Viimsi Raamatukogu lastehommikute sari 
"Raamatuga koos loodust avastamas"  0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Raamatukogu laste suvine 
võistulugemine 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Raamatukogu lasteürituste sari 
"Tahan saada targaks. Aita mind raamat!" 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Näitus "Piirideta meri" muueseumis 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Projekt "Schmidti arhiiv" muuseumis 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Raamatu "Prangli" kirjastamine 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Töötukassa             
Töötu töölerakendamise palgatoetus 
Viimsi Muusikakoolile 1,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 
Töötu töölerakendamise palgatoetus 
Rannarahvamuuseumile 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sotsiaalkindlustusamet             
Täiendavate puhkepäevade hüvitus 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 
MTÜ Hooandja             
Raamatu "Prangli" kirjastamine 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
AS TF TAK Toidu-ja 
Fermentatsioonotehnoloogia 
Arenduskeskus             
EAS projekt uute tehnoloogiate välja 
töötamiseks ja arendamiseks toiduainete 
ja biotehnoloogia ettevõtete innovaatilise 
tegevuse toetamisel 14,4 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 
Eesti Kooriühing             
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus 
Muusikakoolile 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus 
Püünsi Koolile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus 
Randvere Koolile 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts             
XII noorte laulu- ja tantsupeo toetus 
Püünsi Koolile 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
XXVI laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi 
Koolile 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli 
õpilaste aktiivõppe lood"  5,7 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
Viimsi Keskkooli projekt "Säästlik 
tarbimine"  2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Keskkooli projekt "Ökovõrgustiku 
õpe" 14,5 0,0 0,0 0,0 7,0 0,0 
OÜ Abilised             
Toetus näiteringile Eksperiment 
Kanadasse sõiduks 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
OÜ Remmers Baltica             
Toetus näiteringile Eksperiment 
Kanadasse sõiduks 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  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         
Eraisikud             
Toetus näiteringile Eksperiment 
Kanadasse sõiduks 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Välismaine sihtfinantseerimine             
 tegevuskuludeks 146,8  0,0 0,0 27,5 10,9 0,0 
SA Archimedes             
Randvere Kooli projekt ""Randvere Kooli 
õpetaja õpiränne 2016" 5,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
Viimsi Keskkooli Erasmus+ projekt "Õppiv 
õpetaja - õppiv kool 2016"" 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MLA Viimsi Lasteaiad projekt Erasmus+ 
2014 10,6 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 
Viimsi Keskkooli Erasmus+ projekt " 
21.saj. õppija 2015" 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viimsi Keskkooli Erasmus+ projekt "ICT in 
Use 2015" 19,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,0 
Vallavalitsuse noorsootöö projekt 
Horvaatia Split seminaril osalemiseks 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vallavalitsuse noorsootöö projekt "Maailm 
algab minust 2016" 21,5 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 
Vallavalitsuse noorsootöö Erasmus+2015 
projekt "FutureNow" 8,4 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 
SA Innove             
Viimsi Keskkooli projekt " Õppija arengut 
toetav õpetaja 2016-2017" 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Viimsi valla soojamajanduse arengukava 
2016-2019 koostamine 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
Meriturvalisuuden ja Liikentee TU             
Läänemere programmi väikesadamate 
projekt "CebBalti 30 MILES" 2015-2018" 19,1 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 
University of Turku             
INTERREG BSR programmi 
rahvusvaheline projekt HAZARD 2016-
2019 8,4 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 
Universitets Och Hogskoleradet 
Ekonomienheten             
Viimsi Keskkooli projekt Nordplus NPJR-
2015 EstWay 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks  0,2  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Innove             
Viimsi Keskkooli projekt " Õppija arengut 
toetav õpetaja 2016-2017" 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kodumaine sihtfinantseerimine             
põhivarade soetuseks  0,0  128,8 0,0 53,7 0,0 0,0 
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  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         
Ettevõtluse Arendamise SA             
Naissare klubihoone tulekahju- 
päästevõimekuse suurendamine, III etapp 0,0 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prangli saare tuletõrjegaraaži laiendus 0,0 53,7 0,0 53,7 0,0 0,0 
Kultuuriministeerium             
Toetus Haabneeme ranna välijõusaali 
rajamiseks 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Eesti Terviserajad             
Viimsi klindiastangu terviseraja IV etapp 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TREV-2 Grupp OÜ             
Teleilmajaamad Rohuneeme teel ja 
Pärnamäe teel (mitterahaline) 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Siseministeerium             
Transpordimaa Naissaarel, Raudtee 7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Tagasi nõutud välismaine sihtfinant-             
seerimine põhivarade soetuseks  0,0  -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maardu Linnavalitsus             
Ranna tee jalg- ja jalgrattatee ehitus 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Viimsi veekorralduse Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi projektid 0,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Saadud tegevustoetused - kohaliku             
omavalitsuse toetusfond  0,0  0,0 4 000,3 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarvest toetusfondi vahendid:             
hariduskuludeks 0,0 0,0 3 677,2 0,0 0,0 0,0 
kohalike teede hoiuks 0,0 0,0 248,5 0,0 0,0 0,0 
toimetulekutoetuseks 0,0 0,0 29,3 0,0 0,0 0,0 
väikesaarte toetuseks 0,0 0,0 40,6 0,0 0,0 0,0 
sotsiaalteenusteks ja -toetusteks 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 
registritoiminguteks 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
Muud saadud tegevustoetused  0,0  0,0 209,4 0,0 0,0 0,0 
Haridus-ja Teadusministeerium             
erakoolide 2011-2014 tegevuskulude 
hüvitamine 0,0 0,0 205,7 0,0 0,0 0,0 
Eesti Kultuurkapital             
Toetus näiteringile Eksperiment 
Kanadasse sõiduks 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

KOKKU SAADUD TOETUSED 779,7  126,8 4 209,7 114,4 24,5 0,0 

 
2016. aastal saadi toetusi kokku summas 5 116,2 tuh. eurot. 
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Lisa 14. Tulu kaupade ja teenuste müügist 
 
tuhandetes eurodes 
  2017 2016 
Tulu muudelt majandusaladelt 3 023,8 2 799,5 
Tulud haridusalasest tegevusest  1 004,9 843,2 
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 780,8 721,2 
Üüri ja renditulud 474,2 415,1 
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 149,1 290,9 
Riigilõivud 69,0 56,8 
Muu toodete ja teenuste müük 76,8 39,3 
Õiguste müük 56,1 24,1 
Kokku kaupade ja teenuste müük 5 634,7  5 190,1 

 

Lisa 15. Muud tulud 
 
tuhandetes eurodes 
  2017 2016 
Kasum põhivarade müügist  50,3 94,0 
Tulud loodusressursside kasutamisest (lisa4) 67,1 69,3 
Kasum varude müügist 18,9 30,1 
Trahvid  20,3 21,3 
Muud tulud 26,9 32,2 
Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 25,2 7,5 
Võlalt arvestatud intressitulu 1,3 0,8 
Kindlustushüvitised  9,1 0,0 

Kokku muud tulud 219,1  255,3 
 

Lisa 16. Antud toetused 
 
tuhandetes eurodes 
  2017 2016 
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -569,0  -463,8 

Peretoetused ( sünnitoetused, lapse koolitoetused) -214,1 -168,4 
Toetused vanuritele -159,0 -135,4 
Toetused puuetega inimestele ja hooldajatele -72,1 -71,1 
Toimetulekutoetused -61,2 -36,9 
Muud sotsiaaltoetused -37,7 -29,9 
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks -14,9 -11,8 
Matusetoetused -10,0 -10,3 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -1 238,5  -1 126,4 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi 
korraldamiseks -603,0 -613,2 
Tallinna Transpordiamet, ühisliinide rahastamine -29,0 0,0 
OÜ Saare Prangli - saarel asuva kaupluse tegevuse toetuseks -7,7 -7,7 
MTÜ Apones -  Happy Jazz 2017; 2016 korraldamiseks -3,0 -3,0 

MTÜ Ühendus Koduvald -  Rohuneeme mänguväljaku 
korrastamiseks ja 2 spordiatraktsiooni rajamiseks mänguväljakule 0,0 -5,0 
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MTÜ Tehnovõrkude Ühistu Miidu- Miiduranna külas korvpalliväljaku 
rajamiseks -4,0 0,0 

Viimsi Huvikeskus - Prangli Rahvamaja remondi lisatööde kuludeks 0,0 -8,5 
SA Lootsi Koda Nargenfestival Naissaarel -7,0 0,0 
Kaitseliit, Noorkotkaste ja Kodutütarde algatusrühmade toetuseks -2,2 0,0 
MTÜ Teadmiskeskus Viimsi Collegium Eruditions, huviringide toetus -32,0 -20,0 
MTÜ Viimsi Noortekeskus  -92,5 -82,0 
MTÜ Viimsi Huvikeskus, huviringide toetus -7,8 0,0 
Toetused noorsootegevuseks -16,2 -9,0 
MTÜ Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon, isamaaline 
piknikupäev Laidoneri pargis -5,0 0,0 
MTÜ Viimsi Päevakeskus -15,7 0,0 
Naissaare hajaasustuse projekti 2016-2017 toetus, M. Lehtla -8,3 0,0 
Viimsi Invaühing 0,0 -6,0 
Erinevate spordiklubide tegevustoetused, toetused sportlastele 
võistlustel osalemiseks, toetused sporiürituste läbiviimiseks -405,1 -372,0 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -3 ,0 -19,4 

EELK Viimsi Püha Jakobi Kogudus- oreli ehituseks -3,0 0,0 
MTÜ Kelvingi Tehnovõrgud - Kelvingi küla kõlakoja ehitamiseks 0,0 -8,0 
MTÜ Viimsi Huvikeskus - Oprangli Rahvamaja renoveerimiseks 0,0 -2,7 
MTÜ Prangli Saarte Selts - merepääste aluse soetamiseks 0,0 -8,7 

Liikmemaksud -33,2 -32,2 

Kohalikud omavalitsusliidud -23,5 -22,9 
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi 
korraldamiseks -8,7 -8,7 
Muud liikmemaksud (Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Muusika- 
koolide Liit, Eesti Ajalooliste Laevade Selts, Gotlands Museum jt) -1,0 -0,6 

Antud tegevustoetused -282,6 -294,7 

MTÜ Püünsi Külaselts, Püünsi küla ajaloo raamatu toimetamiseks -6,0 0,0 
MTÜ Viimsi Huvikeskus -204,0 -197,6 
AS Fertilitase, Prangli Tervishoiupunkti toetus 0,0 -9,2 
Usuasutused -4,2 -7,0 
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus 0,0 -11,5 
Viimsi külaseltsid -27,6 -19,5 
Ajujaht 2016/17 toetus (TemplD OÜ, Civitta Eesti AS, Vaga Aed OÜ) -11,0 0,0 

Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks (Valgete Ööde Festival 2015 
ja 2016, Nargenfestival, Happy Jazz, Priit Pärna 5. animafestival, 
kontserdid ja kontserdisarjad) -16,1 -34,0 
MTÜ Prangli Merepääste -10,0 -10,0 
MTÜ Naissaare Päästeselts -3,0 -3,0 
MTÜ Vabatahtlik Merepäästeühing 0,0 -2,0 
MTÜ Viimsi Päevakeskus -0,7 -0,7 
MTÜ Turvaline Eesti 0,0 -0,2 

KOKKU ANTUD TOETUSED -2 126,3 -1  936,5 
 
31.12.2017 seisuga on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks 
kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks, mille tegevused lõpevad 2017. aastal, 
kogusummas 64,9 tuh. eurot ja põhivarade soetuseks 14,0 tuh. eurot (2016. aastal vastavalt  
36,7 ja 14,0 tuh. eurot) (lisa 4). Kohustisi oli seisuga 31.12.2017 kokku 5,5 tuh. eurot 
huvitegevuse toetuseks eraisikutele (31.12.2016 kohustisi ei olnud) (lisa10). 
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Lisa 17. Tööjõukulud 
 
tuhandetes eurodes 
  2017   2016   

Tegevusvaldkond Töötajate 
arv  

Töötasu 
kulud 

Töötajate 
arv 

Töötasu 
kulud 

Haridus 426,40 -5 514,1 406,44 -4 833,2 

Vallavalitsus 81,44 -1 890,9 77,38 -1 645,3 

Elamu-ja kommunaalmajandus 43,33 -852,6 39,72 -748,7 

Vaba aeg, kultuur 51,51 -643,0 51,15 -581,9 

Tervishoid-ja sots. teenused 30,00 -375,2 30 -365,4 

Ajutised töölepingud  - -428,6  - -361,6 

Volikogu 3,60 -70,1 3,62 -72,6 

Avalik kord ja julgeolek (politsei) 0 0 0 0 

Kokku töötajate arv ja töötasukulud 636,28  -9 774,5 608,31 -8 608,70 
 
 
Erisoodustused 2017 2016 

Õppelaenude kustutamine -4,8 -5,5 

Muud erisoodustused -6,6 -5,3 

Esindus-ja vastuvõtukulud -2,3 -3,8 

Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised -20,4 -4,8 

Lähetuskulude hüvitamine 0,0 -0,1 

Kokku erisoodustused -34,1  -19,5 

 
 
Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud 2017  2016 

Sotsiaalmaks töötasudelt -3 212,4 -2 831,6 

Sotsiaalmaks erisoodustustelt -20,4 -11,8 

Tulumaks erisoodustustelt -12,6 -7,2 

Töötuskindlustusmaksed -75,8 -66,5 

Kokku maksud ja sots. kindlustusmaksed -3 321,2  -2 917,10 
 
 
TÖÖJÕUKULUD KOKKU                                       -13 129,8        -11 545,3 
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Lisa 18. Majandamiskulud ja muud kulud 
tuhandetes eurodes 

 A Majandamiskulud  
  2017 2016 
Õppevahendite ja koolituse kulud  -3 116,5 -2 938,1 
Rajatiste majandamiskulud -2 439,1 -2 306,8 
Üürile ja rendile antud kinnistute,hoonete,ruumide 
majandamiskulud -843,5 -1 215,4 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -950,2 -585,3 
Administreerimiskulud -577,1 -615,7 
Sõidukite majandamiskulud -590,7 -552,3 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -477,0 -347,3 
Uurimis- ja arendustööd -183,4 -172,3 
Toiduained ja toitlustusteenused -692,8 -656,6 
Inventari majandamiskulud -361,3 -209,6 
Sotsiaalteenused -186,7 -158,6 
Kommunikatsiooni-,kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud -203,2 -200,7 
Mitmesugused majanduskulud -105,7 -124,6 
Koolituskulud -165,3 -112,7 
Koolituskulud (sh koolituslähetus) riigieelarvelisest 
haridustoetusest -0,1 -19,6 
Teavikute ja kunstiesemete kulud -63,6 -63,8 
Meditsiini-ja hügieenikulud -54,3 -22,3 
Lähetuskulud -49,7 -50,6 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -23,4 -18,7 
Eri-ja vormiriietus -23,8 -12,4 
Muu erivarustus ja materjalid -72,5 -56,1 
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa 7) -8,1 -0,7 
Kokku majandamiskulud -11 188,0 -10 440,2 

   
 

B Muud kulud   
Maksu-,lõivu- ja travikulud 2017 2016 
Käibemaksukulu tegevuskuludelt -1 694,3 -1 173,1 
Käibemaksukulu põhivarade soetuselt -1 379,0 -556,7 
Riigilõivud -11,3 -4,1 
Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud -207,8 -245,5 
Maamaks -55,0 -55,4 
Ettevõtte tulumaks -0,6 -1,6 
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded 0,0 -0,1 
Käibemaksukulu riigieelarvelisest haridustoetusest 0,0 -9,9 
Muud maksud -1,0 0,0 
Maksuvõlalt arvestatud intressid -0,1 -1,2 
Kokku maksu-, lõivu-ja trahvikulud -3 349,1 -2 047,6 
      
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -9,0 -8,1 
      
Muud tegevuskulud     
Kahjutasud, viivised(v.a.maksuintressid ja finantskulud) -4,6 -1,0 
Muud kulud(ebatavalised kulud) -71,6 -39,4 
Kokku muud tegevuskulud -76,2 -40,4 
      

Kokku muud kulud -3 434,3 -2 096,1 
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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: 
 
    2017     2016   

  

Muu 

inventar  

Transpordi 

vahendid 
Kokku 

Muu 

inventar  

Transpordi 

vahendid 
Kokku 

Rendikulu kasutusrendi- 

lepingutelt -73,6 -74,2 -147,8 -105,7 -86,5 -192,2 

Rendikulu katkestamatutelt 
kasutusrendilepingutelt 

tulevastel perioodidel, sh. -921,2 -151,3 -1 072,5 -1 204,0 -215,2 -1 419,2 

Järgm.maj.aasta -67,3 -50,8 -118,1 -105,9 -70,5 -176,4 

1 kuni 5 aastat -217,9 -100,5 -318,4 -274,5 -144,7 -419,2 

üle 5 aasta -636,0 0,0 -636,0 -823,6 0,0 -823,6 

 
 

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega 
Tuhandetes eurodes 
 
1. Tehingud tegev- ja kõrgema juhtorgani liikmetega  seotud ettevõtetega 
 
Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt on  aruandeaastal aastaaruandes avalikustatud 
informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või valla 
konsolideerimisgrupi sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. 
2017. aastal on tehingud toimunud turutingimustel. 
2016. aastal toimusid tehingud turutingimustel. 
 
2. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna  liikmetele arvestatud tasud ja 
soodustused 
 

    

Konsolideerimisgrupi tegev- ja 
kõrgema juhtkonna keskmine 
arv (taandatud  täistööajale) 

Tasude kogusumma 
(tuhandetes eurodes) 

    2017 2016 2017 2016 
Volikogu liikmed 2,60 2,21 40,8 42,0 
Vallavalitsuse liikmed       4,81 5,12             272,8 238,0 
Asutuste juhid 0,0 0,83 0,0 12,5 
Nõukogude liikmed 20,00 20,00 113,2 65,2 
Juhatuste liikmed 3,50 7,00             111,8 140,5 
          

Kokku   30,91 35,57 538,6 498,2 
 
2017. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20 
nõukogu liiget (2016. aastal 26 liiget, kellest tasu said 20 nõukogu liiget). 
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.  
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Alates 2010. aastast makstakse vallavolikogu esimehele igakuist hüvitist, mis 2017. aastal oli 
kokku 14,8 tuh. eurot (2016. aastal 15,3 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse igakuist 
hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2017. aastal maksti kokku 8,3 tuh. eurot (2016. aastal 7,4 
tuh. eurot). 
 
2017. aastal maksti Volikogu 7.11.2017 otsuse nr 72 alusel vallavanemale ja 4 
abivallavanemale seoses ametist lahkumisega lahkumishüvitist 2 kuu ametipalga ulatuses, 
kokku 32,3 tuh. eurot. 2016. aastal vallavanemale ja abivallavanematele lahkumishüvitisi ei 
makstud. OÜ Viimsi Halduse juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist 3 kuutasu ulatuses 
kokku 9,0 tuh. eurot (2016. aastal maksti 4 kuutasu ulatuses kokku 11,6 tuh. eurot). SA 
Rannarahvamuuseumi juhatuse liikmele maksti 2017. aastal lahkumishüvitist 3 kuutasu 
ulatuses kokku 6,0 tuh. eurot ( 2016.aastal maksti 1,3 tuh. eurot). 
OÜ Viimsi Valla Arenduskeskuse juhatuse liikmele 2016. aastal maksti lahkumishüvitist 2 
ametipalga ulatuses kokku 2,2 tuh. eurot ja AS Rannapere Pansionaat juhatuse liikmele maksti 
2016. aastal lahkumishüvitist kokku summas 9,0 tuh. eurot.  
 
Grupi tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks  oli  2017. aastal sõiduautode 
kasutamine summas 1,8 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja Tolliametile erisoodustuse 
maksud kokku summas 1,2 tuh. eurot.  
 
Viimsi valla konsolideerimisgrupil kaasneks tütarettevõtete juhatuse liikmete 
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustised kokku summas 17,1 tuh. 
eurot.  
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Lisa 20. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata fin antsaruanded 
Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS    
tuhandetes eurodes 
 

 31.12.2017 31.12.2016 

VARAD     

KÄIBEVARA     

Raha ja pangakontod 4 620,5 3 649,0 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 1 890,8 1 905,6 

Muud nõuded ja ettemaksed 1 390,7 609,9 

Käibevara kokku 7 902,0 6 164,5 

PÕHIVARAD     

Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes 12,1 12,1 

Osalus tütar-ja sidusettevõtetes 16 951,7 16 919,8 

Pikaajalised muud nõuded  4 473,3 4 400,6 

Kinnisvarainvesteeringud 199,8 199,8 

Materiaalsed põhivarad 47 778,9 42 004,1 

Immateriaalsed põhivarad 41,1 49,8 

Põhivarad kokku 69 456,9 63 586,2 

VARAD KOKKU 77 358,9 69 750,7 

   
KOHUSTISED JA NETOVARA     

LÜHIAJALISED KOHUSTISED     

Võlad hankijatele 773,6 607,3 

Võlad töövõtjatele 1 394,7 1 188,3 

Eraldised 62,8 4,4 

Muud kohustised ja saadud ettemaksed 641,6 536,2 

Laenukohustised 2 631,0 1 962,1 

Lühiajalised kohustised kokku 5 503,7  4 298,3 

PIKAAJALISED KOHUSTISED     

Laenukohustised 19 829,3 17 360,2 

Pikaajalised kohustised kokku 19 829,3  17 360,2 

NETOVARA     

Reservid 0,1 0,1 

Akumuleeritud ülejääk(puudujääk) 48 565,0 45 373,8 

Aruandeperioodi tulem 3 460,8 2 718,3 

Netovara kokku 52 025,9 48 092,2 

   
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU 77 358,9  69 750,7 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUA NNE    
tuhandetes eurodes 
 
 
  2017 2016 

   
Tegevustulud     

Maksud 23 857,1 22 227,4 

Riigilõivud 74,8 61,0 

Saadud toetused 7 861,2 5 085,8 

Kaupade ja teenuste müük 1 334,8 1 306,9 

Muud tulud 121,2 90,8 

Tegevustulud kokku 33 249,1  28 771,9 

   
Tegevuskulud     

Tööjõukulud -11 105,6 -9 689,7 

Majandamiskulud -10 901,8 -9 565,5 

Antud toetused -2 888,5 -2 809,3 

Muud kulud -3 158,5 -1 786,4 

Põhivarade amortisatsioon -1 714,6 -1 900,4 

Tegevuskulud kokku -29 769,0  -25 751,3 

   
TEGEVUSTULEM 3 480,1 3 020,6 

   
Finantstulud-ja kulud     

Intressikulu -209,8 -531,7 

Intressitulu 0,3 0,1 

Tulem osalustelt 31,9 65,2 

Muud finantstulud-ja kulud 158,3 164,1 

Finantstulud-ja kulud kokku -19,3  -302,3 

   
ARUANDEPERIOODI TULEM 3 460,8  2 718,3 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) RAHAVOOGUD E ARUANNE 
Tuhandetes eurodes 
 
  2017 2016 

Rahavood põhitegevusest     

Aruandeperioodi tegevustulem 3 480,1 3 020,6 

   
Korrigeerimised:     

Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus 1 714,6 1 900,4 

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt 1 379,0 556,8 

Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks -2 536,1 -128,7 

Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 269,7 641,5 

Korrigeeritud tegevustulem 4 307,3  5 990,6 

Käibevarade netomuutus 6,9 -45,1 

Kohustiste netomuutus 441,2 277,6 

Kokku rahavood põhitegevusest 4 755,4  6 223,1 

   
Rahavood investeerimistegevusest     

Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus -8 244,3 -1 842,5 
Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade 
soetuseks 1 718,5 310,5 

Antud laenud -336,0 0,0 

Tagasi makstud laenud 196,2 1 057,5 

Tasutud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks -202,5 -684,0 

Tasutud osaluse soetamisel  0,0 -0,8 

Laekunud finantstulud 156,7 169,6 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -6 711,4  -989,7 

   
Rahavood finantseerimistegevusest     

Laekunud laenud 5 100,0 4 746,7 

Laenude tagasimaksed -996,3 -5 830,7 

Kapitalirendi tagasimaksed -965,8 -1 260,9 

Makstud intressid -210,4 -537,1 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku 2 927,5  -2 882,0 

   
Puhas rahavoog 971,5 2 351,4 

   
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  3 649,0  1 297,6 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 4 620,5  3 649,0 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 971,5  2 351,4 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) NETOVARA M UUTUSTE ARUANNE  
Tuhandetes eurodes 
 

  Kassareserv  
Akumuleeritud 

tulem Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2015  0,1  45 206,1 45 206,2 

Põhivara ümberhindlus   167,7 167,7 

Aruandeaasta tulem   2 718,3 2 718,3 

Saldo seisuga 31.12.2016  0,1  48 092,1 48 092,2 

Põhivara ümberhindlus   472,9 472,9 

Aruandeaasta tulem   3 460,8 3 460,8 

Saldo seisuga 31.12.2017 0,1  52 025,8 52 025,9 
 
2017. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 472,9 tuh. eurot 
(2016. aastal 167,7 tuh. eurot). 
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Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
 
Valla eelarve koostatakse kassapõhisel printsiibil ning sel põhjusel on ka eelarve täitmise 
aruanne kassapõhine ning ei ole võrreldav konsolideerimata finantsaruannetega. 
 
Valla eelarve tulubaasi moodustavad: 

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

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

• laekumised finantseerimistegevusest - kohustiste võtmine. 
• aasta alguse vabad vahendid. 

Valla eelarve kuludesse kuuluvad: 
• põhitegevuse kulud - valla poolt hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste 

ülalpidamiskulud (personali-, majandamis- ja muud kulud), tegevuskulude lepinguliste 
kohustuste täitmine (antavad toetused tegevuskuludeks), reservfondi moodustamine. 

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

• finantseerimistegevuse maksed - võetud laenude ja kapitalirendi põhiosa tagastamine. 
 

Viimsi valla 2017. aasta eelarve kinnitati volikogu 17.01.2017 määrusega nr 1 mahus 32 067,3 
tuh. eurot. Eelarve koostati ülejäägiga 691,2 tuh. eurot ning eelarve ei sisaldanud kinnitamise 
hetkel riigi eelarve eraldisi. Aasta jooksul muudeti eelarvet 4 lisaeelarvega (volikogu määrused 
nr 4 14.03.2017, nr 7 20.06.2017, nr 14 19.09.2017  ja nr 16 12.12.2017) ning eelarve lõplikuks 
mahuks kavandati 39 483,0 tuh. eurot. Eelarve täideti mahus 36 952,0 tuh eurot. Rahaliste 
vahendite jääk kasvas aastaga 971,5 tuh. euro võrra ning oli aasta lõpu seisuga 4 620,5 tuh. 
eurot (seisuga 31.12.2017). 
Viimsi valla 2017. aasta eelarve täitmine oli edukas. Põhitegevuse tulude planeeritud maht 
ületati 1 305,9 tuh. euroga (2016. aastal 792,6 tuh. euroga) ja põhitegevuse kulude plaanist 
hoiti kokku 1 706,9 tuh. eurot (2016. aastal 1 622,9 tuh. eurot). Investeerimistegevusse 
panustati võrreldes eelarvega 758,3 tuh. eurot vähem (2016. aastal 439,7 tuh. eurot vähem).  
 
 
TULUBAAS 
Põhitegevuse tulud  
Tulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 23 749,0 tuh. eurot (2016. aastal 22 792,4 tuh. 
eurot). Eelarve põhitegevuse tuludes ei olnud sellel hetkel veel arvestatud toetusfondi 
riigieelarve eraldistega, ministeeriumide sihtotstarbeliste eraldistega ning projektitoetustega. 
Nende lisandumisel kujunes eelarve lõplikuks, täpsustatud mahuks 29 446,2 tuh. eurot (2016. 
aastal 27 708,3 tuh. eurot). Põhitegevuse tulude plaan täideti mahus 30 752,1 tuh. eurot ehk 
104,4% (2016. aastal 28 500,9 tuh. eurot ehk 102,9%). 
 

 

77,6%; 
4,5%

17,1%

0,4%

PÕHITEGEVUSE TULULIIKIDE OSAKAAL 2017  

Maksutulud 77,6%

Tulud kaupade ja teenuste müügist

4,5%

Saadud toetused tegevuskuludeks

17,4%

Muud tegevustulud 0,5%
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Põhitegevuse tuludest laekus kõige enam  maksutulu - 23 872,8 tuh. eurot ehk 77,6%, sh 
enamus sellest riiklike maksudena (üksikisiku tulumaks ja maamaks), kohalike maksude 
osakaal maksutuludest oli vaid 0,3%. 
Olulisemad põhitegevuse tululiigid ja nende osakaalud olid järgmised: 

• üksikisiku tulumaks 21 275,5 tuh. eurot ehk 69,2%; 
• maamaks 2 538,7 tuh. eurot ehk 8,3%; 
• toetusfond 4 707,4 tuh. eurot ehk 15,3%; 
• tulud kaupade ja teenuste müügist 1 382,2 tuh. eurot ehk 4,4%. 

 
Sarnaselt 2016. aastaga oli ka 2017. aasta tulude ülelaekumise peamiseks allikaks tulumaks, 
mida laekus planeeritust 1 163,9 tuh. eurot ehk 5,8% enam. Hea tulumaksu laekumine tulenes 
eelkõige valla elanike arvu, sh maksumaksjate arvu ja palgataseme kasvust. Kavandatust 32,9 
tuh. eurot rohkem laekus ka tulu kaupade ja teenuste müügist ning muid eespool nimetamata 
tegevustulusid (eelkõige trahvid) laekus 50,6 tuh. eurot planeeritust enam, kuid nende osakaal 
põhitegevuse tuludes kasvust oli siiski väike. Kui reklaamimaksu laekumine on jäänud 
võrreldes 2016. aastaga ligikaudu samale tasemele (kasv aastaga 0,6 tuh. eurot), siis teede 
ja tänavate sulgemise maksu laekub aasta - aastalt vähem – kui 2015. aastal laekus 27,0 tuh. 
eurot ja 2016. aastal 6,2 tuh. eurot, siis 2017. aastal 4,4 tuh. eurot. Vähenemise üheks 
oluliseks põhjuseks on asjaolu, et üha enam planeeritakse teede ja tänavate sulgemisega 
seotud tööd selliselt, et need häiriks võimalikult vähe liikluskorraldust ning ei tingiks teede 
ajutist sulgemist. Maamaksu laekumine oli 2017. aastal plaanipärane (täitmine 101,5%) ning 
maksu laekus võrreldes 2016. aastaga praktiliselt samas mahus, sest maa maksustamise 
tingimusi 2017. aastal ei muudetud. Hoogsalt on kasvanud muude eespool nimetamata muude 
tegevuskulude (trahvid, tagatistasud jms) laekumine – planeeritust enam laekus 50,6 tuh. 
eurot, sh trahve 25,7 tuh. eurot enam. See on selgitatav eelkõige järelevalvealase töö 
tõhustamisega. Tagatistasude laekumises kajastuvad hangete, projektide pakkumuste 
tagatistasud, mis kuulusid suuremas osas tagastamisele 2018. aastal. 
Tulude maht kasvas võrreldes 2016. aastaga 2 251,2 tuh. eurot ehk 7,9% võrra (2016. aastal 
kasv võrreldes 2015. aastaga 2 419,4 tuh eurot ehk 9,2%).Võib öelda, et valla 2017. aasta 
põhitegevuse tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku 
reserviga ja tulude tegelik laekumine ületas planeeritud laekumisi kokku 4,4 %.  
 
 

 
  2017   2016 

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve Täitmine Täitmise % Täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD  23 749,0 29 446,2 30 752,1 104,4 28 500,9 

Maksutulud   22 415,0 22 661,8 23 872,8 105,3 22 134,6 

Füüsilise isiku tulumaks 19 864,5 20 111,3 21 275,2 105,8 19 551,2 

Maamaks  2 500,0 2 500,0 2 538,7 101,5 2 523,3 

Reklaamimaks  45,5 45,5 54,5 119,8 53,9 

Teede ja tänavate sulgemise maks 5,0 5,0 4,4 88,0 6,2 

Tulud kaupade ja teenuste müügist   1 254,0 1 349,3 1 382,2 102,4 1 370,7 

Saadavad toetused tegevuskuludeks   0,0 5 355,1 5 355,0 100,0 4 879,3 

Toetusfond (lg 2)  0,0 4 707,4 4 707,4 100,0 4 000,3 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 0,0 647,7 647,6 100,0 879,0 

Muud tegevustulud  80,0 80,0 142,1 177,6 116,3 

Laekumine vee erikasutusest 55,0 55,0 66,5 120,9 68,4 

Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  25,0 25,0 75,6 302,4 47,9 

 
 
 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2017 

Vallavanem S. Kallas                                               115 
/digiallkirjastatud/ 

 
Investeerimistegevuse tulud 
Investeerimistulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 360,5 tuh. eurot (2016. aastal 1 256,2 tuh. 
eurot). Esialgne eelarve ei sisaldanud aasta jooksul põhivarade soetuseks laekunud 
sihtotstarbelisi eraldisi. Nende lisandumisel kujunes lõplikuks investeerimistegevuse tulude 
mahuks 2 079,0 tuh. eurot (2016. aastal 1 559,2 tuh. eurot). Tulude kasv on tingitud eelkõige 
põhivarade soetuseks saadud sihtfinantseeringute mahu suurenemisest – kui 2016. aastal 
saadi põhivara sihtfinantseeringuteks 310,5 tuh. eurot, siis 2017. aastal 1 718,5 tuh. eurot ehk 
1 408,0 tuh. eurot enam. Hüppelise kasvu tingis Ettevõtluse Arendamise SA-lt (EAS) Uus-
Pärtle Lasteaia ehituseks saadud suuremahuline sihtfinantseering 1 564,5 tuh. eurot. Prangli 
saare tuletõrjegaraazi laienduseks eraldas EAS sihtfinantsseeringuid 53,7 tuh. eurot. 
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadi Mõisapargi veesilmade ja jalgtee 
rekonstrueerimiseks 96,4 tuh. eurot ning Haabneeme tänavalgustuse rekonstrueerimiseks 3,8 
tuh. eurot. OÜ Viimsi Halduselt laekusid laenud tagasi graafikujärgselt, kuid nende maht ja 
osakaal investeerimistegevuse tuludes on tunduvalt vähenenud. Finantstulude laekumine jäi 
võrreldes 2016. aastaga samale tasemele. 
Investeerimistegevuse tulud laekusid plaanipäraselt (täitmine 99,6%) ning kasvasid võrreldes 
2016. aastaga 493,8 tuh. eurot. 
 
     2017     2016  

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve Täitmine Täitmise % Täitmine 

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD (+) 360,5 2 079,0 2 071,4 99,6 1 577,6 

Põhivarade soetuseks saadav sihtfinantseerimine   1 718,5 1 718,5 100,0 310,5 

Osaluste müük           40,0 

Tagasilaekuvad laenud  196,2 196,2 196,2 100,0 1 057,5 

Finantstulud    164,3 164,3 156,7 95,4 169,6 

 
 
KULUBAAS 
 
Põhitegevuse  kulud 
Kulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 22 971,7 tuh. eurot (2016. aastal 19 494,3 tuh. 
eurot). Eelarve vastuvõtmise hetkel ei olnud eelarve kuludesse arvestatud riigieelarve 
toetusfondi eraldisi ja sihtotstarbelisi eraldisi, mis valdavalt läksid valla haridusasutustele ja 
majanduse valdkonda ning kulude proportsioonid said õige vahekorra alles nende eraldiste 
lisamisega. Nende eraldiste lisandumisel kujunes põhitegevuse kulude eelarve lõplikuks 
mahuks 27 443,5 tuh. eurot (2016. aastal 23 931,4 tuh. eurot). Tegelikke kulutusi tehti 2016. 
aastal mahus 25 736,6 tuh eurot ja eelarve täitmiseks kujunes 93,8% (2016. aastal 93,2%). 
Vaatamata sellele, et põhitegevuse kulude maht suurenes võrreldes 2016. aastaga 
märkimisväärselt, säästeti aasta lõpuks kulueelarves 1 706,9 tuh. eurot ehk 6,3%. Ükski 
kululiik ei ületanud planeeritud mahtu. Suurim rahaline kokkuhoid saavutati muudes 
tegevuskuludes – 1 450,5 tuh. eurot, sh majandamiskuludes 992,9 tuh. eurot. See saavutati 
eelkõige säästliku majandamisega ning ka ilm soosis kokkuhoidu. Tegevuskuludeks antud 
toetusi säästeti kokku 256,4 tuh. eurot, sh sotsiaalabitoetusi ja muid toetusi 187,5 tuh. eurot, 
kuna Viimsi vallas ei ole sotsiaaltoetusi ja muid toetusi saav sihtgrupp väga arvukas. 
Võrreldes 2016. aastaga kasvasid põhitegevuse kulud 3 428,1 tuh. eurot ehk 15,4%  (2016. 
aastal võrreldes 2015. aastaga kasv 2 574,8 tuh. eurot ehk 13,0%). Kulueelarvet ei ületatud 
ning täitmiseks kujunes 93,8%. 
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     2017      2016 
  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

PÕHITEGEVUSE KULUD  22 971,7 27 443,5 25 736,6 93,8 22 308,5 

Antavad toetused tegevuskuludeks 2 621,7 2 931,9 2 675,5 91,3 2 190,1 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 681,1 1 048,7 861,2 82,1 474,5 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 1 588,4 1 505,4 1 479,3 98,3 1 375,2 

Mittesihtotstarbelised toetused 352,2 377,8 335,0 88,7 340,4 

Muud tegevuskulud 20 350,0 24 511,6 23 061,1 94,1 20 118,4 

Personalikulud  7 120,3 11 208,4 10 823,5 96,6 9 481,5 

Majandamiskulud  12 657,7 13 189,8 12 196,9 92,5 10 586,8 

Muud kulud   572,0 113,4 40,7 35,9 50,1 

 
Ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2017 ja 2016: 

 
 
Tavapäraselt eelnevatele aastatele on ka 2016. aastal enamus ehk 60,4% põhitegevuse 
kuludest tehtud hariduse valdkonnas (2016. aastal 59,4%). Kõikides valdkondades, välja 
arvatud vaba aja, kultuur ja religiooni valdkond, on kulud võrreldes 2016. aastaga kasvanud. 
Vaba aja , kutuuri ja religiooni valdkonna kulude vähenemine on tingitud raamatupidamise 
üldeeskirja muudatusest, mille alusel on alates 2017. aastast muutunud muusikakooli, 
kunstikooli, noortekeskuse, Viimsi õpilasmaleva ja huvikoolidega arvlemise tegevusalad ning 
alates 2017. aastast kajastatakse nende kulud hariduse valdkonnas (2016. aasta kulutused 
kajastuvad veel vaba aja, kultuuri ja religiooni valdkonnas). Tegevusalade võrdluses 
suurenesid või jäid vähemalt samale tasemele ka kõikide vaba aja, kultuuri ja religiooni 
tegevusalade kulutused. 
Enim on kasvanud hariduse kulud – 2 280,6 tuh. euro võrra (osaliselt eespool nimetatud 
põhjusel). Kulude kasv oli tingitud õpilaste arvu suurenemisest - 2016/2017 õppeaastal 
suurenes õpilaste arv 153 õpilase võrra ning lasteaias käivate laste arv kasvas 45 lapse võrra. 
Oluline osa kulude kasvus oli ka haridustöötajate palgatõusul nii riigi kui ka valla poolt 
rahastavatel ametikohtadel. Põhitegevuse kulude kasv sai võimalikuks tänu põhitegevuse 
tulude kasvule. 
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Investeerimistegevuse kulud 
Investeerimiskulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 8 099,3 tuh. eurot (2016. aastal 2 988,5 
tuh. eurot). Esialgne eelarve suurenes lisaeelarvetega 23,7% ning lõplikuks 
investeerimistegevuse kulude eelarveks kujunes 10 019,2 tuh. eurot (2016. aastal 3 433,6 tuh. 
eurot). Suurenemine toimus eelkõige põhivarade soetuseks antava sihtfinantseerimise arvel, 
milleks lisaeelarvetega suunati täiendavalt 1 128,1 tuh. eurot. Finantskulude eelarve 
suurenemine 348,8 tuh. euro võrra on tingitud Randvere Lasteaia ja Viimsi Kooli kasutusrendi 
kajastamise muudatusest, kuna kokkuleppel Rahandusministeeriumiga tagasiulatuvalt rentide 
kajastamist ei muudetud ning sarnaselt eelnevate aastatega kajastati kapitalirentide 
käibemaks ja intressid finantskuludena (esialgses eelarves rendikuluna põhitegevuse 
kuludes). Lisaeelarvega lisandus investeerimistegevuse kuludesse OÜ-le Viimsi Haldus antud 
laen 336,0 tuh. eurot Randvere Kooli spordiväljaku ja kõrvalhoone rajamiseks. 
Investeerimistegevuse tegelikud kulud kujunesid planeeritust oluliselt väiksemaks – kokku hoiti 
765,9 tuh. eurot (täitmine 92,4%). Kuna 6 kuu EURIBOR püsis 2017. aastal negatiivsena, siis 
saavutati aasta lõpuks finantskuludes kokkuhoid 169,4 tuh. eurot. Ka põhivarade soetus jäi  
kavandatud mahust 592,4 tuh. eurot väiksemaks, kuna mitmed investeeringud lükkusid 
osaliselt 2018. aastasse (mahukamatest valla kodulehe arendus ja IT projektide 
investeeringud, Heki ja Kesk tee rekonstrueerimise jätkutegevused, Lubja tee ja Randvere tee 
ringristmiku ning Riiasöödi tee ja Riiasöödi – Randvere tee ringristmiku projekteerimistööd, 
Mõisapargi mänguväljaku rekonstrueerimine, tänavavalgustuse rekonstrueerimise 
jätkutegevused ja omaosalus Haabneeme LED projektis jne). Osalusi 2017. aastal ei soetatud. 
 
     2017     2016  

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD  8 099,3 10 019,2 9 253,3 92,4 3 012,3 

Põhivarade soetus 7 726,5 8 854,6 8 262,2 93,3 1 437,0 

Põhivarade soetuseks antav sihtfinantseerimine 117,9 224,9 220,8 98,2 684,0 

Osaluste soetus        0,8 

Antavad laenud    336,0 336,0 100,0   

Finantskulud  254,9 603,7 434,3 71,9 890,5 

 
Ülevaade investeerimiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2017 ja 2016: 
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2017. aastal panustati oluliselt enam haridusse – võrreldes 2016. aastaga 3 007,2 tuh. eurot 
ehk enam. Kõige mahumateks hariduse investeeringuteks olid Uus-Pärtle lasteaia ehitus 
1 683,9 tuh. eurot ning Haabneeme Kooli juurdeehitus 1 263,5 tuh. eurot. Hüppeliselt kasvasid 
ka majanduse valdkonna investeeringud – võrreldes 2016. aastaga 3 659,7 tuh. euro võrra. 
Kasv toimus eelkõige teede-ehituse mahtude olulise suurenemise tõttu. Teede ehitamisse ja 
rekonstrueerimisse investeeriti 2017. aastal kokku 3 919,3 tuh. eurot – rajati Randvere ja 
Leppneeme jalg- ja jalgrattateed, rekonstrueeriti Heki teed, remonditi Pärnamäe teed ja Lubja 
teed ning rajati Lubja teele uue lasteaia juurde bussipeatus, rekonstrueeriti Kesk tee lõik Lepa 
teest kuni rannani ning rajati rannaala parkla ning jalgtee, teostati pindamistöid jne. Prangli 
saarele rajati puurkaev ja veepuhastussüsteem maksumusega 44,2 tuh. eurot ning 
kütusetankla maksumusega 23,3 tuh. eurot. Ka kultuuri ja spordi valdkonna investeeringute 
maht 2017. aastal kasvas – võrreldes 2016. aastaga 390,1 tuh. euro võrra. Mahukamateks 
kultuuri ja spordi valdkonna investeeringuteks olid Põhjakonna trepi ehitamine 331,3 tuh. eurot, 
Randvere terviseraja ehitamine 259,6 tuh. eurot, Haabneeme klindiastangu – Pargi tee 
terviseraja ehitamine 104,8 tuh. eurot. Üldistes valitsemissektori teenustes kajastuvad OÜ 
Viimsi Haldusele antud laen 336,0 tuh. eurot Randvere Kooli spordiväljaku ja kõrvalhoonete 
rajamiseks ning valla laenude ja kapitaliliisingu intressi ja käibemaksu kulud 434,3 tuh. eurot. 
Põhivarade rekonstrueerimiseks ja soetusteks eraldati kokku 220,8 tuh. eurot, sh 
usuasutustele 12,0 tuh. eurot, millest 3,0 tuh. eurot Viimsi Püha Jaakobi kiriku oreli 
soetamiseks ja 65,0 tuh. eurot SA-le Rannarahva Muuseum fondihoonete  
rekonstrueerimiseks. 95,0 tuh. eurot eraldati OÜ-le Viimsi Haldus Viimsi Kaunite Kunstide kooli 
rekonstrueerimisprojekti kulude katteks. 
 
Valla kulude struktuur  valdkondade lõikes 2017. aastal: 
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Finantseerimistehingud ja likviidsete varade muutus  
Kokku tasuti 2017. aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid summas 1 962,1 tuh. eurot (2016. 
aastal 7 153,0 tuh. eurot), kohustisi võeti summas 5 100,0 tuh. eurot (2016. aastal 4 746,7 tuh. 
eurot). Kohustiste tasumine kujunes oluliselt väiksemaks kui 2016. aastal seetõttu, et 2016. 
aastal kajastub siin lisaks Nordea Bank AB Eesti filiaali laenu refinantseerimine Danske Bank 
AB-s mahus 4 746,7 tuh. eurot. 2017. aastal laene ei refinantseeritud. Arengukavaliste 
investeeringute realiseerimiseks võeti 2017. aastal laen Danske Bank AB-st summas 5 100,0 
tuh. eurot. 
 
     2017     2016  

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve Täitmine Täitmise % Täitmine 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 4 003,7 2 979,7 3 137,9 105,3 -2 406,3 

  Kohustiste võtmine (+) 5 000,0 5 000,0 5 100,0 102,0 4 746,7 

  Kohustiste tasumine (-) 996,3 2 020,3 1 962,1 97,1 7 153,0 

 
Likviidsete varade (rahaliste vahendite) jäägiks seisuga 31.12.2017 kujunes 4 620,5 tuh. eurot 
ning aastaga suurenes see 971,5  tuh. euro võrra (seisuga 31.12.2016 jääk 3 649,0 tuh. eurot). 
Likviidsete varade märkimisväärne suurenemine saavutati eelkõige tänu säästliku 
majandamisega kokku hoitud põhitegevuse kuludele (kokkuhoid 2017. aastal 1 706,9 tuh. 
eurot). Kuna tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku 
reserviga, siis aitas likviidsete varade suurenemisele kaasa ka tulude plaanipärasest parem 
laekumine – tegelik laekumine ületas eelarvet 1 305,9 tuh. euroga. 
 

Reservfondi täitmise aruanne 
tuhandetes eurodes 

Tegevusala kood Eraldiste selgitused Reservfond    

    eraldatud kulutatud 

052002  
Karulaugu terviserajaga seotud täiendavateks sademe- 
veetööde kuludeks, Pargi tee 14 kinnistu kõrval asuva 
klindi erosiooni tõkestamiseks. 

15,0 15,0 

081022  
Karulaugu terviseraja ohtlike kaevude erakorraliste 
remonttööde teostamiseks 

2,8 2,8 

066052 Haabneeme ranna avariiliste tööde teostamiseks 8,0 8,0 

066052 
Haabneeme ranna amortiseerunud inventari 
parandustöödeks 

5,0 5,0 

066059 
Valla mänguväljakute kasutuskõlbmatuks ja ohtlikuks 
muutunud elementide parandamiseks ja uute osade 
soetamiseks 

28,0 28,0 

045102 
Prangli saarel asuva Lääneotsa tee  täiendavateks 
taastusremondi kuludeks 

8,9 8,9 

082011 
Viimsi Raamatukogu teavikute turvakaitsesüsteemi 
paigaldamise kuludeks, teavikute varguste 
ennetamiseks 

5,3 5,3 

066051 
Tammneeme küla sadeveesüsteemide korrastamise 
erakorralisteks kuludeks, üleujutuste likvideerimiseks. 

30,9 30,9 

  Kokku reservfondi kasutamine 103,9  103,9 

 
2017. aastaks eraldatud reservfondi lõplik eelarve oli 195,4 tuh. eurot ning aasta lõpuks jäi 
kasutamata 91,5 tuh. eurot (2016. aastal lõplik eelarve 330,1 tuh. eurot ja jääk aasta lõpuks 
244,1 tuh. eurot). Kõik eraldised tehti vallavalitsuse korralduste alusel.  
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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/ 
Siim Kallas                                                             ....................................... 
Vallavanem                                                                      kuupäev 
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 

Viimsi Vallavolikogule  

Arvamus   

Oleme auditeerinud Viimsi valla ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (koos Grupp) konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2017, konsolideeritud 
tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet, konsolideeritud rahavoogude aruannet ning eelarve 
täitmise aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ning lisasid, mis sisaldavad konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat 
informatsiooni.  

Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Grupi 
konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 
konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga.  

Arvamuse alus  

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele 
standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme Grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide 
eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt 
eetikakoodeksi (EE) nõuetele.   

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.  

 
Muu informatsioon  

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.  

Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu 
informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.  

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja 
kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.  
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle 
info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua.  
 
Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandega  

Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti 
finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest 
või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamist.   

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama Grupi suutlikkust jätkata 
jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama 
tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi.  

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad Grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise 
eest.   

Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga  

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne tervikuna 
on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab 
meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise 
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eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati 
avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult 
eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.   

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame 
kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:   
 
• teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise 
väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja 
asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise 
mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, 
võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist; 

• omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid 
auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks Grupi sisekontrolli tulemuslikkuse kohta; 

• hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses 
avalikustatud info põhjendatust; 

• teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud 
auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad 
tekitada märkimisväärset kahtlust Grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et 
eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis 
modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi 
tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada Grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt 
tegutsevana; 

• hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud 
informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja 
sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis. 

• hangime piisava asjakohase tõendusmaterjali Gruppi kuuluvate majandusüksuste või äritegevuste 
finantsinformatsiooni kohta, avaldamaks arvamust konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kui terviku kohta. Me 
vastutame Grupi auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest ja oleme ainuvastutavad oma auditi arvamuse eest. 

 

Me vahetame infot nendega, kelle ülesandeks on Grupi valitsemine, muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse 
ning oluliste auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas auditi käigus tuvastatud oluliste sisekontrollisüsteemi puuduste 
kohta.  

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Betty Blös 
Vandeaudiitor, litsents nr 664 
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