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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE
ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST
Eesti majanduskasv põhines 2013. aastal jätkuvalt sisenõudlusel. See tulenes eeskätt
majapidamiste sissetulekute ja tarbimise suurenemisest. Ekspordi tugi jäi Eesti majandusele
varem prognoositust väiksemaks, kuna aasta esimesel poolel oli Eesti peamiste
kaubanduspartnerite kasv oodatust kesisem. Eesti majandus oli seetõttu 2013. aasta
esimesel poolel languses. Kuigi kolmandas kvartalis majanduskasv taastus, jääb aastane
kasv siiski tagasihoidliku 1% juurde. Majanduskasv
kiireneb eksporditurgude kosumise toel 2014. aastal 2,6%ni ning 2015. aastal 3,9%ni.
Euroala majandus elavnes 2013. aastal ootuspärases tempos. Kuus järjestikust kvartalit
väldanud majanduslangus lõppes teises kvartalis. Euroala keskpankade koostöös valminud
prognoosi kohaselt kasvab euroala majandus 2014. aastal 1,1% ja 2015. aastal 1,5%.
Euroala inflatsioon jääb 2013. aastal 1,4% juurde ja aeglustub 2014. aastal 1,1%ni, sest
sisenõudlus on kesine, toidutoorme hinnad langevad ja energia hinna kasv on nafta
odavnemise tõttu väike. 2015. aastal oodatakse euroala inflatsiooni kiirenemist 1,3%ni.
Piiratud hinnasurve tõttu oodatakse finantsturgudel väga madalate intressimäärade püsimist
kogu prognoosiperioodi jooksul. Ka Euroopa Keskpanga nõukogu on kinnitanud, et
rahapoliitilised intressimäärad jäävad madalale tasemele pikemaks ajaks.
Eesti ettevõtted on seni suutnud kiirelt kasvanud palgakulud katta hinnatõusu arvelt, kuid
seda peamiselt siseturule orienteeritud tegevusvaldkondades. Väliskonkurentsile avatud
tegevusaladel pole see samas ulatuses olnud võimalik. Majanduses tervikuna on palgakasv
edestanud tööjõu tootlikkuse kasvu, kuid prognoosi kohaselt palga ja tootlikkuse kasvu
kooskõla majandusaktiivsuse suurenemise toel taastub. Kui majanduskasv jääb kesisemaks,
võib eelkõige eksportivatel ettevõtetel kiire ja püsiva palgakasvu tõttu olla raske säilitada
kasumlikkust, ning see võib viia töötajate arvu vähendamiseni.
Tarbijahinna kasv püsib Eestis järgmistel aastatel mõõdukas ning ulatub 2014. aastal 2,1%ni
ja 2015. aastal 2,9%ni. Varasemate aastatega võrreldes aeglasem hinnakasv on tingitud
osaliselt sellest, et 2014. aasta alguses taandub tarbijakorvi võrdlusbaasist elektri järsk
kallinemine. Hinnasurvet vähendab ka nafta odavnemine. Importtoodete hinnad hakkavad
vastavalt euroala majanduse kosumisele tasahaaval kasvama. Alusinflatsioon samal ajal
kiireneb, mida mõjutavad kodumaised tegurid ja eelkõige palgakasv. Hinnakasvu
ümbritsevad pigem tõusuriskid, kuna maailma majanduskasvu oodatust kiirema taastumise
korral hakkab nõudlus toormete, sh nafta hinnataset tõstma.
Omavalitsuste jaoks oli 2013. aasta positiivne, seda eelkõige tööhõive ja keskmise
brutosissetuleku kasvuga. Samuti suurenes omavalitsustele laekuva tulumaksu osakaal
maksumaksja brutotulult 11,4%-lt 11,57%-ni. Need olid ka põhilised tegurid, mis aitasid
tulumaksu kasvule kaasa.
Viimsi valla vastavad näitajad paranesid 2013. aastal samuti. Valla tulumaksu laekumine
kasvas 2012 aastaga võrreldes 8,1%. Kasvu tempo oli siiski pisut madalam, kui riigis
keskmiselt. Peamine kasvu tegur Viimsi valla jaoks oli maksumaksjate arvu kasv. Kui 2013.
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aasta alguses oli kuu keskmine maksumaksjate arv ca 8 089, siis aasta lõpuks kasvas see
ca 8 290-ni. Tööhõive paranemist näitas see, et töötute arv vähenes aasta lõpuks 250-ni.
Kõige kõrgem oli näitaja 2009 märtsis, kui töötuid oli vallas 730. Seega, on see näitaja
tasapisi vähenenud ja töötuse protsent vallas on 2014. aasta alguseks langenud 2,3%-ni.
See on oluliselt väiksem Eesti keskmisest.
Kogu konsolideerimisgrupis on suuremad ettevõtted AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus, AS
Rannapere Pansionaat. Teised Grupi äriühingud ja sihtasutused on väiksema osatähtsusega.

ÜLDINE ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST
ARENGUSUUNDADEST
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. Primaarne on loodushoid ning sekundaarne on elamu- ja tootmismajanduse areng.
Viimsi valla territooriumil asetseb Balti mere suuruselt 3. sadam. Sellest tulenevad suured
keskkonnariskid võimalike tootmisõnnetuste tagajärjel.
Eesmärkide elluviimiseks ja 2013. aasta majandusaasta tegevuse aluseks olid Viimsi valla
eelarve, valla finantsplaan ja arengukava. 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 investeeringuvajadused, mida suures osas teostavad tütarettevõtted. Rahalised
kohustused jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla eelarve osalus. Vald jätkab
eelnevalt koostatud finantsskeemide täitmist. See on tagatud lepingutega valla ja tütarettevõtte vahel. 2012. aasta oktoobris kinnitas Viimsi Vallavolikogu „Viimsi valla
eelarvestrateegia aastateks 2013-2016“. Alates 21.jaanuarist 2014 kehtib uus
eelarvestrateegia aastateks 2015 -2020.
Viimsi Vallavalitsuse territoorium on 73 km2.
Lisaks maismaa 14 külale ja 2 alevikule on Viimsi valla koosseisus 15 saart (kokku 27 km2),
millest on Pranglil 167, Naissaarel 8 ja Kräsulil 4 rahvastikuregistrisse kantud elanikku.
Teised väikesaared on alaliste elanikega asustamata.
Viimsi on järjest kasvava elanikkonnaga vald. Migratsioon on positiivne (saabujate arv
ületab lahkujaid). Ka Viimsi valla iive on positiivne. 2013. aastal registreeriti 211 sündi
(2012.a. 214) ning 97 surma (2012. aastal 101).
2013. aasta alguses oli vallas registreeritud 17 673 inimest, 2014. aasta 1. jaanuariks oli
elanike arv vallas 17 934. Arvestades rahvastiku kasvu dünaamikat, on alust arvata, et

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

4

Viimsi Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2013

elanikkonna kasv pidurdub. Mujalt tulevate elanike arv kahaneb ja elanike arvule hakkavad
kasvu andma sünnid.
Tööhõive Viimsi vallas majanduse langedes vähenes ja töötute arv suurenes. See protsess
toimis nii kuni 2010 keskpaigani. Alates 2010. aasta teisest poolest on aga tööturu näitajad
pidevalt paranenud. Töötute arv saavutas maksimumi 2010. aasta märtsis, olles 711.
Järgnevatel perioodidel on see aga pidevalt vähenenud ja oli 2013.a. lõpuks juba 250.
Töötute arv moodustab valla töövõimeliste elanike arvust ca 3,0 %, mis on märgatavalt alla
Eesti keskmist. Viimsi valla tööealiste (19.-64. a.) arv oli 2013.aasta lõpu seisuga 11 005,
sealhulgas maksumaksjaid oli 2013.aasta lõpu seisuga 8 256 ( 2012.a. 8 060).
Maksumaksjate arv on aastate lõikes pidevalt kasvanud. 16. oktoobril 2012 kinnitas Viimsi
Vallavolikogu Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016. Eelarvestrateegiaga võttis
Viimsi vald kohustuse täita aastaks 2016 kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse (KOFS) piirmäärad ning viia oma laenukohustuste mahu aasta eelarve mahust alla
60% piiri. Alates 21.jaanuarist 2014 kehtib uus eelarvestrateegia aastateks 2015-2020, mille
järgi netovõlakoormus ei lange alla 60% mitte 2015.aasta lõpuks, vaid eeldatavalt
2018.aasta lõpuks.
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ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST
Ülevaade konsolideeriva üksuse ning valitseva ja olulise mõju all olevate äriühingute
ja sihtasutuste tegevusest.
2010. aastal uuendati valla kehtivat arengukava, mida 2013. aastal ei muudetud.
2013. aastal jätkati vallas veemajandusega seotud Ühtekuuluvusfondi (UF 2) projektiga, kus
AS Viimsi Vesi ehitas selle projekti raames peatrassidelt ühendusi nii vee- kui kanalisatsiooni
trassidega tarbijateni. 2013. aastal suurendati AS Viimsi Vesi aktsiakapitali 939,0 tuh. euro
võrra. ÜF 2 projekt lõppes 2013. aastal. Samas on suur vajadus veel heitveepuhastusjaama
järele. Vald ostis Tallinna Sadamalt Muuga heitveepuhastusjaama, kuid see vajab suuri
investeeringuid. Puhastusjaama rekonstrueerimiseks esitati 2013.aasta jaanuaris taotlus
projektile „Viimsi veemajanduse IV etapp“ toetuse saamiseks Keskkonnainvesteeringute
Keskusele, mis sai juunis positiivse rahastamisotsuse ja tööd peavad olema lõpetatud
2015.aasta augustiks. Viimsi Vallavolikogu võttis oma 12.03.2013 otsusega nr.17 valla 2014.
ja 2015.aasta eelarvetesse kohustuse osaleda projektis omaosaluse määras maksimaalselt
2,9 miljoni euroga.
Valla elanikkond on kiirelt kasvanud ja see nõuab suuremat panust valla teede ehituseks.
Vald on panustanud palju uute teede, sealhulgas ka kergliiklusteede ehitamiseks.
2012.aastal valmis Pärnamäe teele ca km pikkune valgustatud kergliiklustee, mis ehitati
projektide toel, kus valla panus oli 15 % kogumaksumusest. Järgmised analoogsed projektid
on suunatud Tammneeme ja Randvere kergliiklustee ning Randvere tee ja Leppneeme
sadama kergliiklusteede ehitamiseks. 2013.aastal oli suurimaks teedeinvesteeringuks
Randvere küla G.F. Schüdlöffeli tee ehitus. Järgmiseks suurimaks investeeringuks on Püünsi
Kooli tee ja Reinu tee renoveerimine. Vallal on munitsipaalsadamad Leppneemes ja Prangli
saarel (Kelnase sadam). Alates 2007.aastast on neid sadamaid rekonstrueeritud ja
parendatud. Leppneeme sadama kai vajab täiendavaid töid ja need on plaanis teostada
vastavalt rahalistele võimalustele.
Kiire elanikkonna kasv tingib pideva vajaduse uute haridusasutuste järele. 2009.aastal avati
uus kool ja lasteaed Viimsi Keskkooli juurde (Karulaugu), 2012.aastal avati uus lastead 144.
lapsele ja 2013.aastal valmis uus kool Randvere küla 432. õpilasele. Randvere kooli ehitus
tingis vajaduse suurenda 2013.aastal tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus aktsiakapitali summas
985,0 tuh. eurot. Viimased arendused lasteaedade ehitamiseks on koostöös eraettevõtetega.
Selle tingib suur lasteaiakohtade puudus. Elanikkonna kasvu aeglustumisega on lootus, et
surved hariduse infrastruktuuridele vähenevad.
Toetati valla sihtasutusi varade soetamisel ning panustati ka riigi halduses olevate ja valla
teede parendamisse. Koostöös Tallinna linnaga rekonstrueeriti Ranna tee, tööd lõppesid
2013.aasta mais. Jätkuvalt on aktuaalne trammiliikluse pikendamine Kadriorust Viimsisse.
Enamus suuremad vallapoolsed investeeringud on teostatud laenudega. See on tõstnud
valla laenukoormuse väga kõrgeks. Elanikkonna kasvu pidurdumisega peaksid vähenema ka
surved infrastruktuuri laiendamisele ja vähenema valla netovõlakoormus.
Valla arengukava integreerib Viimsi valla valdkondlikud, valla hallatavad asutused:
• Viimsi Raamatukogu koos Prangli raamatukoguga;
• Viimsi Muusikakool;
• Viimsi Kunstikool;
• MLA Viimsi lasteaiad;
• Viimsi Keskkool;
• Püünsi kool;
• Prangli Põhikool;
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Valla osalusega asutatud tütarettevõtted ning sihtasutused ja nende tegevusalad on
alljärgnevad:
• AS Viimsi Vesi 100% (valla veemajanduse arendamine), koos tütarettevõtetega
100% OÜ Viimsi Tehnoabi ja 100% OÜ Viimsi Filterveevärk (vee ja
kanalisatsioonitööd).;
• AS Rannapere Pansionaat 100% (eakate hooldusteenused);
• OÜ Viimsi Haldus 100% (hoonete, rajatiste haldamine, hooldus);
• OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus 100% (projekteerimistööd);
• OÜ Haabneeme Lasteaed 100% (lasteaiahoone rent);
• SA Viimsi Kodanikukaitse Fond 100% (valla turvalisuse projektid, likvideerimisel);
• SA Rannarahva Muuseum 100% (Viimsi paikkonna ajaloo-ja kultuuripärandi
kogumine, säilitamine ning tutvustamine);
• SA Rannapere Sotsiaalkeskus 100% (eakate hooldusteenused)
. 2013. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puuduvad.
2013. aastal teostati OÜ Viimsi Halduse poolt lasteaedade ja koolide hoonete ning valla
kinnistute hooldust ning haldamist, samuti lisandus sadamateenuse osutamine Leppneeme
ja Kelnase sadamas. 2013. aastal alustati osaühingu tellimusel Randvere Põhikooli hoone
ehitustöödega, õppehoone avati 1.septembril 2013.aastal.
AS Viimsi Vesi veemajanduse arengukava kohaselt on ettevõtte eesmärk viia kogu valla
territoorium ühtsesse veesüsteemi aastaks 2020. Aruandeaastal jätkus torustike ehitus ja
renoveerimine. Suurem osa investeeringutest teostati Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekti
raames. Esitatud on täiendav rahataotlus Ühtekuuluvusfondist kaasfinantseeringu saamiseks
Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Vee kvaliteedi parandamiseks tehti olulisi
investeeringuid sademevee, joogivee ja loodusliku põhjavee uuringutesse. Uus
veepuhastusjaam töötab plaanipäraselt. Tänu veepuhastusjaama valmimisele on mitmed
aiandusühistud, kes siiani tarnisid ise oma liikmetele vett, nõus lõpetama oma tegevuse ning
asuma AS Viimsi Vesi klientideks. 2014. aastal keskendutakse Muuga puhastusjaama
renoveerimise alustamisele ning tööd peaksid lõppema 2015. aasta augustis. Töid
teostatakse ÜF 4 raames. Vastu võeti uus Viimsi valla mandriosa ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2024.
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. 2013. aastal oli
peamiseks tegevusalaks AS-le Viimsi Vesi kuuluva Veetöötlusjaama hooldustööde
teostamine ja veepuhastusprotsessis kasutatava tehnoloogia opereerimine ning
optimeerimine. 2014. aasta peamiseks tegevussuunaks jäävad endiselt Veetöötlusjaamaga
seonduvad tööd ning Muuga reoveepuhasti haldamisega seotud tööd. Kõrvaltegevusena
plaanitakse ekskavaatoriteenuse osutamist ning seoses sellega laadurekskavaatori ostmist
2014. aastal.
AS Rannapere Pansionaadi käive oli 2013. aastal 385,4 tuh. eurot, millest põhilise osa
moodustasid SA Rannapere Sotsiaalkeskusele osutatavad sotsiaalhooldusteenused.
Pansionaadil on tihe koostöö Viimsi Haigla ja Viimsi perearstidega. 2013. aastal
pansionaadis investeeringuid ei tehtud.
AS Rannapere Pansionaat alustas 2000. aastal etapiviisilist juurdeehitust pansionaadihoone
(Kesk tee 1) II korruse osas, kuid lõplikuks väljaehitamiseks ei leidunud 2008. aastal rahalisi
vahendeid. Selle projekti raames loodi Viimsi vallavalitsuse ja AS Rannapere Pansionaadi
poolt 2008. aastal SA Rannapere Sotsiaalkeskus, kellele aktsiaselts andis üle
hoonestusõiguse valduse kinnistule Kesk tee 1 (pansionaadihoone). 2013. aastal
sotsiaalkeskuses investeeringuid ei tehtud. 2013. aasta lõpu seisuga elas SA Rannapere
Sotsiaalkeskuse pansionaadis 58 hooldatavat. SA Rannapere Sotsiaalkeskuse ja AS
Rannapere Pansionaadi eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tõstmiseks SA Rannapere
Sotsiaalkeskuse arendamine.
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Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ põhitegevuseks on detailplaneeringute ning teede ja platside
ehitus- ja rekonstrueerimisprojektide (eelprojektide) koostamine nii Viimsi Vallavalitsusele kui
ka teistele tellijatele. 2013. aasta mahukamaks tööks oli Viimsi Keskkooli staadioni
eelprojekti koostamine ning mitmed detailplaneeringud. 2014. aastal jätkatakse
põhitegevusega. Samuti tegeletakse valla ajalehe „Viimsi Teataja“ toimetamise ja väljaandmisega.
SA Viimsi Kodanikukaitse Fondi tegevuse eesmärk on Viimsi valla elanike turvalisuse
tagamine ja kuritegevuse preventatsiooniga seotud projektide rahastamine. Vastavalt Viimsi
Vallavolikogu 2013. aasta 10.detsembri otsusele nr. 92 SA Viimsi Kodanikukaitse Fond
likvideeritakse 2014. aastal.
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. Muuseum korraldas 2013. aastal 6 püsi-, 6 ajutist ning 2 külalisnäitust, viis läbi
14 haridusprogrammi nii lastele kui ka täiskasvanutele ja 1 sisekoolituse.
Haridusprogrammides osalejate arv pidevalt kasvab. Algatati uusi traditsioone ja korraldati
Viimsi Taluturu tegevust. Avati veebipood, mis töötab ka muuseumipoodide
reklaamikanalina. 2013. aastal külastas muuseumi ligi 70 tuhat inimest ning Viimsi Taluturgu
ligikaudu 40 tuhat inimest. 2014. aasta eesmärgid on seotud Rannarahva Muuseumi
ekspositsiooni korrastamisega ja Viimsi Vabaõhumuuseumi ning muuseumipoe
väljaarendamisega. Kõrvalteenusena soovitakse 2014. aastal osutada turismikorraldust.
OÜ Haabneeme Lasteaed üürib lasteaiahoonet ja selle territooriumi Viimsi vallale. Üürile
andmine jätkub ka 2014. aastal. 2013. aastal tehti sanitaarremonti 2 lasteaiarühmas ning
jätkati hoone välistöödega (fassaaditööd). 2014.aastal viiakse lõpuni fassaaditööd ning
teostatakse sanitaarremont veel 2 rühmas.
OÜ Viimsi Filterveevärk on AS Viimsi Vesi kuuluv ettevõte, mille põhitegevuseks planeeriti
rajatava veepuhastusjaama ehitus ja haldamine. Ettevõte ei ole tegevust alustanud ega
töötajaid tööle värvanud.
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Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad
tuhandetes eurodes
2013

2012

2011

2010

2009

Varad aasta lõpus

88 308,4

82 027,0

85 650,3

77 975,5

76 471,8

Kohustused aasta lõpus

31 808,8

33 726,6

56 883,9

55 015,3

53 389,6

Netovara aasta lõpus

56 499,6

48 300,4

28 766,4

22 960,1

23 082,2

Tegevustulud

30 816,2

28 474,3

24 277,6

22 840,9

22 335,0

Tegevuskulud

-22 590,4

-20 963,1 -20 378,2

-21 632,2

-19 489,5

Bilansi näitajad

Tulemiaruande näitajad

Tulem

7 538,5

6 102,0

2 802,6

1 208,7

2 845,5

10 607,9

-2 553,6

6 812,9

1 405,4

14 808,4

Likviidsus (¤)

0,18

0,6

0,41

0,59

0,28

Lühiajaline maksevõime (¤¤)
Kohustuste osakaal varadest
(¤¤¤¤)
Laenukohustuste osakaal varadest
(¤¤¤¤)

0,63

1,13

0,94

0,95

0,45

36,0

41,1

66,4

70,6

69,8

32,0

35,4

35,7

43,5

44,3

Muud näitajad
Põhivarainvesteeringute maht

(¤) likviidsus-likviidsed varad/lühiajalised kohustused
(¤¤) lühiajaline maksevõime-käibevara/ lühiajaliste kohustustega
(¤¤¤¤) kohustuste osakaal varadest (%) - kohustused/varad x100
(¤¤¤¤) laenukohustuste osakaal varadest (%) - laenukohustused/ varadx100

Konsolideerimisgrupi finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine
(tuhandetes eurodes)
2013

2012

2011

2010

2009

17 821,5

16 360,5

15 337,6

14 850,3

14 985,1

Kaupade ja teenuste müük

4 079,4

3 379,4

4 085,6

4 085,6

4 083,7

Saadud toetused

3 293,8

2 854,2

3 134,2

2 687,8

2 301,5

344,5

375,3

304,0

165,1

111,4

25 539,2

22 969,4

22 861,4

21 788,8

21 481,7

-1 960,1

-1 758,7

-1 824,2

-2 263,9

-2 123,2

Muud tegevuskulud

-16 741,2 -15 551,6 -14 871,7 -13 798,1

-14 314,8

Põhitegevuse kulud kokku

-18 701,3 -17 310,3 -16 695,9 -16 062,0

-16 438,0

Põhitegevuse tulud:
Maksutulud

Muud tegevustulud
Põhitegevuse tulud kokku:
Põhitegevuse kulud:
Antud toetused

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe

6 837,9

5 659,1

6 165,5

5 726,7

5 043,7

-13 465,1

-7 843,9

-7 431,4

-6 421,7

-17 719,6

224,2

185,7

68,5

48,3

17,5

4 691,9

4 818,1

4 529,7

2 430,4

3 534,8

0,0

-5,5

-9,7

-25,8

-7,7

Investeerimistegevus:
Põhivara soetus
Põhivara müük
Saadud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Antud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Vallavanem J. Trei
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0,0

0,0

156,0

0,0

0,0

-687,3

-2 115,2

-966,6

29,4

-176,1

Investeerimistegevus kokku

-9 236,3

-4 960,8

-3 653,5

-3 939,4

-14 351,0

Ülejääk/puudujääk

-2 398,4

698,3

2 512,0

1 787,4

-9 307,4

-9,4

3,0

11,0

8,2

-43,3

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk

-2 398,4

698,3

2 512,0

1 787,4

-9 307,4

Eelmise aasta ülejääk/puudujääk

698,3

2 512,0

1 787,4

-9 307,4

-944,0

Üle-eelmise aasta ülejääk/puudujääk

2 512,0

1 787,4

-9 307,4

-944,0

-6 132,4

4. aasta ülejääk/puudujääk

1 787,4

-9 307,4

-944,0

-6 132,4

-13 287,5

5. aasta ülejääk/puudujääk

-9 307,4

-944,0

-6 132,4 -13 287,5

-2 668,3

Viimase 5 aasta ülejääk/puudujääk
kokku

-6 708,1

-5 253,7 -12 084,4 -27 883,9

-32 339,6

Finantstulud ja finantskulud

Ülejäägi/puudujäägi määr (%)
Viimase 5. aasta ülejääk/puudujääk

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi määr
%

-26,3

-22,9

-52,9

-128,0

-150,5

28 243,5

29 013,6

29 901,0

33 369,2

33 840,5

76,5

0,0

0,0

0,0

0,0

815,2

748,4

715,0

149,3

192,6

29 135,2

29 762,0

30 616,0

33 518,5

34 033,1

Raha ja pangakontod

-908,2

-3 937,3

-3 705,0

-4 728,2

-4 639,7

Likviidsed varad kokku

-908,2

-3 937,3

-3 705,0

-4 728,2

-4 639,7

Netovõlakoormus

28 227,0

25 824,7

26 911,0

28 790,3

29 393,5

Netovõlakoormuse % (tegelik)

110,52%

112,43%

117,71%

132,13%

136,83%

Netovõlakoormuse ülemmäär

25 539,2

22 969,4

22 861,4

21 788,8

21 481,7

100%

100%

100%

100%

100,00%

-2 687,8

-2 855,3

-4 049,6

-7 001,5

-7 911,8

Võlakohustused:
Laenukohustused
Tagastamisele kuuluvad saadud
ettemaksed
Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad
tulevikus raha väljamaksmist
Võlakohustused kokku
Likviidsed varad:

Netovõlakoormuse ülemmäära %
Netovõlakoormuse ülemmäära ja
Netovõlakoormuse vahe

Viimsi vallavalitsus on kohustuste tasumisel kinni pidanud 2009. aasta detsembris kinnitatud
finantsplaanist aastateks 2010-2014 ja 2012. aasta oktoobris kinnitatud Viimsi valla
eelarvestrateegiast aastateks 2013-2016.
Konsolideerimisgrupi olulistest finantsnäitajatest annavad ülevaate ka lisad 6 ja 7.
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Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2013.a.
on järgmised:
A. Konsolideeriv üksus Viimsi Vallavalitsus 2013
Allüksuse
nimetus
(tegevusala)
Volikogu
Volikogu liikmed
Vallavalitsus
Huvikoolid kokku 2
Lasteaiad kokku 8
Põhikool
Gümnaasium
Põhikool-lasteaed
Raamatukogud kokku 2
Ajutised lepingulised töötajad
Kokku

Töötajate keskmine arv 2013.a.
(taandatuna
täistööajale)
1,0
1,6
58,7
26,2
146,9
8,3
160,8
31,4
7,2
442,1

Töötasude kogusumma 2013.a.
(tuh. eurodes
ühe komakohaga)
18,0
20,8
974,4
203,0
1 138,4
57,1
1 742,1
272,3
54,7
114,3
4 595,1

B. Konsolideeritud üksused 2013

Üksuse nimetus

Viimsi VV
osalus
(%)

Töötajate keskmine arv 2013 a.
(taandatuna
täistööajale)

AS Rannapere Pansionaat
AS Viimsi Vesi
OÜ Viimsi Tehnoabi
OÜ Viimsi Haldus
OÜ Haabneeme Lasteaed
OÜ Viimsi Valla
Arenduskeskus
SA Viimsi Kodanikukaitse
Fond
SA Rannarahva Muuseum
SA Rannapere Sotsiaalkeskus

Töötasude
summa 2013.a.
(tuh. eurodes
ühe komakohaga)

100
100
100
100
100

20,0
17,4
7,0
18,0
2,1

226,9
334,0
79,4
198,4
9,2

100

4,0

57,3

100
100
100

1,0
16,8
2,0

2,3
123,5
38,3

88,3

1 069,3

Kokku

OÜ Viimsi Filterveevärk ei ole töötajatele 2013. aastal töötasu arvestanud. Ajutiste
töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud.
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C. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arv ja
arvestatud tasud 2013
Konsolideerimisgrupi tegev-ja Tasude kogusumma
kõrgema juhtkonna keskmine (tuhandetes eurodes)
arv (taandatud täistööajale)
2012
2013
2013
Volikogu liikmed
1,58
1,61
20,8
Vallavalitsuse liikmed
5,0
4,58
214,5
Asutuste juhid
4,00
4,00
54,3
Nõukogude liikmed
13,00
10,00
26,3
Juhatuste liikmed
12,00
12,00
136,3

2012
21,4
141,1
49,2
18,8
132,1

Kokku

362,6

35,58

32,19

452,2

2013. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 32 liiget, kellest tasu said 13
nõukogu liiget (2012. aastal 34 liiget, kellest tasu said 10 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 2013. aastal oli
kokku 14,2 tuh. eurot (2012. aastal 14,1 tuh. eurot).
2013. aastal maksti Volikogu 12.11.2013.a. otsuse nr. 84 alusel vallavanemale ja 3
abivallavanemale seoses ametist lahkumisega lahkumishüvitist 3 kuu ametipalga ulatuses
kokku 29,9 tuh. eurot. OÜ Viimsi Halduse juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist 4
ametipalga ulatuses kokku 8,7 tuh. eurot. 2012. aastal lahkumishüvitisi ei makstud.
Konsolideerimisgrupi tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks oli 2013. a.
sõiduautode kasutamine ja eriarsti teenus summas 23,2 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja
Tolliametile erisoodustuse maksud kokku summas 15,9 tuh. eurot. 2012. aastal oli see
vastavalt 18,3 tuh. eurot ja erisoodustuse maksud 12,5 tuh. eurot.
Viimsi
valla
konsolideerimisgrupil
kaasneks
tütarettevõtete
juhatuse
liikmete
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustused kokku summas 16,1
tuhat eurot.
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ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST
16. mail 2013. aastal võttis vallavolikogu vastu „Viimsi valla eelarvestrateegia 2014-2020“.
Eelarvestrateegiaga võttis Viimsi vald kohustuse vähendada netovõlakoormuse määra.
2013. aasta lõpuks oli see 110,52%. Igal järgneval aastal valla laenude tagasimaksed
jätkuvad, mis tähendab, et muude kulude (tegevuskulude, toetuste, investeeringute) mahud
sellel perioodil väga ei kasva
Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja strateegiate koostamine lähtub
eelarvestrateegiast.
Viimsi vald on aktiivselt tegelenud investeeringutega ning selleks on kaasatud peale valla
enda rahaliste vahendite ka tütarettevõtete vahendeid. Peamised investeeringud 2013.
aastal olid vastavalt arengukavale:
1. hariduse infrastruktuuri arendamine – 2013. aastal valmis Viimsi Keskkooli Randvere
õppehoone;
2. tehti ettevalmistusi lasteaiakohtade juurdekasvuks;
3. jätkati valla veemajanduse kaasajastamist läbi EU fondide – ÜF 2 projektis osalemine;
4. sporditegevuse ja vaba aja võimaluste parandamine vallale kuuluvate spordirajatiste
rajamisega
5. valla teede ehitamine ja rekonstrueerimine ning veetranspordi parandamine
Konsolideerimisgrupi asutused ja tütarettevõtted on integreeritud valla ühtsesse arengusse.
Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on aluseks investeeringu vajadused, mida teostavad
tütarettevõtted. Rahalised kohustused jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla
eelarve osalus. Vald jätkab eelnevalt koostatud finantsstrateegiate täitmist. See on tagatud
lepingutega valla ja tütarettevõtte vahel. Olulisemad tegevused, mis taoliste lepingutega on
seotud:
-valla haridusasutuste ja vaba aja infrastruktuuride ehituseks võetud laenude teenindamine –
läbi OÜ Viimsi Haldus;
-aktsia- ja osakapitali laiendamine – läbi AS Viimsi Vesi;
-sotsiaaltagatiste tagamine – läbi AS Rannapere Pansionaat, SA Rannapere Sotsiaalteenused;
-sihtasutuste tegevuse toetamine – läbi SA Rannapere Sotsiaalkeskus; SA Rannarahva
Muuseum; SA Viimsi Kodanikukaitse Fond;
Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja strateegiate koostamine lähtub
eelarvestrateegiast:
AS Viimsi Vesi esitas 2013. aastal SA Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK) taotluse
Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimiseks ja sai KIK-lt ka positiivse vastuse. Sellega seoses
oli Viimsi vallal vajadus uuendada eelarvestrateegiat ja 21. jaanuaril 2014 kinnitas
vallavolikogu „Viimsi valla eelarvestrateegia 2015-2020“
Viimsi valla eelarvestrateegia 2015 – 2020. a.
(eurodes)
Viimsi vald
Põhitegevuse tulud kokku

2014
eeldatav
täitmine

2015
eelarve

2016
eelarve

2017
eelarve

2018
eelarve

2019
eelarve

2020
eelarve

22 658 320

23 727 851

24 378 654

24 885 107

25 497 211

26 014 966

26 538 372

18 336 348

19 297 851

19 738 654

20 185 107

20 637 211

21 094 966

21 558 372

sh tulumaks

15 911 348

16 867 851

17 308 654

17 755 107

18 207 211

18 664 966

19 128 372

sh maamaks

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

25 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist

1 110 600

1 100 000

1 200 000

1 200 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Saadavad toetused tegevuskuludeks

3 091 372

3 200 000

3 300 000

3 350 000

3 400 000

3 450 000

3 500 000

2 630 299

2 700 000

2 800 000

2 850 000

2 900 000

2 950 000

3 000 000

Maksutulud

sh muud maksutulud

sh toetusfond ( lg 2)
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Muud tegevustulud
Põhitegevuse kulud kokku
Antavad toetused tegevuskuludeks
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461 073

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

120 000

130 000

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

19 031 226

17 321 488

17 544 653

18 816 364

19 663 537

20 160 166

20 456 856

3 013 140

2 550 000

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 550 000

2 600 000

16 018 086

14 771 488

15 044 653

16 266 364

17 063 537

17 610 166

17 856 856

sh personalikulud

6 858 252

6 400 000

6 600 000

7 300 000

7 700 000

7 900 000

8 300 000

sh majandamiskulud

8 741 597

8 142 210

8 208 867

8 725 513

9 116 565

9 358 017

9 199 473

418 236

229 278

235 786

240 851

246 972

352 149

357 383

Muud tegevuskulud

sh muud kulud
Põhitegevuse tulem
Investeerimistegevus kokku
Põhivara soetus (-)
sh projektide omaosalus
Põhivara soetuseks antav
sihtfinantseerimine (-)
Osaluste ning muude aktsiate ja osade
soetus (-)
Tagasilaekuvad laenud (+)
Antavad laenud (-)

3 627 094

6 406 363

6 834 001

6 068 743

5 833 674

5 854 800

6 081 516

-4 033 892

-4 183 180

-4 321 807

-3 601 488

-3 154 132

-3 208 207

-4 269 664

-894 144

-2 375 076

-3 055 473

-3 126 601

-2 870 697

-3 116 224

-4 369 137

-869 210

-2 375 076

-3 055 473

-3 126 601

-2 870 697

-3 116 224

-4 369 137

0

0

-600 000

0

0

0

0

-2 429 135

-1 120 314

0

0

0

0

0

151 035

231 035

231 035

231 035

231 035

231 035

231 035

-100 000

0

0

0

0

0

0

Finantstulud (+)

160 000

211 175

202 631

194 078

185 530

176 982

168 438

Finantskulud (-)

-921 648

-1 130 000

-1 100 000

-900 000

-700 000

-500 000

-300 000

-406 797

2 223 183

2 512 194

2 467 255

2 679 542

2 646 593

1 811 852

4 860

-1 093 183

-2 212 195

-2 167 255

-2 379 542

-2 346 593

-1 511 852

Eelarve tulem
Finantseerimistegevus
Kohustuste võtmine (+)

1 720 100

1 120 314

0

0

0

0

0

Kohustuste tasumine (-)

-1 715 240

-2 213 497

-2 212 195

-2 167 255

-2 379 542

-2 346 593

-1 511 852

-401 938

1 130 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Likviidsete varade muutus (+
suurenemine, - vähenemine)
Likviidsete varade suunamata jääk
aasta lõpuks
Võlakohustused kokku aasta lõpu
seisuga

0

1 130 000

1 430 000

1 730 000

2 030 000

2 330 000

2 630 000

23 095 768

22 002 585

19 790 390

17 623 135

15 243 593

12 897 000

11 385 148

Netovõlakoormus (eurodes)

23 095 768

20 872 585

18 360 390

15 893 135

13 213 593

10 567 000

8 755 148

101,9%

88,0%

75,3%

63,9%

51,8%

40,6%

33,0%

21 762 566

23 727 851

24 378 654

24 885 107

25 497 211

26 014 966

26 538 372

Netovõlakoormus (%)
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)

96,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Vaba netovõlakoormus (eurodes)

-1 333 203

2 855 266

6 018 264

8 991 972

12 283 618

15 447 966

17 783 224
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VIIMSI VALLA 2013. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED
VALDKONDADE LÕIKES
01 ÜLDVALITSEMINE
2013. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• tagada vallavolikogu poolt seadustega sätestatud kohustuste täitmine; valla
arengukavas võetud kohustuste täitmine;
• tagada eelarvestrateegia realiseerumine;
• hoida eelarve tasakaalus.
Volikogu
Viimsi Vallavolikogus on 21 liiget, 8 alalist volikogu komisjoni (alates 12.11.2013 volikogu
8.koosseisus 7 alalist komisjoni) ja täiskohaga volikogu kantselei juhataja. Volikogu
korralised istungid toimuvad üldjuhul korra kuus, millele eelnevad alaliste komisjonide
koosolekud.
20.oktoobril 2013.aastal toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja uus
vallavolikogu valiti ametisse järgnevaks neljaks aastaks. Kuni valimisteni oli vallavolikogu
esimeheks Priit Robas, uueks volikogu esimeheks valiti 2013.aasta novembris Ain Pinnonen.
Volikogu koosseis muutus 2013. aastal enne valimisi 4 korda – jaanuaris vahetus 2 volikogu
liiget, augustis 1 volikogu liige ja oktoobris samuti 1 volikogu liige. Pärast volikogu valimisi
20.10.2013 toimusid koosseisu muudatused 10. korral.
2013.aastal toimus 12 vallavolikogu istungit, sealhulgas 3 volikogu 8.koosseisu istungit.
Volikogu poolt võeti vastu 115 õigusakti, neist 20 määrust ja 95 otsust.
Omavalitsuste liikmemaks
Vald jätkas osalust omavalitsusi liitvates liitudes – EMOL ja HOL. Viimsi vald on aktiivne
osaleja Harjumaa Omavalitsuste Liidu töös.
Liikmemaksude tasumiseks kulus 2013.aastal 34,5 tuh. eurot (2012. aastal 40,5 tuh. eurot).
Valla arengukava
Arengukava uuendati volikogu 9.11.2010 määrusega nr 25 ja selle koostamist juhtisid kaks
ametit: Rahandusamet ja Arendusamet. Arengukava uuendamise koostööpartneriks oli OÜ
Geomedia, kellega viidi läbi kolm arengukava uuendamise idee seminari. Arengukava
uuendamisest võtsid osa Viimsi vallavolikogu komisjonid ja volikogu liikmed, samuti arutati
arengukava uuendusi külavanemate ja MTÜ-dega.
2013. aastal valla arengukava ei muudetud.
Arengukava kulud oli 2013.aastal 38,1 tuh. eurot, millest suurema osa moodustasid uurimusja arendustööde kulud summas 26,7 tuh. eurot (2012.aastal kokku 80,6 tuh. eurot, s.h.
arendustööde kulud 54,1 tuh. eurot).
Välissuhted
Viimsi vallavalitsusel on pikkade aastate jooksul välja kujunenud viis sõpruspiirkonda
erinevates Euroopa riikides. Nendeks on TÄBY (Rootsis), SKI (Norra), Porvoo (Soome),
Barleben (Saksamaa) Sulejowek (Poola). Kõikide piirkondadega ollakse ka koostöölepingutes. 2012. aastal kirjutati alla sõpruslinna leping Iisraeli linna Ramat-Yishaiga.
2013.aastal külastas Viimsi Muusikakooli orkester Iisraeli ja andis seal 2 kontserti.
2014.aastal oodatakse vastuvisiidile 30 inimest Iisraelist ning külalisi Barleebenist ja
Sulejowekist. Lisaks Viimsi valla tutvustamisele on plaanis ka koolinoorte tantsu- ja laulupeo
külastamine.
Välissuhtluseks kulus 2013.aastal 7,6 tuh. eurot ( 2012. aastal 5,3 tuh. eurot).
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Valimised
2013.aasta oktoobris toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Viimsi vallas oli
valijate arv üle 12 000 inimese. Valimiste läbiviimiseks moodustati Viimsi vallas 4 jaoskonda
– Haabneeme alevikus, Viimsi alevikus , Randvere külas ja Prangli saarel. Kõik mandriosa
jaoskonnakomisjonid koosnesid 8 liikmest ja komisjoni esimehest, Prangli saarel kuulusid
komisjoni 3 liiget ja esimees.
Valimiste tulemusena formeeriti Viimsi Vallavolikogu uute liikmetega. Uueks volikogu
esimeheks valiti Ain Pinnonen ja vallavanemaks Alvar Ild.
Valimiste korraldamisele kulus 2013.aastal 21,1 tuh. eurot.

02 PROJEKTID
Viimsi Vallavalitsus osales 2013.aastal järgmistes rahvusvahelistes projektides:
1. Prangli saare ja mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse parendamine
tagamaks esmatasandi teenuse kvaliteet
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on Prangli saare ja
mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse parendamine Kelnase sadamas. Projekti
raames paigaldati 2 tulepaaki kaitsemuulide otstesse, teostati kivide lõhkamistööd faarvaatris
ja mõõdistustööd pärast lõhkamist. Projekti kogumaksumus on 55,1 tuh. eurot, millest valla
omaosalus on 8,4 tuh. eurot.
2. Naissaare tulekahjupäästevõimekuse suurendamine, II etapp
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on endise klubihoone
rekonstrueerimine depoo/klubihooneks ja hoone sisetööde teostamine. Projekti
kogumaksumus on 37,9 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 5,7 tuh. eurot.
3. Leppneeme kalasadama kai renoveerimine ja kaitsemuuli renoveerimine
Projekt esitati kalanduspiirkondade säästva arengu meetme raames. Projekti eesmärgiks on
kalurite kai rekonstrueerimine ning Leppneeme sadama kaitsemuuli rekonstrueerimine ja
pikendamine. Projekti kogumaksumus on 564,8 tuh. eurot, millest valla omaosalus on 341,1
tuh. eurot. Projekti II etapp planeeritakse esitada 2015.aasta kalanduspiirkondade säästva
arengu meetmesse.
Lõppenud projektid:
1. Friendly Island Routes (FIR AI2)
Projekt on rahastatud Kesk-Läänemere programmi Saarte ja saarestike allprogrammi
raames. Viimsi vald on projektis juhtpartner. Teisteks projektipartneriteks on Soomest
Cursor OY, Eestist SA Kalana Jahisadam, Tallinna linnavalitsus Kommunaalamet,
MTÜ Muusa Kapriis, MRÜ Kõrgessaare Sadam, Jõelähtme Vallavalitsus, Paldiski
linnavalitsus ja Eesti Rahvusringhääling. Projekti raames on kaasatud Eesti
sadamatest Kõrgessaare, Kalana, Pakri, Aegna, Naissaare, Kelnase, Leppneeme,
Neeme, Kaberneeme, Viinistu ja Turbuneeme ning Soomest Porvoo, Pernaja,
Loviisa, Ruotsinpyhtää, Pyhtää, Kotka, Hamina ja Virolahti sadamad. Projekti
üldiseks eesmärgiks on Soome lõunaranniku ja Eesti põhjapoolsete väikesadamate
keti loomine. Projekt lõppes 31. detsembril 2011. aastal. Viimsi valla osalus projektis
oli 137 tuh. eurot. Valla omapanus kogu projekti vältel on 20,6 tuh. eurot.
Projekt lõppes küll 2011. aastal, kuid lõplik rahade laekumine toimus 2013. aasta
aprillis.
2. Helsiniki-Tallinn Transport and Planning Scenarios (H-TTransPlan)
Projekt on rahastatud Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammist. Projekti juhtpartner on
MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio. Teisteks projektipartneriteks on Helsingi Linn, Aalto
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Ülikool, Tallinna Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituut, Turu Ülikool, Tartu Ülikool,
Viimsi vald, Harju Maavalitsus, Uusimaa Liit, Tallinna Linnakantselei, Tallinna
Transpordiamet, Tallinna Linna-planeerimise Amet ja Tallinna Ettevõtlusamet.
Täiendavalt on kaasatud projekti Eesti Raudtee, Navirail OÜ, Tallink OÜ, Eesti
Mereakadeemia,
Eesti
Siseministeerium,
Eesti
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium,
Soome
Transpordiministeerium,
Soome
Keskkonnaministeerium, Soome Raudteeamet, Helsingi sadam. Projekt kestis
perioodil 1.01.2011 – 31.12.2012. Projekti eesmärk oli luua ühine visioon Helsingi ja
Tallinna kaksiklinna regiooni sobivamatest transpordisüsteemidest, mis tagaksid
ühisregiooni tasakaalustatud, majanduslikult konkurentsivõimelise ja innovaatilise
regiooni. Projekti kogumaksumus oli 18 tuh. eurot, millest valla omafinantseering oli
2,7 tuh. eurot.
Projekt lõppes küll 2012.aastal, kuid viimane rahade laekumine toimus 2013.aastal
(41,57 eurot).

Esitatud projektid:
2013. a. esitas Viimsi vald projektid, millede otsused rahastuse kohta laekuvad 2014. a.:
1. Prangli tee tänavavalgustuse väljaarendamine Prangli saarel
Projekt esitati väikesaarte programmi raames. Projekti eesmärgiks on Prangli tee
tänavavalgustuse väljaarendamine. Projekti raames ehitatakse tänavavalgustus
Prangli saare ühel peamisel teelõigul. Projekti kogumaksumus on 27,4 tuh. eurot,
millest valla omaosalus on 4,1 tuh. eurot.

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK
2013. aastal olid valdkonna prioriteedid:
• toetada politsei tegevust ja tagada valla eelarve lisavahenditega võimalikult turvaline
keskkond vallas;
• jätkata valvepunktide arendamist ja jooksvat hooldust;
• arendada ja toetada valveteenust, tagada patrullteenus;
• toetada päästeseltside tegevust saartel ning laiendada päästeseltside toetamist.
Tegevused:
Antud valdkonna eesmärgid on täidetud. Kokku kulus valdkonna arendamiseks 44,0 tuh.
eurot (2012. aastal 56,0 tuh eurot). Politsei andmetel registreeriti Viimsi vallas 2013. aastal
297 kuritegu, võrreldes 2012. aastaga on kuritegude arv jäänud samale tasemele (2012.
aastal 298 kuritegu). Politsei tegevusala kulud olid 10,0 tuh eurot.
Viimsi valla turvalisuse tõstmiseks patrullis vallas igapäevaselt G4S patrull, mis edastas
vallavalitsusele ja Politseile aruandeid avastatud heakorra, liikluskorralduse, avaliku korra ja
muude juhtumite kohta. Valla turvalisust aitas tagada ka numbrituvastussüsteem ANTS, mille
14 kaamerat valla sissesõiduteid valvasid. Aasta lõpus teostati Muuga ja Miiduranna (Muuli)
valvepunktides ulatuslikud taastamistööd seoses suvel esinenud äikesetormide ja tehnika
vananemisest põhjustatud riketega. Valveteenistuse kulud olid 19,4 tuh eurot.
Prangli saarel aitab turvalisust tagada päästeselts. Valla eelarvest maksti MTÜ-le Prangli
Saarte Selts tegevustoetust saarel päästeteenuste osutamise eest. Kokku olid
päästeteenuste kulud 14,6 tuh eurot.
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04 MAJANDUS
2013. aastal olid valdkonna prioriteedid:
• jätkata ja lõpetada alustatud planeeringud, vastavalt lepingutele;
• koostöös Tallinna linnaga Ranna tee rekonstrueerimine ning Ranna tee jalg- ja
jalgrattatee ehitamine;
• jätkata linnalähiste valdade koostöö projekti kergliiklusteede ehitamiseks, rajada Lille
põik jalg- ja jalgrattatee;
• Randvere kooli ehitamine ning koolile ligipääsuks G. H. Schüdlöffeli tee ja Ritsika tee
lõikude ehitamine;
• jätkata valla teedel liikluse turvalisemaks muutmist;
• arendada vallasiseseid bussiliine ja korraldada ümber ühistranspordivõrk;
• jätkata koostööd Tallinna linnaga koolibussiliini rahastamisel;
• tagada aastaringne reisijate transport mandri ja Prangli saare vahel.
Maakorraldus
Maakorralduse valdkonnas analüüsiti ja viidi sisse äri ja tootmismaa maamaksumäära
muutmine, määrates kõikides hinnatsoonides ärimaa ja tootmismaa maksumääraks 2,5 %
Ülejäänud
katastriüksuste sihtotstarvetel kehtestati ühtne maksumäär
1,9% maa
maksustamishinnast aastas.
Maamaksuseadus võimaldab kohalikul omavalitsusel kehtestada maamaksumäära
vahemikus 0,1 – 2,5% maa maksustamishinnast aastas, seda diferentseeritult maa
hinnatsoonide ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa. Maksumäär Viimsi vallas oli
diferentseeritud ainult hinnatsoonide kaupa. Kõrgem maamaksumäär 2,5% oli hinnatsoonis
H0890008, kus asub Muuga sadam. Viimsi valla territooriumil on lisaks Muuga sadama
piirkonnale veel mitmeid suuri äri- ja tootmisettevõtteid, kelle tegutsemise tulemusel on
samuti ohustatud keskkond ning häiritud piirkondlik elukeskkond ning maksimaalne
maksumäär 2,5 ühes hinnatsoonis ei olnud enam põhjendatud.
31. detsembri 2013. aasta seisuga oli Viimsi vallas maamaksu tasujaid ligikaudu 17 000.
Maa erastamine
Maa ostueesõigusega erastamine on vallas suures osas lõpuni viidud, kuid mitte veel
lõplikult. Järgi on jäänud probleemsed objektid, kus füüsiliste isikute osas on jätkuvalt
erastajate seas isikuid, kes ei ole tänaseks esitanud arvestatavaid ehitise omandit
tõendavaid dokumente. Ostueesõigusega erastamise Viimsi Vallavalitsuse korraldusi on
2013. aastal vastu võetud 6 ja teostatud ka eeltoimingud.
2013. aastal viidi vallas läbi 1 maa juurdeerastamine. Hoonestusõiguse seadmiseks on
vastu võetud 3 Vallavalitsuse korraldust, sihtotstarvete muutmiseks
4 korraldust,
katastriüksuste piiride muutmiseks / jagamiseks detailplaneeringute järgi 26 korraldust.
Kõikide objektide puhul on viidud läbi maakorralduslikud toimingud.
2014. aasta eesmärgid on samad, mis eelnevatel aastatel – viia ostueesõigusega maa
erastamine lõpuni. Ostueesõigusega erastamisega seotud probleemide positiivsele
lahendamisele aitab kaasa ka asjaolu, et 2013. aastast hakkas kehtima uus Maareformi
seaduse muutmise seadus, mis määras erastamise menetluse lõpptähtajad.
Maa tagastamine
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisi on vallas 404 toimikut, nendest 403 toimiku
piires on vastu võetud kõik vajalikud maa tagastamise/kompenseerimise korraldused ja
tagastatud Harju Maavalitsusse (sh. 2013. aastal 5 toimikut).
2013. aastal võeti vastu maa tagastamise korraldusi 2 pindalaga 5.67 ha ulatuses.
Lahendamata maa tagastamise toimikuid oli seisuga 31.12.2013 5 (pärimismenetlusega
seotud toimingud). 2013. aastal on kompensatsiooni korraldusi vastu võetud 2 pindalaga
kokku 16 ha ulatuses ja edastatud Harju Maavalitsusse edaspidiseks menetlemiseks.
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Tänavaalade munitsipaliseerimine
Teiste maatoimingute kõrval on Viimsi vallas kavas munitsipaliseerida vallale kuuluvate
teede alune maa. Munitsipaliseerimist viiakse läbi tähtsuse järjekorras, sealjuures
eelisjärjekorras teed, kus on kavas teha suuremas mahus ehitus- või rekonstrueerimistöid.
Perspektiivis on plaan munitsipaliseerida teede alune maa külade kaupa.
Harju maavanemale on esitatud 2013. aastal maa munitsipaliseerimise taotlusi 46 juhul ja
keskkonnaministrile 3 juhul. Viimsi valla taotlusi on Harju Maavanema korraldustega
rahuldatud 2013 aastal 51 maaüksusel, 41 maaüksuse osas on vormistatud katastriüksused
ja vallavalitsus on esitanud avaldused kinnistusametisse kinnistusraamatusse
registreerimiseks. Harju Maavalitsusele on esitatud 2013. aastal kooskõlastamiseks ehitise
munitsipaliseerimiseks vajaliku maa määramise piiriettepanekuid 51 objekti kohta. Teede
teenindusmaa määramise korraldusi võeti 2013. aastal vastu 51 juhul.

Teede ehitus ja hooldus
Teede ehituse ja hoolduse riigipoolne eraldis oli 2013. aastal 210,6 tuh. eurot. Valla teedel
teostati 2013. aastal pindamistöid 179,9 tuh. euro eest (2012. aastal oli vastav näitaja 95 tuh.
eurot ja 2011. aastal 110 tuh. eurot). Pindamistöid (nii ühekordset kui ka kahekordset
graniitsõelmetega pindamist) teostati Metsa, Saare, Tamme, Jalaka, Sarapuu, Kastani,
Saluveere, Sireli, Paakspuu, Rannavälja, Kungla, Koduranna, Randoja, Liilia, Liilia põik,
Rannapiiri, Rannaotsa, Rannavälja põik, Rannametsa, Rannaveere, Rannavalli, Rannaniidu,
Ristikheina, Metsaveere ja Kasteheina teedel – kokku 22 889 m2. Killustikkattega teede ja
freespurukattega teede remonti täiendava materjali pealeveoga teostati Vaheaia, Lahe,
Saare, Taganõmme, Eesnõmme, Meriste, Ojakääru, Kasekännu, Kordoni, Koralli,
Kurekannuse, Toome, Suurekivi, Tülli, Pihlaka, Kuuse, Vehema, Äigru põik, Meriste põik,
Schüdlöffeli ja Niinepuu teel. Lapiti 523 m2 asfaltteede löökauke kuumasfaldiseguga talvel
ning 3 792 m2 asfaldiauke suvisel perioodil – kogu aasta peale 4 315 m2 asfaldiauke
maksumusega 90,2 tuh. eurot. Remonditud sai Kaluri tee lõik ja sadeveekaevud, rajati
ülekäigurada. Jätkati tööd teede hõivamise ja munitsipaliseerimisega eesmärgiks saada
teede omandisuhted korda. Aasta lõpus alustati Pärnamäe erateede küsimuse lahendamist,
kus pankrotistunud arendaja teed olid pandud enampakkumisele. Ette võeti kogu Pärnamäe
küla ja sealsete teede omandisuhted eesmärgiga need korrastada ja saada teed valla
omandisse. Projekteerimistöödest teostati teede teemaplaneeringu liikluse modelleerimine
suuremates ristmikes ja teemaplaneeringu sanitaarkaitsevööndite määramine, koostati G. H.
Schüdlöffeli tee tööprojekt kuni Randvere koolini, projekteeriti Ojakääru ja Randoja ristmik
koos küla platsiga, koostati Kesk tee lõpu tööprojekt ning Kurve tee ja Rohututi tee ühenduse
tööprojekt. Teede vallapoolsed investeeringud olid 2013. aastal 1 400,8 tuh. eurot.
2012.aasta sügisel alustati koostöös Tallinna linnaga Ranna tee renoveerimist ning Viimsi
alustas Ranna tee äärde jalg- ja jalgrattatee ehitamist lõigul Miiduranna tee kuni Muuli tee,
tööd valmisid 2013. aasta mais. Ranna tee jalg- ja jalgrattatee kulud 2013. aastal
moodustasid 119,1 tuh. eurot. Ranna tee sõidutee osalus koos järelvalvega moodustas
2013. aastal 150 tuh. eurot. Suvel alustati Lille põik jalg- ja jalgrattatee ehitamist, mis valmis
augusti alguses – tee ehitustööd läksid maksma 113,9 tuh. eurot. Suvel algasid ka
Schüdlöffeli tee ja Ritsika tee esimeste lõikude ehitustööd, tagamaks juurdepääs Randvere
koolile – tööd valmisid augusti lõpuks ning läksid maksma 771,5 tuh. eurot.
Riiklike hooldekulude alt teostati teede tööprojektide koostamist, teehoiutöid, Pärnamäe tee
äärde paigaldati põrkepiirde II osa, kanti osaliselt valla teede pindamise kulusid. Koostöös
trassiettevõtetega teostati täiendavate katete mahtude taastamine paralleelselt kaevejälgede
taastamisega: Pargi tee lõigu asfalteerimine, Pargi tee laiendus ja mänguväljaku parkla,
Priimula tee, Lännemäe tee pinnatud lõik, Lännekalda tee freespurust katend, Reinu ja
Vanapere ristmik, Vehema tee lõik, Nelgi ja Astri tee pöördekoha laiendus linnaliini
bussidele. Püünsis asfalteeriti kaevetööde vahele jäävad tugevalt amortiseerunud teelõigud
Tormilinnu teel ja Püünsi teel, tööde masksumus oli 35,9 tuh. eurot. Randveres parandati
Randvere tee jalg- ja jalgrattatee vajumised ja augud, kindlustati truubiotsad, tööde
maksumus oli 7,7 tuh. eurot. Aiandi teel renoveeriti sadeveekaev, Püünsi külas renoveeriti
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sadeveetruupe ja kaeve. Kesk tee lõpus teostati rannaparkla profileerimine ja freespuruga
katmine. Teede hoolde valdkonnas teostati Niinepuu tee hoolet, teekraavide puhastust ja
süvendust, teede inventariseerimist, Schüdlöffeli tee katendi profileerimist. 2014. aastal on
kavas valla teedevõrk inventariseerida ja minna üle uuele teede registri tarkvarale.
Jätkatakse teemaa munitsipaalomandisse taotlemist.
Liikluskorraldus
Liikluskorraldustöid teostati 2013. aastal 17,2 tuh. euro eest (2012. aastal oli vastav kulu 21
tuh. eurot). Paigaldati liikluskorraldusvahendeid ning teostati teemärgistuse taastamistöid.
Teekattemärgistustöödega teostati ülekäiguradade ülejoonimine (sh. 4 uue ülekäiguraja
rajamine), parklate märgiste ülevärvimine, künniste värvimine, sõiduradade joonimine Nelgi
teel ja Vana-Narva maanteel. Lisaks paigaldati ohtlikesse kohtadesse peegleid ja telliti
liiklusmärke.
Transpordikorraldus
Valla elanikele tagati siseliinide (7 siseliini alates septembrist: V1, V2, V3, V4, V5, V6 ja V7)
ja Tallinna linna piiriüleste liinide (2 liini; 1A ja 38) bussiliiklus. Suvel korraldati ümber valla
liinivõrk seoses Randvere kooli käivitamisega, millega hakkas tööle uus liinivõrk ning
augustist hakkas tööle taas maakonnaliin 114 Balti jaam – Rohuneeme. Liinile 114 kehtestati
alates oktoobrikuust samad soodustused vallaliinidega valla haldusterritooriumi piires,
osaline V1 veomaht asendati maakonnaliiniga 114. Lisaks finantseeriti eelarvest kahte
koolibussi – marsruudil Haabneeme-Tallinn ja Tammneeme-Randvere-Tallinn summas 10,5
tuh. eurot. Bussipeatustesse paigaldati uued ühistranspordi stendid ja kaardid.
Kokku kulus transpordikorraldusele 2013. aastal 574,3 tuh. eurot (2012. aastal 417 tuh.
eurot). 2014. aastal on kavas korraldada uus liiniveo hange, et 2015. aastast üle minna uuele
teenusperioodile.
Veetransport – Viimsi saared
Munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega seotud kulutusi teostati 2013. aastal 723,4 tuh. euro
eest. Suurem osa kulusid ehk 339,9 tuh. eurot on seotud avaliku liiniveo korraldamisega
mandri ja Prangli saare vahel. 2013 a. teostati 1 061 reisi, veeti 18 544 reisijat.
Antud tegevusala alt maksti ka osa tegevusi, mis olid seotud uue parvlaeva Wrangö tulekuga
Leppneeme–Kelnase laevaliinile alates 1. novembrist 2013. Selle ajani teostas vedusid
liiniveo laev Vesta, mis tegutses aastast 2010. Seoses uue laeva tulekuga tekkis vajadus
rekonstrueerida
Leppneeme
ja
Kelnase
sadamate
rambid.
Majandusja
Kommunikatsiooniministeerium eraldas nimetatud sadamate tõstetavate rampide
väljaehitamiseks 144,2 tuh. eurot, tagamaks sadamate valmisolek uue parvlaeva
teenindamiseks. Reisiparvlaev Wrangö ehitati laevaehitusfirma Reval Shipbuilding OÜ poolt
Prangliga ühenduse pidamiseks. Teraskorpusega jääklassiga reisiparvlaev võib võtta
pardale kuni 72 reisijat, 2 sõiduautot või veoki kogukaaluga 10 tonni. Laev on võimeline
läbima kuni 20 cm paksust silejääd. Laeva pikkus on 24,7 m ja laius 6 m, maksimaalne süvis
1,9 m ning kiirus liinisõidul 10 sõlme, maksimaalne kiirus 12 sõlme. Laev kuulub riigile ja anti
kasutuslepingu alusel üle operaatorfirmale AS Kihnu Veeteed. Liinioperaator selgus Viimsi
Vallavalitsuse poolt korraldatud riigihanke tulemusel. Prangli saare ja mandrivahelise
transpordiühenduse turvalisuse parendamiseks teostati väikesaarte programmi projektide
raames kahe Kelnase sadama faarvaatril kivi lõhkamine ning kahe Kelnase sadama
muuliotste tulepaagi valmistamine ja paigaldamine. Projektide maksumuseks oli 67,0 tuh.
eurot. Vastavalt 30.09.2013 a. AS-iga Kihnu Veeteed sõlmitud reisijate liiniveo lepingule
makstakse vedajale toetust, mis koosneb reisitasust ja periooditasust. Ühe sõidusuuna, st
sõidusuuna Leppneeme–Kelnase või Kelnase–Leppneeme eest makstavast reisitasust ning
periooditasust kaetakse kõik avaliku liiniveo teostamiseks minevad kulud. Periooditasu
suurus on määratud vastavalt riigihanke „Vedaja leidmine Kelnase-Leppneeme
parvlaevaliinile“ pakkumuses Vedaja poolt esitatud pakkumisele 226,5 tuh. eurot aastas.
Reisitasu suurus, mida makstakse sõidugraafiku järgsete tegelikult teostatud reiside eest, on
määratud vastavalt vedaja poolt esitatud pakkumisele 60 eurot.
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

20

Viimsi Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2013

Planeerimine
Planeerimise valdkonna pearõhk on liigilt üldisemate planeeringute koostamisel, millega
määratakse valla tervikliku ruumilise arengu põhisuunad ja neid tagavad tingimused.
Põhieesmärgiks on tagada planeerimise kaudu valla pikaajalise arengu huvidele vastav
maakasutus, ühtlasi anda investoritele teavet maakasutus- ja ehitusvõimaluste kohta,
julgustamaks neid investeerima ka töökohtade loomisse, luues seeläbi soodsad võimalused
valla konkurentsivõime suurendamiseks.
Käesoleval hetkel on vallas põhilisteks planeerimist suunavateks dokumentideks:
• Viimsi Valla arengukava aastani 2029 (Kinnitatud Viimsi Vallavolikogu 9. nov 2010
määrusega nr 25);
• Viimsi Valla mandriosa Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 11. jaanuari
2000 otsusega nr 1);
• Naissaare Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 1997 otsusega
nr 161);
• Prangli saare Üldplaneering (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000
otsusega nr 200);
• „Lubja küla klindiastangu piirkonna Üldplaneering” (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu
29. aprilli 2008 määrusega nr 7);
• Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering (Kehtestatud
Viimsi Vallavolikogu 12.aprilli 2011 otsusega nr 21);
• Üldplaneeringu teemaplaneering "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine.
Elamuehituse põhimõtted" (Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005
määrusega nr 32);
• Üldplaneeringu teemaplaneering "Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik"
(Kehtestatud Viimsi Vallavolikogu 13. oktoobri 2009 määrusega nr 22);
• Üldplaneeringu teemaplaneering "Lapsesõbralik Viimsi" (Kehtestatud Viimsi
Vallavolikogu 21.06.2011 otsusega nr 43).
2013.aastal olid territoriaalse planeerimise kulud 27,3 tuh. eurot ( 2012.aastal 37,6 tuh.
eurot), sh. uurimis- ja arendustöödele kulus 14,6 tuh. eurot ( 2012.aastal 33,6 tuh. eurot).

Üldplaneeringud
Aastal 2013 üldplaneeringu tasandi planeeringuid ei algatatud ega kehtestatud, kuid jätkati
kahe üldplaneeringu – Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu (algatatud Viimsi
Vallavolikogu 10.01.2006 otsusega nr. 5) ja Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu
(algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr. 9) koostamist.
Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2011 otsuse nr. 21 kohta, millega kehtestati Äigrumäe küla,
Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering, esitas Irina Kütt Tallinna
Halduskohtule kaebuse otsuse kehtetuks tunnistamise nõudes (haldusasi nr 3-11-1902).
Kaebus jäi rahuldamata nii Tallinna Halduskohtu kui ka Tallinna Ringkonnakohtu otsustega.
Kuna kaebuse esitaja ei esitanud kassatsioonkaebust, jõustus otsus kaebuse rahuldamata
jätmise kohta 07.12.2013 ning sellest kuupäevast alates saab üldplaneeringuga hõlmatud
maa-alade detailsemal planeerimisel täies ulatuses lähtuda Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli
2011 otsusega nr. 21 kehtestatud üldplaneeringust.
Lisaks eelmainitud üldplaneeringutele on jätkuvalt menetluses üldplaneeringu
teemaplaneering "Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed" (algatatud Viimsi
Vallavolikogu 27.06.2006 otsusega nr. 71), mis avalikul väljapanekul vaidlustati ning mis
seetõttu on hetkel korrigeerimisel. Teemaplaneering on kavas uuesti avalikustada 2014.
aasta jooksul.
2014 aastal ei ole plaanis ühtegi uut üldplaneeringut ega teemaplaneeringut algatada, kuigi
oleks oluline koostada ka ranna-alade kasutust ja nendele juurdepääsusid käsitlev
teemaplaneering. Peamine rõhk on aga hetkel koostamisel olevate üldplaneeringute lõpuni
viimisel.
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Detailplaneeringud
Aastal 2013 algatati 29 detailplaneeringut, millest 6 olid üldisema planeeringu muutmise
ettepanekut sisaldavad, kehtestati 16 detailplaneeringut, neist 6 olid üldplaneeringut
muutvad. Valla finantseerimisel kehtestati 1 detailplaneering – Haabneeme alevik, Veere tee
2, Veere tee 4, Veere tee 6 ja osaliselt Karulaugu tee 3, mille arhitektuurne
planeerimislahendus võimaldab kinnistutele rajada ühe kahekorruselise spordihoone,
kergejõustiku välistaadioni ja jalgpalli harjutusväljaku. Samuti kiideti heaks Haabneeme
alevikus asuvate kinnistute Killustiku, Lahe, Nõlva, Platsi ja Platvormi detailplaneeringu
eskiislahendus, mille kontseptsioon põhineb multifunktsionaalse keskuse rajamisel, s.h.
kavandatakse ehitusmaht kultuurikeskuse hoonele, kuhu võiksid tulevikus ruumid leida nii
kunsti- kui ka muusikakool. Erinevate probleemide ja huvigruppide vaheliste erimeelsuste
tõttu on aga takerdunud Haabneeme alevikus asuvate kinnistute Rohuneeme tee 1, Kivila
tee 3 ja 5 detailplaneeringu (avaliku tee kavandamine Haabneeme ranna-alale), Viimsi
alevikus Mõisa tee 3, 4, 5, 7, 9 ja Aiandi tee 11 detailplaneeringu (ehitusõiguse määramine
Rahvusvahelise kooli ehitamiseks) ning Viimsi alevikus asuva munitsipaalomandis oleva
kinnistu Aiandi tee 6 detailplaneeringu (korterelamu kavandamine) menetlus, mistõttu ei saa
välistada ka nende menetluste lõpetamist.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et eelarve mahu vähenemisel on oluliselt vähenenud ka valla poolt
finantseeritavate detailplaneeringute hulk ning enamik planeeringuid rahastatakse erasektori
poolt. Siinjuures on aga oluline jälgida, et ka niisuguste kitsaste rahaliste olude tingimustes
oleks tagatud avaliku huvi elluviimine.
Ehitusjärelvalve
Ehitusameti ülesandeks on ehitusjärelvalve teostamine valla territooriumil.
2013. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• ehitusprojektide ja ehitiste mõõdistusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimine,
ehituslubade ja kasutuslubade väljastamine
• ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimine (ehitiste ülevaatuste teostamine) ja selleks
ekspertiiside tegemise korraldamine, ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimise
korraldamine
• ettekirjutuste tegemine vastavalt oma pädevusele, ehitusalal tegutseva ettevõtja
nõuetele vastavuse kontrollimine
Tegevused:
Kasutusload
2013.a on väljastatud ehitistele 214 kasutusluba, neist hoonetele 146 ja rajatistele 68.
Viimsi Valla eelarvesse on laekunud kasutuslubade taotluste läbivaatamise eest riigilõive
kokku 15,5 tuh. eurot.
Ehitusload ja kirjalikud nõusolekud
2013.a on väljastatud ehituslube ja kirjalikke nõusolekuid kokku 297.
Ehituslube ehitiste püstitamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks ja lammutamiseks on
väljastatud kokku 244. Kirjalikke nõusolekuid väikeehitiste (abihooned, kasvuhooned,
piirdeaiad, varikatused) püstitamiseks ning hoonete tehnosüsteemide muutmiseks on
väljastatud 53.
Valla eelarvesse on laekunud ehituslubade ja kirjalike nõusolekute taotluste läbivaatamise
eest kokku 26,0 tuh. eurot riigilõivude näol.
Ehitiste ülevaatused, ettekirjutused ja ekspertiisid
2013.a on teostatud 183 hoone ülevaatus. Rajatisi on üle vaadatud 75.
2013.a tehti ettekirjutusi 3 korral ja trahve 14 korral.
Trahviraha laekus valla eelarvesse 3,2 tuh. eurot.
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2013.a teostati ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse hindamisi 15 korral kokku 2,3 tuh. euro
eest.
Ehitusametile on 2014.aastaks tellitud ehitusjärelevalve teostamise tõhustamiseks
ehitusprojektide nõuetele vastavuse kontrollimiseks ja projekteerimistingimuste ning
arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste skeemide joonestamiseks Auto CAD LT
projekteerimistarkvara uuenduspakett 0,3 tuh. euro eest ja ET-kartoteegi täiendused 0,2 tuh.
euro eest.
Ehitusjärelvalve eesmärgiks on stabiilselt teostada ehitusjärelvalvet Viimsi valla territooriumil
ka 2014. aastal.
Muu majandus
Muu majandus kulud olid 2013. aastal 16,1 tuh eurot. Antud tegevusalalt maksti
mitmesuguseid kommunaalvaldkonna tegevusi, mis ei klassifitseerinud teiste kululiikide alla
– inventariseerimine, remonditarvikud, aadressisildid, puhastuskeemia, värvid ja
värvimisvahendid, tööriista laenutus, koormarihmad, väikevahendid, traktoriteenus, jmt.
Samuti kommunaal- ja ehitusameti töötajate isikliku sõiduvahendi kompensatsioonid
töösõitude tegemisel.

05 KESKKONNAKAITSE
2013.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;
• sadeveesüsteemide parendamine.
Tänavate korrashoid
Valla teede hoolet teostab AS Teede REV-2 (sh. Prangli saar alates 01.01.2012), peatöövõtu
leping lõpeb 2015.aasta kevadel. Teehoole jaguneb suvehooldeks ning talihooldeks.
Suvehoolde kulu 2013. aastal oli 194,9 tuh. eurot (2012. aastal oli kulu 111,2 tuh. eurot).
Talihooldele kulus 2013. aastal 152,1 tuh. eurot (2012. aastal oli kulu 154,3 tuh eurot).
Suvehoolde (aprill-november) käigus teostati tavahoolet, perioodilist hoolet ja säilitusremonti.
Asfaltteede remonti ja lappimist pigikillustikuga teostati ühtekokku 242 tundi. Sõiduteede
puhastamist teostati 160 tundi, kõnniteede puhastamist 135 tundi. Niidetavaid teemaid oli
nimekirjas 45, teemaid niideti kolm korda suve jooksul. Talihoolde (november-aprill) käigus
teostati lumetõrjet, libedusetõrjet, parklate hoolet.
Prügivedu-jäätmekäitlus
Jäätmehooldusega seotud kulud nii valla mandril kui ka saartel ning muud tegevused, mis ei
ole klassifitseeritud, aga mille iseloom on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud
(näiteks transpordikulud) olid 2013. aastal kokku 52,4 tuh. eurot ( 2012.aastal 48,6 tuh.
eurot).
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Kanalisatsioonitrasside remont
2013.aastal kulus kanalisatsioonitrassidega seotud töödele 231,7 tuh. eurot (2012. aastal
479,5 tuh. eurot). Suurema osa sellest moodustas eraldis AS-le Viimsi Vesi summas 184,1
tuh. eurot. Tegemist oli sadevee kanaliseerimise kuludega AS Tallinna Vesi
kanalisatsioonivõrku. Ülejäänud vahendite arvelt teostas vallavalitsuse kommunaalamet
erinevaid sadeveetöid ja maksis sadeveejuhtumite lahendamisega seotud tööjõukulud.
Kraavi süvendamise ja võsast puhastamise töid teostati Roosimetsa tee 5 ja 7 kinnistute
juures , Karusambla tee 7 kinnistu esisel lõigul , Rukkiräägu tee 7 kinnistu ees (sh.
süvendamise tööd), Kibuvitsa tee truubi eesvoolu lõigul (sh. süvendamise ning puhastamise
tööd ), Taganiidu teel , Mündi teel , Länneaia teel , Reinu teel (sh. süvendamine), Jäätma
teel ja Hoburaua kergliiklusteel (sh. süvendus). Puhastati ja renoveeriti Metsvindi tee truubid.
Survepesu teostati Begoonia tee 9 ja Priimula tee 18 vahelises torustikus ning Begoonia tee
piirkonnas, Tülli ja Toome tee lõikudel, Karusambla tee 7 kinnistu juures, Mereranna teel,
Viirpuu teel, Rukkiräägu tee 7 kinnistu juures, Kasteheina ja Ristikheina teede piirkonnas,
Aiandi tee 14 parkla lähistel, Ritsika tee 12 ja 14 kinnistute juures paiknevas truubis,
Leppsilla teel, Kivimäe teel, Länneaia teel, Kadri tee kaevus, Leppneemes Reinu tee truubis
ja Suur-Ringtee eesvoolutorus. Begoonia tee 9 ja Priimula tee 18 vahele paigaldati kinnisel
meetodil uus sademevee torustik (45m). Tülli teele paigaldati uus sademevee torustik (10m),
Mereranna teele paigaldati 6 m ulatuses uus sademevee torustik, Lubja teele Nurme talu
lähedale paigaldati jalg- ja jalgrattatee alla truup, Kurvi teel asendati vana truup uue
plastiktruubiga, Hallikivi teele paigaldati uus truup, Lille ja Vardi tee ristmikule paigaldati
drenaaž. Kallasmaa ja Koduranna tee ristmikul puhastati truupide otsad, Nurme tee riikliku
eesvoolukraavi truupidele paigaldati püüdurid ja puhastati otsad, Reinu tee ja Kivimäe tee
sademeveekaevudele paigaldati uued kaaned.
Koostati sademeveesüsteemide kaardid ja projekteeriti erinevaid sademevee lahendusi,
kinnistuomanikele saadeti kraavide puhastamise ja süvendamise kohta märgukirju.
2013. aasta lõpu seisuga on registreeritud kokku 91 sadeveejuhtumit, millest lõpetatud on 57
ja töös on hetkel 34 juhtumit.
Keskkonna- ja maastiku kaitse
Valdkond haldab valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamist,
keskkonnakonsultatsioonide (eksperthinnangud, keskkonnamõju ja strateegilise keskkonnamõju hindamised) tellimist ning muid tegevusi, mis ei ole klassifitseeritud, aga mille iseloom
on antud valdkonnaga kõige tihedamini seotud (nt. keskkonnaga seotud transpordikulude
katmine, raielubade ja keskkonnalubade menetlemine).
Keskkonna- ja maastiku kaitsega seotud kulud olid 2013. aastal kokku 46,9 tuh. eurot (
2012.aastal 18,9 tuh. eurot). Kulutused olid seotud Viimsi valla rohealade kaitsekorralduse ja
puhkemajanduse kava lõpetamisega, Mäealuse maastikukaitseala ja Viimsi mõisapargi
korralise niitmisega ning Pandju laiu uuringute ja Soosepa raba tähistamisega.

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Valdkonna eesmärgid 2013. aastal olid:
• korraldada ja koordineerida Viimsi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi;
• tagada tänavavalgustuse käitlemine ja arendada tänavavalgustussüsteeme;
• arendada valla veemajandust;
• vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine;
• valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine;
• valla kalmistumajanduse haldamine;
• valla avaliku ruumi heakorra tagamine;
• kevadine heakorra talgute korraldamine;
• Haabneeme ranna heakord;
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hulkuvate loomade arvu vähendamine;
koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine;
koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine.

.
Tänavavalgustus
Valla tänavavalgustust käitab AS Rito Elektritööd (lepinguperiood algas 2012. a. maikuus).
Viimsi valla teedel olevate valgustuspunktide arv suurenes aastaga 3 786 punktilt 4 051
punktini. Alates 15. detsembrist 2009 on vallas sisseviidud säästurežiim, kus osaliselt on
valgustid öisel ajal välja lülitatud. Sellega on võimalik saada rahalist säästu, et teostada
tänavavalgustuse remonti ja ehitustöid. 2012. aastal laiendati säästurežiimiga kaetud ala
ning suvekuudel lülitati 1,5 kuuks valla suurematel teedel tänavavalgustus välja tagamaks
suuremat kulude kokkuhoidu. Suurimad tänavavalgustuse ehitustööd olid Ranna tee äärne
tänavavalgustus, Lille põigu tänavavalgustus, Schüdlöffeli tee ja Ritsika tee alguste
tänavavalgustus. Teostati jõuluvalgustuse ja –kaunistuste paigaldus, kuuskede ehtimine.
Valla tänavavalgustussüsteemi lülitati endise AÜ Läte valgustus. Haabneeme alevikus, Kaluri
tee ja Heki tee vahelise kortermajade ümbruse valgustuse olukorra kaardistamiseks teostati
uuring. Reinu teele paigaldati LED- katselambid. Lisaks teostati mitmetes kohtades rikete
parandust, valgustite remonti, avariiliste postide väljavahetamist, üksikute valgustite
paigaldamist, ümberfaseerimist ja lampide asendamist.
Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kasutati kokku 308,3 tuh. eurot (2012.aastal
290,5 tuh. eurot), sellest käidu- ja remonttöödele kulutati 84 tuh. eurot (2012. aastal 155 tuh.
eurot). 2014. aastal on kavas on rajada tänavavalgustus Leppneeme külla külasisese jalg- ja
jalgrattatee äärde. Lisaks jätkatakse amortiseerunud süsteemide renoveerimist ning
täiendavaid kokkuhoiuvõimalusi rakendada.
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
Elamu ja kommunaalmajanduse haldamine seisneb valla munitsipaalpindade korrashoius ja
sotsiaalkorterite ülalpidamises. Vallale kuuluvad munitsipaalpinnad järgnevates hoonetes:
Aiandi tee 6, Pargi tee 4, Lubja tee 21, Prangli kauplusehoone ja sotsiaalkorterid SA
Rannapere Sotsiaalkeskus ruumides. Kokku olid kulud 2013. aastal 6,2 tuh eurot (
2012.aastal 7,5 tuh. eurot). Suure osa eelarvest hõlmas Prangli kaupluse korteri remont ning
Pargi tee 4 kortermaja termostaatide vahetus.
Kalmistud
Viimsi vallas paikneb viis kalmistut – Naissaare, Prangli, Eestiranna, Randvere ja
Rohuneeme kalmistu. Kõikide Viimsi kalmistute andmed on viidud HAUDI andmebaasi ning
hauaplatside üle arvestuse pidamine toimub elektrooniliselt. Randvere kalmistut haldab
kogudus koostöös valla kommunaalametiga, Rohuneeme kalmistu majandus- ja heakorratöid
teostab FIE Sulev Ennomäe, Prangli kalmistu heakorratöid teostab kohalik lepingupartner,
Naissaare kalmistul korraldati talgud endiste saareelanike poolt ja sügisel ka vallavalitsuse
poolt. Randvere kalmistu ümbruses koristati ära suures mahus prahti ja likvideeriti müüride
äärne prügimägi, võeti maha puid. Rohuneeme kalmistul rajati kvartalite ja teede ääristust,
korrastati teid ja müüri. Kokku kulus 2013. aastal kalmistute haldamisele 7,6 tuh eurot (2012.
aastal 15,4 tuh eurot). 2014. aastal on kavas teha täiendavad koolitused kalmistute
kontaktisikutele ja kehtestada vormid hauaplatsi lepingute sõlmimiseks, samuti jätkata
kalmistute heakorrastamisega.
Heakord
Heakorra tegevusala moodustavad valla haljakute (60 haljakut, ühtekokku 15,4 hektarit)
pidev niitmine, korrashoid ja avaliku ruumi hooldus ja korrastamiskulud. Tegevusala alt tasuti
suvise niitmise lisatööjõu kulusid (kohalikud Viimsi noored), Viimsi valla abitelefoni kulusid,
korrashoiuteenuste kulusid, avaliku ruumi lillede istutamist, haljakute niitmist, niidutarvikute ja
kuluvahendite kulusid, töövahendite kulusid, lilleamplite kulu, prügikottide kulu,
kommunaalameti välitööde busside remondi ja ülalpidamiskulusid, niidumasinate
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ülalpidamis- ja hooldustööde kulusid, lemmikloomaregistri kulusid. Niidutööde tarbeks soetati
niidutraktor, osaliste soetuskulude katteks võõrandati mittetöökorras traktor TZ. Soetati
kommunaalameti välitööde üksuse vormiriided ning välitöödel käivate ametnike vormijoped.
Suure kulu moodustas valla avalikust ruumist kinni püütud hulkuvate lemmikloomade
püüdmise, hoidmise ja tapmise teenus summas 8,2 tuh. eurot (2012. aastal 10,1 tuh. eurot).
Korraldati loomade vaktsineerimise kampaania, mille raames vald toetas loomade
vaktsineerimist. Lisaks korrastati võssa kasvanud haljakuid, pügati puid ja põõsaid, paigaldati
valla avalikku ruumi lilli ja rajati peenraid. Kokku moodustasid heakorra kulud 71,9 tuh. eurot.
Kavas on jätkata valla avalike haljakute heakorrastamisega ning rajada juurde lillepeenraid ja
paigaldada prügikaste ning kaunistada valda riiklikult tähtsatel päevadel lippudega.
Ranna korrashoid
Ranna korrashoiu kuludeks on Haabneeme ranna vetelpäästeteenuse ja sealse inventari
korrashoiukulud. 2013.aastal paigaldati Haabneeme randa juurde kolm uut prügikasti, suve
alguses teostati vetelpäästetorni remont, paigaldati viitasid, suvekuudel kanti välikäimlate
kulusid. Lisaks moodustas kulusid Haabneeme rannakohviku hoone (remondikulud ja
igakuiste kulude vahendamine). Haabneemes tegutses suvehooajal kolm toitlustusjaemüügikioskit-kohvikut. Haabneeme rannakohviku hoones tegutseb külarestoran Roots,
hoone on neljaks aastaks (2012-2015) rendile antud. Teine rentnik tegutseb jaemüügi
kioskina, müügikiosk asub rannakohviku kõrval müügiplatsil ja sõlmitud on viieaastane
rendileping (2012-2017). Kaluri tee lõpus asuv müügiplats anti kasutusse 2,5 kuuks (juuliseptember) ning kioskis pakuti toitlustusteenust. Haabneeme randa külastas ilusatel
suvepäevadel kuni 4 000 inimest, ranna koristustöid teostas kommunaalbrigaad. Kokku kulus
ranna korrashoiule 15,0 tuh. eurot (2012.aastal 5,0 tuh. eurot).
Muu heakord
Muu heakorra kulud on seotud valla bussiootepeatuste puhastamisega. Kokku on Viimsi
vallas 97 hooldatavat bussiootepeatust, neist ligikaudu pooled on paviljonid. 2012. aasta
lõpus viidi läbi eraldi hange bussipeatuste talihooldetööde peale, mille võitis Kemmerling OÜ
(periood 2013 jaanuar-2014 märts). Tulevikus on kavas bussipeatuste hoole liita teede
talihooldega. Bussipeatuste suvehoolet ning prügivedu teostas valla kommunaalbrigaad.
Lisaks tasuti tegevusala alt bussiootepaviljonide lõhutud klaaside vahetust, sõiduplaanide
paigaldamise kulusid, peatusemärkide paigaldamist ja stendikatete vahetust. Leppneeme
külla Kiigemäe tee äärde rajati vähendatud mõõdus paviljon koos taskuga. Kokku
moodustasid tegevusala kulud 29,1 tuh. eurot (2012. aastal 34,8 tuh eurot). 2014. aastal on
kavas jätkata prügikastide väljavahetamise ja paigaldamisega ning bussiootepaviljonide
rajamisega.
Muu elamu- ja kommunaalmajandus
Muu
elamuja
kommunaalmajanduse
kulude
alt
makstakse
erinevaid
kommunaalmajandusega seotud kulusid, milleks 2013. aastal kulus 21,0 tuh. eurot (2012.
aastal 22,1 tuh. eurot). Kululiigi alt maksti valla ametnike töösõitudeks kasutatava sõiduauto
RAV-4 kulusid, kommunaalameti töötajate isikliku sõiduvahendi kompensatsiooni, koopiate
valmistamist, Eesti Kommunaalmajandusühingu poolt korraldatud täiendkoolituste kulusid,
lamineeritud ühistranspordikaartide valmistamise kulusid, välikäimlate kulusid (bussi lõpppeatustes ja Leppneeme sadamas), tehnoülevaatuse kulusid, laaduri rendikulusid ja valla
teedel vigastanud autode kahjude hüvitist (4 sõidukit, ühtekokku 0,84 tuh. eurot).

07 TERVISHOID
2013. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• Viimsi haiglas asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine;
• Miinimumnimistuni perearstipraksise toetamine;
• Eriarstide visiiditasude kompenseerimine 50% ulatuses vähekindlustatud isikutele;
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Koolitervishoiuteenuse tagamine:
Prangli saare tervishoiupunkti ülalpidamiskulude katmine.

Perearstide toetus
Selleks, et tagada esmatasandi arstiabi kättesaadavus, toetab Viimsi vald oma elanikke
perearstiabiga kindlustamisel. Traditsiooniliselt toetatakse alustavaid perearste kuni
miinimumnimistu täitumiseni. 2011. aasta oktoobris alustas vallas tööd kaheksas perearst 75
isikuga nimistus. Kuna üldarstiabi rahastamise kulumudel peab iseseisva toimetuleku
eelduseks 1 200 kindlustatud isiku olemasolu nimistus, eraldas vald 2013. aastal perearsti
praksise tegevuse toetuseks 3,5 tuh. eurot. Miinimumnimistu täitus aasta teisel poolel.
Kiirabipunkt
Viimsi vald on aastaid toetanud kiirabibrigaadi tööruumide üürikulude tasumist eesmärgiga
tagada kiirabi operatiivne jõudmine vallaelanikeni. Toetust makstakse 2011. aasta oktoobris
Fertilitas AS ja Tallinna Kiirabiga sõlmitud kolmepoolse lepingu alusel , mille kohaselt
asuvad kiirabibrigaadi tööruumid endiselt AS Fertilitase ruumides (endises Viimsi Haiglas) ja
vald tasub rendikulu selles osas, mis jääb puudu Terviseameti poolt kinnitatud
majandamiskulude maksumusest. Kiirabibrigaadi tööruumid asuvad Viimsi Haiglas ning
kiirabi teenindab Viimsi valla ja Pirita linnaosa elanikke. Kiirabipunkti tegevuse toetamiseks
tehti väljamakseid 2013. aastal kokku 1,6 tuh. eurot.
Üldhaigla teenused
Viimsi vald jätkas koostööd AS Fertilitasega, kellega sõlmitud koostöölepingu alusel toetas
Viimsi vald erinevate teenuste osutamist 27,5 tuh. euro eest aastas. Koostöölepingu kohaselt
tagas AS Fertilitas meditsiiniabi korraldamise Prangli saarel, kooli-tervishoiuteenuste
osutamise Viimsi Keskkoolis ja Püünsi Koolis ning vähekindlustatud isikutele eriarstiabi
visiiditasu soodustuse 50% ulatuses.

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON
2013. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• tagada valla huvihariduse kõrge tase ja jätkusuutlikus;
• tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse
toetamine;
• luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasid;
• toetada kohaliku rahvaraamatukogu tegevust;
• toetada paikkondliku muuseumi tegevust kui paikkonna omakultuuri ja ajaloolise
mälu järjepidevuse hoidjat ja populariseerijat;
• toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamist;
• toetada valla ususasutusi;
• toetada valla eakate aktiivset seltsitegevust;
• toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist;
• toetada külaseltse projektitaotluse omaosalusel.
Investeeringud ja strateegilised tegevused 2013. aastal
Rajati Johan ja Maria Laidoneri mälestusmärk Viimsi mõisa parki. Mälestusmärk avati Johan
Laidoneri 130. juubelisünniaastapäeval 12.veebruaril 2014.a.
Viimsi Muusikakool
Viimsi Muusikakoolis õppis 2013. aastal lõpus 163 õpilast. Koolis töötas 21 õpetajat ja üks
kontsertmeister. Õpilastel oli võimalik õppida 12 erinevat instrumenti kolme erineva mahuga
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õppekava alusel: klaver, akordion, kitarr, flööt, plokkflööt, trompet, tromboon, eufoonium,
viiul, tšello, saksofon, kontrabass. 2013. aasta sügisel avati uus, kromaatilise kandle huviala.
Viimsi Muusikakool viib õpet läbi nn. huviõppe õppekava alusel. Viimsi Muusikakooli
õpilastest on moodustatud sümfoniettorkester ja jazzband. Samuti oli võimalus lastel osaleda
eelkoolirühmade töös.
Loode-Eesti regionaalsetele konkurssidel saavutasid Viimsi Muusikakooli õpilased 2013.
aastal 3 esikohta, 3 teist kohta ja 6 kolmandat kohta ning saadi 2 diplomit. Konkursside
vabariiklikes voorudes saavutati 1 esikoht- Mattis-Johan Mere (trompet), 1 teine koht - AasaMarta Kaasik (saksofon), 1 kolmas koht – Siim Mansberg (eufoonium) ja saadi 1 diplom Helery Kõrvemaa (saksofon). Mattis-Johan Mere saavutas esikoha ka rahvusvahelisel
trompetistide konkursil „Trompetitähed 2013”. Konkursilt „Lustlik klaver” tulid kooli
klaveriõpilased tagasi I ja III kohaga. 2013.a. juulis toimus Tallinnas kaks rahvusvahelist
konkurssi: konkursil „5 zvjozd” saavutas oma vanuserühmas I koha akordionist Natali
Ponetajev ja rahvusvahelisel kitarrikonkursil „Tallinn 2013” osalenud Andres Estna ja Kelly
Johannes said diplomid.
Viimsi Muusikakooli õpilased esinesid aasta jooksul nii oma kooli saalis kui ka Püünsi
Kirikus, pansionaadis "Rannapere", kunstikooli lõpuaktusel, vallavalitsuse üritustel (valla
eakate koosviibimistel jne). Regulaarselt toimusid klassikontserdid õpilaste vanematele.
Kontserdiga tähistati Eesti Muusikakoolide Liidu 20. aastapäeva.
Kooli orkester esines nii koduvallas (Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones, Rannarahva
piknikul, muusikakooli kevad- ja jõulukontsertidel) kui ka väljaspool valda (Harjumaa
laulupäeval Keilas, Vanalinna päevade raames Tallinnas Raekoja platsil). Eesti Televisioon
salvestas orkestri esinemise aastavahetuse lastesaate jaoks. Suursündmuseks olid
esinemised Iisraeli vabariigi aastapäevapidustustel Ramat Yishais. 2013. aastal alustati
ettevalmistusi 2014. aasta noorte- ja laste laulupeoks. Viimsi Muusikakool võttis vastu ka
külalisesinejaid - koolis andsid kontserdi Eesti Teatri-ja Muusikaakadeemia löökpilliõpilased
ning noort viiuliõpetajat käis juhendamas-toetamas EMTA dotsent.
2013. aastal remonditi olemasolevaid instrumente ja vajadusel laenutati pille, kuna eelarve ei
võimaldanud soetada uusi instrumente. Tehti kulutusi IT-inventari töökorras hoidmiseks,
internetiühenduse kindlustamiseks jne. 2013. aastal eraldas Eesti Kultuurkapitali
rahvakultuuri komisjon Viimsi Muusikakoolile 0,7 tuh. eurot kromaatilise kandle tellimiseks
pillimeistri käest.
Viimsi Kunstikool
Viimsi Kunstikoolis õppis 2013. aastal 117 õpilast. Koolis töötas 7 õpetajat. 2013. aastal
lõpetas kooli lõputöö kaitsmisega 4 õpilast. 2013. aasta septembris laekus kooli astumiseks
49 uut sooviavaldust. Viimsi Kunstikoolis on võimalik õppida alates viiendast eluaastast
kunstigrupis, millele järgnevad eelkursus ja põhikursus. Stuudiokursusel õpivad noored ja
täiskasvanud, kellel on võimalik saada ettevalmistust kõrgkooli astumiseks või tegeleda
harrastuskunstiga. Kunstikooli õpetajad kuuluvad Kunstiõpetajate ühingusse.
2013. aastal täiendati kooli õppevahendeid, osteti uusi raamatuid, natüürmordi esemeid,
töövahendeid ja õppematerjale. Lapsevanemad on aidanud kooli oma transpordiga näituste
külastamistel. Paberiga varustamisel teeb Viimsi Kunstikool koostööd erinevate
trükikodadega.
Õpilastööde näituseid korraldati lisaks koolile veel Pirita Sotsiaalkeskuses, Viimsi
Vallamajas, Viimsi Raamatukogus, Viimsi Muusikakoolis, Viimsi Huvikeskuses, Viimsi kooli
raamatukogus, Lubja külas ja Viimsi Püha Jaakobi kirikus.
Koostöös hoolekogu liikmetega, lastevanemate- ja külalistega toimus mais viienda kursuse
lõputööde kaitsmine ning pidulik lõpuõhtu koos Viimsi Muusikakooli kontserdiga Mais
kujundati ja teostati koos Kose Kunstikooliga Keila laululava seinamaal Harjumaa Laulu- ja
Tantsupeoks. 2013.aasta juunis korraldas kool lahtiste uste päeva, kus huvilised said soovi
korral maalida ning voolida. Suvel võeti osa kunstitelgi tööst Keilas koos Kose- ja Jüri
Kunstikooliga. Augustikuus viis Viimsi Kunstikooli koostöös Harju Maavalitsusega läbi
koolituse Harjumaa kunsti- ja käsitööõpetajatele teemal „ Hiina tušimaal“. Koostöös Viimsi
Huvikeskusega toimus oktoobris teatriteemaline näitus. Detsembris osaleti K. Kiisa skulptuuri
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avamisel Jõhvis ja külastati ka Jõhvi kunstikooli. Viienda kursuse eestvedamisel ja
lastevanemate abiga lõppes 2013. aasta traditsiooniliselt vana aasta ärasaatmisõhtuga
kunstikoolis. 2013.aastal külastati regulaarselt kunstinäitusi Tallinnas, võeti osa Tallinna
Vanalinnapäevade erinevatest töötubadest ning lahtiste uste päevast Tartu Kunstikoolis,
külastati Kunstiakadeemiat ja jälgiti disainiosakonna lõputööde kaitsmist. 2013. aasta
õppepraktika viidi läbi Viimsis ning Tallinnas.
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Viimsi vallas kultuuri- ja ka noorsootööd korraldav mittetulundusühing Viimsi Huvikeskus
töötab nii Viimsi alevikus, Prangli Rahvamajas, Randvere Keskuses kui ka Kelvingis.
Kultuuritööd tehakse Viimsi Huvikeskuses, Prangli Rahvamajas, Randvere Keskuses ning
noorsootööd Viimsi Noortekeskuses ning Randvere Noortekeskuses ja Kelvingi Noortetoas.
Kokku toetas Viimsi vald organisatsiooni tegevust 2013. aastal 219,9 tuh. euro ulatuses,
millest kultuuritegevuse toetus oli 161,6 tuh. eurot ning noortekeskuse tegevuse toetus 58,3
tuh. eurot.
2013. aastal töötas MTÜ-s Viimsi Huvikeskus 27 inimest, kellest 5 töötasid täistööajaga ja 22
osalise tööajaga. Viimsi Huvikeskuses tegutses 47 huviringi ( 2012. aastal 40 ), mille töös
osales iganädalaselt üle 700 lapse, noore ja täiskasvanu ( 2012. aastal üle 600 ).
Hinnanguliselt osales 2013. aastal Viimsi Huvikeskuses toimunud sündmustel kokku 9 270
inimest ( 2012. aastal 7 900 ).
Alljärgnevalt mõned 2013. aastal toimunud sündmused:
• Viimsi Harrastusteater tõi lavale lasteetenduse „Hamelini vilepillimees“;
• Vastlapäevatrall mõisa mäel;
• Viimsi Laululaps 2013;
• Viimsi Huvikeskuse tähtpäevalised kontserdid;
• Viimsi lasteaedadele korraldati erinevaid teemahommikuid;
• Prangli saare spordipäev, kalurite päev ja saare jaanipidu;
• Harjumaa Vanavanemate Päev 2013;
• Laste tsirkuseteater „Klounide etendus“
• Viimsi Huvikeskuse aatriumis eksponeeriti 5 huvitavat ja eriilmelist harrastuskunstnike
ja fotograafide näitust;
• Toimus 8 külalisetendust ja 6 külaliskontserti.
.
MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskus
Viimsi vallas pakub avatud noortekeskuse teenust MTÜ Viimsi Huvikeskuse allüksus Viimsi
Noortekeskus. Viimsi Noortekeskuse koosseisus on 2 noortekeskust: Viimsi Noortekeskus ja
Randvere Noortekeskus. Lisaks noortekeskustele tegutseb alates 2013. aastast Kelvingi
noortetuba ning Viimsi Keskkooli juures asuv Skatepark.
2013. aastal toimus noortekeskuses ja noortetoas kokku 4155 külastust. Noortekeskuses
töötas 2013. aastal noortekeskuse juhataja, kaks täiskohaga noorsootöötajat ja üks osalise
tööajaga noorsootöötaja. Viimsi noortekeskuses registreeriti 2013. aastal 2240 külastust.
Peamised külastajad olid tüdrukud vanuses 9-10 aastat (17,7%) ning poisid vanuses 11-12
aastat (23,6%) ja 13-14 aastat (19,9%). Randvere noortekeskuses registreeriti 2013. aastal
1745 külastust. Peamised külastajad olid 7-8 aastased tüdrukud (20,4%) ning poisid vanuses
7-8 aastat (21,43%), 13-14 aastat (16,05%) ja 9-10 aastat (15,2%). Kelvingi noortetoas
registreeriti 8 kuu jooksul 170 külastust ning peamised külastajad olid 7-8 aastased tüdrukud
(27,6%) ja 7-8 aastased poisid (27,6%).
Koostöös Kelvingi külaseltsi ja vallavalitsusega avati 2013. aasta aprillis Kelvingi
keskusehoones Kelvingi noortetuba. Noortetuba töötab ühel päeval nädalas ja tegevusi viib
seal läbi Viimsi Noortekeskuse noorsootöötaja. Koostöös Vallavalitsuse ning
Noortevolikoguga ning PRIA kaasrahastamisel valmis 2013. aasta augustis projekti „Viimsi
Skatepark“ ehituse II etapp. 2013. aastal viidi läbi ESF ja Eesti Avatud Noortekeskuste
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ühisprojekt noortekeskuse kompleksteenuste osutamiseks. Projekti raames tegutses kuni
2013. aasta kevadeni Viimsi Keskkoolis multimeediaring. Noortekeskused osalesid Naf
projekti konkursil (noorte kirjutatud ja korraldatud projektid), korraldasid koostöös Viimsi
Keskkooli õpilasesinduse ja Püünsi Kooliga ametipäeva. 2013. aastal jätkati koostöös MTÜga RuaCrew „Mono projekti“ (mobiilse noorsootöö arendamine Viimsi vallas, mille raames 2
noortekeskuse töötajat teostavad Viimsi valla erinevates piirkondades mobiilset noorsootööd
kuuel päeval kuus). Talvisel, kevadisel ja sügisesel koolivaheajal aitasid noortekeskuse
noorsootöötajad Püha Jaakobi kirikus sisustada sotsiaalsetes raskustes perede laste
koolivaheaegu. 2013. aasta suvel korraldas noortekeskus õpilasmalevate avamispäeva ning
väljasõidu Prangli saarele.
2013. aasta eelarveliste vahendite nappuse tõttu ei toimunud ringijuhendajate juhendamisel
ringide tegevust. Trummiring, kitarriring ja DJ-ring viidi läbi noortelt noortele põhimõttel, kus
vanemad noored juhendasid nooremaid. Noortekeskuse tegevused on kõikidele noortele
tasuta.

Viimsi Raamatukogu
Viimsi Raamatukogu 2013. aasta olulisimaks sündmuseks võib pidada Randvere
haruraamatukogu avamist Randvere uues koolimajas, kuna see parendab Viimsi valla ja
iseäranis Randvere küla elanike juurdepääsu raamatukoguteenustele. Muude olulisemate
tegevustena koostati arengukava, kehtestati uus põhimäärus, kasutamise ja sisekorraeeskiri
ning arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu kasutamise eeskiri.
Prangli harukogus jätkus viimaste aastate arengusuund - teavikute sisestamine e-kataloogi
Urram ning fondi puhastamine sisult vananenud ja nõudluseta kirjandusest.
Viimsi Raamatukogul (sh. haruraamatukogu Prangli ja Randvere raamatukogud) oli 2013.
aastal 3 387 registreeritud aktiivset lugejat, kes külastasid raamatukogusid 58 451 korral ning
laenasid 118 769 teavikut. Raamatukogude aktiivsete kasutajate arv kasvas aastaga 11,8%
ja laenutuste arv
tõusis keskmiselt 7,6%. Viimsi Raamatukogu (sh. Randvere
raamatukogud) külastati 2013. aastal päevas keskmiselt 196 inimese poolt ja Prangli
Raamatukogus käis päevas keskmiselt 21 külastajat. Viimsi valla raamatukogudesse osteti
2013. aastal piirkonnas registreeritud elaniku kohta 0,18 raamatut ja aktiivse kasutaja kohta
0,92 raamatut.
Raamatukogu personali koosseisus oli aasta lõpu seisuga 7,5 ametikohta ( 2012. aastal 7,0)
ning teavikuid kogudes 59 083 arvestusüksust ( 2012. aastal 55 979).
Viimsi valla rahvaraamatukogude kulud olid 2013. aastal kokku 176,8 tuh. eurot, sh.
riigitoetus teavikute soetamiseks 22,8 tuh. eurot. Vald andis teavikute soetamiseks 10,9 tuh.
eurot. Raamatukogu tasuliste teenuste osutamise, viiviste kogumise ja kodulooliste teavikute
("Viimsi vald 90", "Viimsi kaart", "Imperaator Peeter Suure merekindlus: Naissaar", DVD
„Viimsi saared“ ja „Aksi – mereriik Tallinna külje all“) müügiga teeniti Viimsi Raamatukogus
2013. aastal omatulu kokku 0,7 tuh. eurot.
Viimsi Raamatukogu püsivateks raamatute väljapanekuteks on "Eesti kirjandus – oma ja
hea" ja
„Raamatukoguhoidja soovitab“. Viimsi Raamatukogus eksponeeriti
joonistusvõistlusele “Raamat ja mina aastal 2063“ ja fotokonkursile „Hetked raamatuga“
laekunud töid. Lisaks koostati 2013. aastal veel 81 raamatute väljapanekut, neist 18 lastele.
Raamatukogu fuajees vahetati välja püsinäitus, uueks püsinäituseks on „Eesti
lastekirjanikud“. Korraldati 21 üritust (kirjanikega kohtumised, jutuhommikud, joonistus- ja
jutuvõistlused). Alustati üldharivate loengute läbiviimisega (sugupuu uurimine).
Raamatukogupäevade raames oli võimalik tutvuda raamatukogu igapäevase tööga, vaadata
raamatute väljapanekuid, saada teada, mida teha laste lugemishuvi säilitamiseks. Lisaks viidi
ka jooksvalt läbi raamatukogu tutvustavaid raamatukogutunde, osaleti Viimsi Kooli sügisesel
infolaadal ja isadepäevaga seonduval perepäeval.
Prangli Raamatukogu on üks saare elanike suhtlemis- ja vabaajakeskustest. Suvel
külastavad raamatukogu turistid ja suvitajad. Raamatukogus on üleval Prangli kaart ja saart
tutvustav voldik. Prangli Raamatukogus toimus 2013. aastal 1 näitus, 8 raamatute
väljapanekut ja 2 õpilastele mõeldud üritust.
Vallavanem J. Trei
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Randvere Raamatukogus toimus 4 raamatute väljapanekut ning enamikele koolis olevatele
klassidele viidi läbi raamatukogu tutvustavad tunnid.
SA Rannarahva Muuseum
Sihtasutus Rannarahva Muuseum on muuseumite võrgustik, mille eesmärgiks on koguda,
uurida ja säilitada rannarahva ja tema elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid
ning korraldada nende üldsusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel
eesmärkidel. Sihtasutuse hallata on Rannarahva Muuseum, Viimsi Vabaõhumuuseum ja
Rannarahva Muuseumi militaarekspositsioon Naissaarel. Lisaks haldab muuseum
Naissaarel asuvat Naissaare Merekindluse raudteed.
2013. aasta teadustegevuse märksõna oli rahvusvahelisus – kevadel saabus Lätist tagasi
Spirdivedajate ja smugeldajate näitus, märtsis toimus Naissaare raamatu esitlus Rootsis ja
raamatut tutvustavad artiklid ilmusid Rootsi eestikeelsetes lehtedes. Sügisel toimus
ekspeditsioon ajaloolistele Eesti randlastega seotud aladele Soomes Porvoo ümbruses, mille
käigus toimus vastuvõtt ka Porvoo linnavalitsuses. Lisaks sellele tegi muuseum Bernhard
Schmidti näituse ettevalmistamisel koostööd
Saksamaa Hamburg-Bergedorfi
observatooriumiga.
2013. aasta põhiprioriteediks oli materjali kogumine Prangli raamatu ettevalmistamiseks.
Selle jaoks toimusid ekspeditsioonid, mille käigus kogusime ligi 700 fotot ja talletasime
mälestusi. Samuti kaardistati, millist infot Prangli saare kohta leidub teiste muuseumide
kogudes ja arhiivides. Jätkus ka varasemate uurimisteemade materjalide täiendamine,
näiteks külastati koos viimase Aksi saarel elanud inimesega Aksi saart ja koguti infot Rootsis
olevate naissaarlaste fotode kohta, mis pole Eestis muuseumide kogudesse veel jõudnud
(Vilibergide perekonna fotod). Samuti tutvusid teadurid Põhja-Eesti teemaliste väikesaarte
kaartidega Rootsi Sõjaarhiivis.
2013. aastal eksponeeriti muuseumis näitusi „Naissaare Naised“, „Stopp! Piiritsoon!“,
„Puhkusepaketid minevikku“, „Käsitöö voodis“, „Bernhard Schmidt“ ja „Kapteni santsukastist“.
Näitused „Puhkusepakett minevikku“ ja „Stopp! Piiritsoon!“ kandideerisid Muuseumiroti
auhinnale aasta näituse kategoorias ja neist viimane valiti ka nominentide hulka. Lisaks
eksponeeriti 6 püsinäitust ja 2 külalisnäitust ning seitsmel korral ringlesid muuseumi näitused
erinevates Eesti piirkondades. Veebruaris ilmus mitme aasta uurimistöö tulemusena
Naissaare ajaloost kõnelev raamat „Kourdumehed, pitskleidid ja meremiinid –
mitmepalgeline Naissaar“. Aasta Ii poles valmistati ette piiritsooni alast trükist, mis ilmub
2014.aasta kevadel.
Osalemine haridusprogrammides suurenes 2013.aastal 914 osaleja võrra ja kokku oli
osalejaid 2 906. Toimusid nii traditsioonilised kui ka uued programmid. Kokku pakuti
erinevaid programme lasteaaedadele ja koolidele 10 (osalejaid 2 566) ning täiskasvanutele 4
(osalejaid 340).Muuseumi haridustegevust tutvustati ka erinevatel messidel ja muuseumi
üritustel ( erinevad õpitoad ja programmid). Nendega käisid tutvumas ka teiste muuseumide
pedagoogid ning erinevate koolide ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud.
Rannarahva Muuseumis ja Viimsi vabaõhumuuseumis toimusid aasta jooksul mitmed
traditsioonilised üritused ning uue alatusena tuli juurde vanavanemate päeva tähistamine
perepäevaga. Nagu varasematel , nii ka 2013. aastal oli Rannarahva Muuseum ennast
tutvustamas kõikidel suurematel mereüritustel ( Meremess, Tallinna Merepäevad,
Kuressaare Merepäevad) ja messidel ( turismimess, aianduse- ja interjöörimess, mardilaat).
2013. aasta kujunes nn. Naissaare aastaks, mis tõi muuseumile tuntust uutes ringkondades
ja ka uues valdkonnas. Kaubandustegevus nii muuseumipoodide kui ka taluturu näol on
aasta-aastalt rohkem tulu toomas nii rahaliselt kui ka mainekujunduslikult. Lisaks avati
veebipood, mis töötab ka poodide reklaamikanalina. Üha suuremaks probleemiks on nii
vabaõhumuuseumi kui ka Rannarahva Muuseumi majade halvenev olukord. Omatulu baasil
ehitati 2013. aastal vabaõhumuuseumisse uus külakiik ning pingid ja lauad rendiürituste
jaoks, paigaldati biokäimla ning 4 merepoid ja sild, et tagada muuseumisse tulek meritsi.
Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vabaõhumuuseumi külastas 2013. aastal 67 100 inimest
ning Viimsi Taluturgu ligikaudu 40 000 inimest. Vallapoolne toetus muuseumile oli 2013.
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aastal 161,1 tuh. eurot. Piletitulu muuseumikülastustest laekus 33,0 tuh. eurot. Muuseumis
töötas aasta lõpu seisuga 15 töötajat.
Kultuuriüritused
Valik 2013. aastal toimunud Viimsi valla kultuuriüritusi:
• 27.märtsil 2013 toimus Viimsi Püha Jaakobi kirikus Lennart Meri mälestuskontsert,
esines Inseneride Meeskoor.
• Viimsi Huvikeskuse teatritrupp tõi lavale muusikali "Hamelini vilepillimees", mille
esietendus toimus 7. aprillil. Muusikali etendusi anti kokku 12.
• 4. mail toimus Viimsi IV pop- ja jazzmuusikafestival kooridele ja vokaalansamblitele,
millest võttis osa 16 koori ja vokaalansamblit üle Eesti, kokku ligi 400 lauljaga.
Festivali lõppkontserdil esines NUKU koor.
• 11.mail tähistas Viimsi vald 94. asutamise aastapäeva Viimsi sünnipäeva üritustega
Viimsi Kooli õues ja koolis. Toimusid sportlikud ja kultuuriüritused – traditsiooniline
XXVII Viimsi Jooks ning sellega seoses Karulaugu terviseraja II etapi avamine,
Viimsi Skatepargi II etapi avamine, võistlused ja õpitoad, Viimsi Huvikeskuse
koguperemuusikali "Hamelini vilepillimees" etendus ning ansambli "Outloudz"
kontsert.
• 18. mail korraldas Rannarahva Muuseum traditsioonilise Muuseumiöö ürituse “Öös
on inimesi”, mille raames avati näitus “Stopp! Piiritsoon!”.
• 1. juunil osales üle 300 Viimsi valla lapse, noore ja täiskasvanu
rahvakultuuriharrastaja traditsioonilisel Harjumaa laulu- ja tantsupeol „Ajamustrid“
Keila linnas.
• 8.juunil toimus Rannarahva piknik – Lubja külaseltsi, Pärnamäe külaseltsi ning
Viimsi Vallavalitsuse poolt korraldatud rahvakultuuriüritus Lubja küla platsil paljude
Viimsi rahvakultuuri kollektiivide osalemisel.
• 8.-16. juunil toimus Rannarahva Muuseumi poolt korraldatav Valgete Ööde Festival
– kontserdi ja filmiprogramm Viimsi Vabaõhumuuseumis, Rannarahva Muuseumis
ning Lubja küla platsil.
• 23. juuni viidi läbi Rannarahva Jaaniõhtu Viimsi Vabaõhumuuseumis, esinesid
ansamblid Greip, Rock-Hotel ja Ivo Linna, Väikeste Lõõtspillide Ühing. Üritusel
osales üle 2 500 inimese. Avalikud jaanipeod toimusid ka paljudes külades ja
Prangli saarel.
• Nargen Festival korraldas kaheksandat aastat järjest kogu suve - juuni kuni
augustikuu vältava mitmekesise tipptasemel kontsertide ja teatrietenduste sarja
Naissaarel Omari küünis. Nargen Festivali üritused Naissaarel korraldati koostöös
Rannarahva Muuseumiga.
• 14. juulil toimus traditsiooniline Kalurite Päeva tähistamine Prangli saarel.
• 26.-28.juulil toimus traditsiooniline Rannarahva Festival ja Paatide Karneval Viimsi
Vabaõhumuuseumis ning Rannarahva Muuseumis ja Tallinna lahel. Mastaapseim
üritus festivali raames oli Tallinna Vanasadamast kuni Viimsi Vabaõhumuuseumini
kulgenud laevade ja paatide karneval.
• 9.-18.augustil toimusid Viimsi Suveteatri lavastuse “Kunksmoor” etendused Viimsi
Vabaõhumuuseumis.
• 31. augustil toimus Viimsi Vabaõhumuuseumis Muinastulede öö üritus.
• 14.septembril toimus Viimsi Turvalisusepäev ja Viimsi Koolilaat Viimsi Keskkooli
sise- ja õuealal.
• 28.septembril toimus juba neljandat aastat üritus “Ubinapäev” – õunamahlategemise
talgupäev ja õunaturg Viimsi Vabaõhumuuseumis.
• 1.detsembril süüdati advendiküünlad Viimsi Vabaõhumuuseumis ja avati jõuluküla;
toimusid jõuluetendused ja programmid „Mida päkapikk ei õpi, seda jõuluvana ei
tea“ Viimsi Vabaõhumuuseumis.
• 7. detsembril korraldas MTÜ Viimsi Invaühing juba seitsmendat korda Viimsi
Heategevusballi Viimsi Keskkooli aulas.
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6.detsembril tähistati Viimsi valla taasasutamise 23. aastapäeva EELK Viimsi Püha
Jaakobi
kirikus
Riikliku
Akadeemilise
Meeskoori
kontserdiga
ja
heategevuskampaaniaga kiriku orelifondi toetuseks.

Viimsi õpilasmalev
2013. aasta suvel jätkas traditsiooniliselt oma tegutsemist Viimsi Õpilasmalev. Õpilasmaleva
tööst võttis 2013. aastal osa 50 noort vanuses 13-18 ning korraldati kaks kolme nädalast
õpilasmaleva vahetust – üks juunis ja teine juulis. Malevlased teostasid põhiliselt
heakorratöid Viimsi valla territooriumil: vabaõhumuuseumis, rannas, parkides, lasteaedades
ning abistasid Rannapere pansionaadis. Koostöös MTÜ Viimsi Huvikeskus noortekeskusega
toimus lisaks tööle väljasõit/laager Prangli saarele, kus korraldati erinevaid vaba-aja
tegevusi. Lisarahastus Õpilasmaleva vaba-aja tegevuste läbiviimiseks saadi Eesti
Noorsootöö Keskuselt summas 1,1 tuh. eurot. Kokku kulus 2013. aastal õpilasmaleva
tegevuse korraldamisele 11,0 tuh. eurot.
Külaseltsid ja MTÜ-d
Külakogukondade aktiivsuse tõstmine on pikaajaline protsess, mille tulemused kajastuvad
aastate pärast. Aastaid on teinud Viimsi Vallavalitsus pingutusi, et mehitada külad
külavanematega. 2013. aastal oli märgata mitme piirkonna elanike aktiivsuse tõusu ning 2
küla said endale külavanemad - Pringi küla ja Naissaare Storby küla. Viimsi vallas on kokku
12 külavanemat ja 1 saarevanem Prangli saarel. Püstitatud eesmärk „Kõikidesse küladesse
külavanemad“ hakkab realiseeruma ning enamus küladest omavad kõneisikut külavanema
näol. Püüti valida ka alevivanem Haabneemesse, kuid vajalik esinduskvoorum ei kogunenud.
Viimsi vald on toetanud kogukonna aktiviseerimist ka läbi jaanitule ürituste toetades
sihtfinantseerimisega seda üritust traditsioonilistes külades 0,4 tuh. euroga
(Randvere,
Leppneeme, Tammneeme, Kelvingi, Lubja , Pärnamäe külad ja Prangli saar). Valla
eelarvest toetati 2013. aastal külakogukondi sihtotstarbelise toetusega kokku summas 16,6
tuh. eurot.
.
Avalikkusega suhtlemine
2013.aastal pööras vallavalitsus avalikele suhetele senisest suuremat rõhku. Selleks, et
vallavalitsuse tegevust läbipaistvamaks ja avalikkusele arusaadavamaks muuta, loodi
kommunikatsiooni- ja arendusjuhi ametikoht. Uue ametniku kanda määrati peale sise- ja
väliskommunikatsiooni ka turismi arendustegevus, Viimsi Teataja sisu ja kvaliteedi
koordineerimine.
2013. aastal jätkus Viimsi Teataja väljaandmine ilmumisega kaks korda kuus ning see jätkub
ka 2014. aastal. Lehe toimetamist korraldab OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus. Viimsi Teataja
prioriteetideks on jätkuvalt vallaelanike informeerimine vallavalitsuse tegevusest ja
arengusuundadest, nende kaasamine ühistesse teemadesse nagu heakord ja haridus vallas,
ühistegevuste, nt talgute reklaam; kultuuri- ja spordiürituste tutvustamine, kogukonnatunde
loomine.
Turismi arendamine vallas on kindlasti üks järgnevate aastate prioriteete. 2014. aastal
finantseerib vallavalitsus valla turismiettevõtete osalemist Tourest’i messil, kus esitletakse
vallas pakutavaid hotelli-, seiklus-, ravi- ja kulinaarturismi võimalusi. Samuti on loomisel
Viimsi turismiportaal Visitviimsi.com, mis ühendab kõiki erinevaid turismisihtgruppe
huvitavaid teenusepakkujaid – restorane, spaasid, looduslikke vaatamisväärsusi, seiklus- ja
spordivõimalusi, randu, saari, jne.
Religioon
2013. aastal toetas Viimsi vald EELK Randvere Peetri koguduse, EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse, EELK Prangli Laurentsiuse koguduse, EELK Rootsi Mihkli koguduse ja Viimsi
Vabakoguduse tegevuskulusid kokku summas 6,4 tuh. eurot. Täiendavalt toetati EELK
Rootsi Mihkli koguduse Naissaare kabeli parendus- ja restaureerimistöid summas 6,3 tuh.
eurot (inventari transpordikulud Naissaarele ning selle inventari restaureerimine ja
paigaldamine kabelisse).
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Spordivaldkond
2013. aasta investeeringud ja strateegilised tegevused:
• Riigi ja Viimsi valla kaasrahastamisel rajati laste mänguväljak Haabneeme alevikus
aadressil Kaluri tee 2.
• PRIA kaasrahastuse toel lõpetati Viimsi klindiastangu terviseraja II etapi tööd, mille
tulemusena avati 11.mail täiendav rajaosa ning valmis kokku valgustatud
terviserada pikkusega 1,9 km.
• Viimsi Noortekeskuse (MTÜ Viimsi Huvikeskus ) eestvõtmisel ja
PRIA
kaasrahastuse toel lõpetati Viimsi Skatepargi II etapi tööd, skatepark avati samuti
11. mail.
• PRIA kaasrahastuse toel valmis Leppneeme Purjepordikooli hoone, mis avati 5.
Juunil.
• Toetati spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste sporditegevust valla
eelarvest kokku 270 300 euroga. Kokku toetati 1500 valla last ja noort, kes osalesid
Viimsi valla ja Tallinna linna 68 spordiklubis ja spordikoolis.
2013. aasta tähtsamad spordisündmused:
• 20. jaanuaril toimus Rohuneeme kelgumäel Viimsi Lumepäev ja Perepäev ning
selle raames suusamatk marsruudil Hundi tee - Metsasihi tee - Rohuneeme
suusarajad.
• 2. veebruaril viidi läbi Viimsi perespordisarja "Koos teeme kõike!" sportliku
kolmikvõistluse I osa „Mini Suusamaraton".
• 14. märtsil toimusid Viimsi Kooli ujulas Viimsi valla meistrivõistlused ujumises.
• 2. mail toimus Viimsi perespordisarja "Koos teeme kõike!" sportliku kolmikvõistluse II
osa – „Mini jalgrattamaraton".
• 11. mail toimus traditsiooniline jooksuvõistlus XXVII Viimsi jooks Haabneemes ning
Viimsi Skatepargi avamisüritus koos töötubade ja võistlustega.
• 12. mail toimusid Viimsi Spordihallis Viimsi valla meistrivõistlused sulgpallis.
• 5. juunil avati Leppneeme Purjespordi Keskus Leppneeme sadamas.
• 8.-9. juunil toimusid Viimsi valla lahtised meistrivõistlused tennises.
• 9. juuni toimus rahvusvaheline rulliluuisutamise võistlus Viimsi CUP 2013.
• 9. juunil toimus Viimsi Rattaretk 2013, kus osales üle 220 jalgrattasõitja. Üritust
korraldas Viimsi Vallavalitsus koostöös valla külaühingute ning Rannarahva
Muuseumiga.
• 9.-10. augustil viidi läbi Prangli spordipäevad.
• 12. septembril toimus Haabneemes Viimsi 9. rannajooks väikelastele.
• 26. septembril toimus XIV Kindral Johan Laidoneri Olümpiateatejooks, korraldajad
Kindral Laidoneri Selts, Spordiselts „Kalev“ ja Viimsi Vallavalitsus.
• 5. oktoobril viidi läbi Viimsi perespordisarja "Koos teeme kõike!" sportliku kolmikvõistluse III osa „Orienteerumismäng“.
• 5.oktoobril toimus Viimsi Lasteaedade orienteerumismäng Haabneeme ja Viimsi
alevis.
• 5-6. oktoobril toimus Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones Viimsi Maleseltsi Apones
korraldamisel Viimsi valla malefestival.
• 08.-10. november viidi läbi Viimsi 9.Sügisturniir korvpallis.
• 23. - 24. novembril toimusid Viimsi Koolis Viimsi valla meistrivõistlused korvpallis.
• 5. Detsembril toimus Viimsi Keskkooli aulas Viimsi valla 2013. aasta parimate
sportlaste ja treenerite austamisõhtu.
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09 HARIDUS
Vastavalt Viimsi valla arengukavas ja valla eelarves püstitatud eesmärkidele jätkus 2013.
aastal haridusasutuste võrgustiku loomine/arendamine ja koostöö eralasteaedadega.
Haridusvaldkonda puudutavad tegevused 2013. aastal olid kooskõlas Viimsi valla arengu- ja
tegevuskavaga ning haridusasutuste arengukavadega.
2013. aastal olid valdkonna eesmärgid:
•
tagada kvaliteetse alus- ja üldhariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas;
•
ehitada ja avada Randvere Kool;
•
suurendada lasteaiakohtade arvu ja alustada Lubja külas Uus-Pärtle lasteaia rajamise
ettevalmistamist;
•
toetada eralasteaedade tegevust läbi pearaha süsteemi;
•
toetada noorsoo-ja haridusprojekte;
•
tagada 1.- 9. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides;
•
jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla
munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või
enam last;
•
jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava
elluviimist ning uuendada arengukava;
•
jätkata lepingu alusel koostööd Eesti Rahvusvahelise Kooliga IB õppesuunal hariduse
andmist kuni 12-le Viimsi valla õpilasele;
•
pidada koolikohustuslike laste arvestust ja tagada koolikohustuse täitmise kontroll;
•
tagada arveldamine teiste kohalike omavalitsustega seoses teiste kohalike
omavalitsuste õpilaste õppimisega Viimsi munitsipaalharidusasutustes;
•
korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd.
Üldhariduskoolide ja lasteaedade tegevuse rahastamisel lähtuti ka 2013. aastal peamisest
prioriteedist, et oleks tagatud kõikidele Viimsi valla lastele võrdseid võimalusi pakkuv
haridusvõrgustik, mis arvestab lapse individuaalsusega ning tagab sujuva ülemineku
järgnevatele haridusastmetele (alusharidus, põhiharidus ja gümnaasiumiharidus).
2013. aastal jätkati Viimsi valla haridusasutuste arengukava koostamist ning Vallavolikogu
kinnitas oma 27.08.2013 määrusega nr. 12 "Viimsi valla haridusastuste võrgu arengukava
2013-2020". Seoses koolikohustuslike õpilaste arvu jätkuva kasvuga kaardistati Viimsi valla
haridusvõrgu arengukava koostamisel hetkeolukord ning hinnati valla võimalusi ja võimekus,
samuti arvestati olemasolevat haridustaristut ning kohaliku kogukonna ootusi. Vallavalitsuse
peamine prioriteet on kõikidele valla lastele võrdseid võimalusi pakkuva kvaliteetse hariduse
võimaldamine kodulähedases koolis. Arengukava seiratakse ja tegevusi kavandatakse igaaastaselt. Arengukava tegevuskava viib Vallavalitsus ellu kolme õppeaasta kaupa
ettevalmistatavate lühiajaliste tegevuskavade alusel. Samuti määratakse lühiajalistes
tegevuskavades kindlaks vajalikud ressursid. Lühiajaliste tegevuskavade koostamisel
arvestatakse valla võimalusi ning võimekust investeeringuteks ning suuremad investeeringud
viiakse vajadusel ellu mitme etapilistena.
2012. aasta kevadel kinnitati Randvere koolihoone projekt ja viidi läbi ehitus- ja
omanikujärelvalve hange ning ehitusega alustati 2012.aasta novembris. 2013. aastal jätkati
Randvere koolihoone ehitustegevust. Randvere õppehoone valmis kolme paralleeliga 1-6
klassilise 432 õpilasele mõeldud I-II kooliastmel põhineva õppehoonena- netopinnaga kokku
5772,8 m².
2012. aastal kinnitati Vallavalitsuse korraldusega Randvere õppehoone õppetöö
korraldamise töögrupp. Töögrupp kinnitas 2012. aastal Randvere Kooli õppetöö korraldamise
tööplaani, millest lähtuvalt korraldati koostöös noorsoo- ja haridusameti ja Viimsi Keskkooliga
2013. aastal Randvere õppehoone käivitamise tegevused (õppehoone tutvustamise
kampaaniad, sisustuse hanked, HEV õpilaste kooli vastuvõtt jne). Koostöös viidi läbi
vajalikud tegevused õppehoone sujuvaks avamiseks ning mehitamiseks, kaardistati
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personalivajadus ja viidi Viimsi Keskkooli poolt läbi konkursid, vaadati üle erivajadustega
õpilaste blokiga seonduvad vajadused. Randvere õppehoone avati 30. augustil 2013 ning
õppetegevusega alustati 1. septembrist. 2013/2014 õppeaastal kuulus Randvere õppehoone
Viimsi Keskkooli kooseisu, olles Viimsi Keskkooli kolmas õppehoone. Randvere õppehoone
alustas oma esimest õppeaastat 149 õpilase, 7 klassikomplekti ja 21 õpetajaga. Randvere
õppehoones asuv raamatukogu on Viimsi rahvaraamatukogu filiaal ning koos jagatakse nii
ruume kui ka töötajat. Randvere Koolis on eraldi tiib HEV-õpilastele. Koostöökokkuleppel
erahaiglaga Fertilitas on HEV õpilastel võimalik saada kohapeal rehabilitatsiooniteenuseid.
2013. aastal jätkati koolikohtade juurdeloomise planeerimisega keskuse piirkonda ning
kinnitati Karulaugu õppehoone juurdeehituse planeerimise töögrupp. Töögrupp kaardistas
vajadused ja võimalused Karulaugu õppehoone juurdeehituseks. Lisavajadus oleks 30
koduklassile, lisaks tehnoloogiaõppe korraldamise ruumid ning söökla ning spordikompleksi
ning garderoobide laiendused. 2013. aasta septembris valmis Karulaugu õppehoone
juurdeehituse eskiis. Eskiisprojekti koostasid arhitektid Emil Urb ja Indrek Erm.
2013. aastal jätkati Viimsi valla haridusasutuste lõpetajate tunnustamist kinkides kõikidele
kooli lõpetajatele (9. klass ja 12. klass) valla logoga meene ning korraldades medaliga
lõpetanud Viimsi valla gümnasistidele vallavanema vastuvõtu. Õpetajate päeval korraldati
Viimsi valla pedagoogidele Tallinna lauluväljaku klaassaalis tänuüritus.
2012. aastal käivitati pilootprojektina IB õpe stipendium kuni 12-le Viimsi valla gümnasistile
koostöös Rahvusvahelise Kooliga. 2013. aastal jätkati 11 õpilasele IB õppe stipendiumi
tasumist.
2013. aasta jaanuarist kehtestas Vabariigi Valitsus üldhariduskoolide noorempedagoogi ning
pedagoogi töötasu alammääraks 715 eurot. Vallavalitsus koostöös haridusasutuste juhtidega
vaatas üle eelarvelised võimalused üldiseks palgatõusuks valla haridusasutustes ning
ühtlustas üldhariduskoolide tugispetsialistide töötasud ning üldhariduskoolide pedagoogide
alampalgad. Lisaks üldhariduskoolidele võimaldati töötasude tõusu ka MLA-s Viimsi
Lasteaiad, Püünsi Kooli lasteaias, Viimsi Kunstikoolis ja Viimsi Muusikakoolis. Viimsi
Vallavolikogu määrusega kinnitati Viimsi üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja
huvikoolide pedagoogide uued töötasu alammäärad, tagades lisaks noorempedagoogide ja
pedagoogide riiklikult kinnitatud alamäärade tasumisele ka vanempedagoogide ja pedagoogmetoodikutele ja valla üldhariduskoolide tugispetsialistidele 11% töötasutõusu ning valla
lasteaedade ja huvikoolide pedagoogidele 5% palgatõusu. Põhikooli ja gümnaasiumi
tugipersonali (eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja huvijuhi) töötasu
alammäär võrdsustati Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud pedagoogi töötasu alammääraga.
Alustati uue lasteaia rajamise ettevalmistamist Lubja külas, Uus-Pärtles. Hange põhiprojekti
koostamiseks viidi läbi 2013. aasta juunis ning projekt valmis 2013. aasta septembris.
Lasteaiajärjekorra vähendamise ühe meetmena jätkati eralasteaias käivate laste toetamist ka
2013. aastal läbi pearaha süsteemi, tasudes igas kuus ühe lapse kohta 223,69 eurot.
2013. aastal jätkati tasuta koolitoidu maksmist Viimsi valla üldhariduskoolides käivatele
õpilastele. Alates 2013. aastast saavad tasuta koolilõunat kõik põhikooli 1-9 klasside
õpilased.
Koostöös Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuse ning Kelvingi külaaktiiviga avati 2013. aasta
aprillis Kelvingi Noortetuba.
Koostöös Viimsi valla üldhariduskoolidega ning EHISega (Eesti Hariduse Infosüsteem)
monitooriti järjepidevalt koolikohustuse täitmist. Arendati rahvusvahelisi suhteid noorsoo- ja
haridusvallas. Tagati valdkonna üldine teenindamine läbi valla noorsoo- ja haridusameti
tegevuse.
ALUSHARIDUS
2013. aasta lõpu seisuga pakkus Viimsi vallas alusharidust munitsipaallasteaed Viimsi
Lasteaiad 8. majas ning Püünsi Kooli lasteaed, lisaks 6 Viimsi eralasteaeda. Viimsi
munitsipaallasteaias sai alusharidust 764 last, lisaks 36 last Püünsi Kooli lasteaia osas.
Lisaks Viimsi valla haridusasutustele käisid Viimsi valla lapsed 21. Tallinna linna
eralasteaias. 2013. aasta lõpu seisuga käis Tallinnast valla lasteaedades 17 last (2012.
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aastal 15 last, kellest 13 oli Tallinnast). Teiste omavalitsusüksuste munitsipaallasteaedades
käis 116 Viimsi last (2012. aastal 99 last).
Viimsi lapsed teistes kohalikes omavalitsustes
Lasteaiad
Laste arv
Teised KOV-id
10
Tallinn
106
Kokku
116
Lasteaiakohtade vajadus
Viimsi vallas oli 2013. aastal lasteaiaealisi lapsi 1855 (sündinud 01.10.2006 - 30.09.2012),
kellest alusharidust võimaldati 1476 lapsele (Viimsi munitsipaallasteaedades,
eralasteaedades ja teiste KOVide lasteaedades). 2013. aastal oli seega katmata
lasteaiakohtade vajadus 379 lapsele.
Kokku on 2013. aasta lõpu seisuga Viimsi vallas järjekorras lapsi 967, seal 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 või
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 967, kuid vald on kohustatud eelnimetatud olude tõttu tagama
alushariduse ning hoiu 560 lapsele.
50% lasteaiatasu soodustus
Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruses nr. 8 sätestatule on lapsevanemal
võimalik taotleda lasteaiatasu soodustust peredele, kus ühest perest käib lasteaiast 2 või
enam last. Soodustuse määramisel arvestatakse ka nende lastega kes kasutavad Viimsi
Vallaga lepingu sõlminud eralasteaia teenust. Soodustus määratakse Viimsi Lasteaias ja
Püünsi Kooli lasteaias käivatele lastele. Soodustuse määramise aluseks on lapsevanema
taotlus. 2013. aastal esitati 55 taotlust soodustuse saamiseks. 2013 aastal sai lasteaiatasu
soodustust kokku 88 last (80 last MLA Viimsi Lasteaiast ja 8 last Püünsi Kooli lasteaiast).
.
MLA Viimsi Lasteaiad
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2013. aasta lõpu seisuga 8 maja. Struktuuri kuulub
Laanelinnu maja – 6 rühma, 144 last ja 27 ametikohta, Astri maja – 2 rühma, 40 last ja 6
ametikohta, Amarülluse maja – 2 rühma, 28 last ja 9 ametikohta, Randvere maja – 6 rühma,
137 last ja 30 ametikohta, Karulaugu maja – 6 rühma, 144 last ja 28 ametikohta,
Päikeseratta maja – 6 rühma, 144 last ja 25 ametikohta Pargi maja – 4 rühma, 91 last ja 18
ametikohta ning Leppneeme maja – 2 rühma, 40 last ja 11 ametikohta. MLA-s Viimsi
Lasteaiad on loodud sekretäri, sotsiaalpedagoogi, personalispetsialisti, psühholoogi ning
asendusõpetajate (5 kohta) ja - õpetaja abide (5 kohta) ametikohad. MLA Viimsi Lasteaiad
struktuuri juhib juhtkond (direktor, õppealajuhatajad, personalispetsialist).
Neljandat õppeaastat töötab Amarülluse majas diagnoosidega HEV lastele mõeldud
erivajadustega laste rühm. HEV rühma lastel on võimalus saada koostöös Viimsi
Rehabilitatsioonikeskusega professionaalset tuge erinevatelt spetsialistidelt (tugiisik,
logopeed, tegevusterapeut, logopeed, loov -ehk kunstiterapeut, füsioterapeut, neuroloog,
taastusraviarst) lasteaias kohapeal. Regulaarselt toimuvad töökoosolekud Viimsi
Rehabilitatsioonikeskuse ja Amarülluse maja meeskondade vahel. 2013. aastal oli
erivajadusega lapsi Viimsi Lasteaia Amarülluse Majas 10 ja allergilisi lapsi erinevates
lasteaiamajades 36.
MLA Viimsi Lasteaiad tegutseb arengukava alusel, mis oli kinnitatud aastateks 2011-2013.
2013. aastal jätkati MLA Viimsi Lasteaiad arendusmeeskonna koosolekutega kaasava
juhtimise toetamiseks. Arengumeeskond koostas sisehindamise aruande 2012/2013
õppeaasta kohta ja arengukava aastateks 2014 – 2016. Iganädalaselt toimusid juhtkonna
nõupidamised ning majasisesed infokoosolekud. MLA Viimsi Lasteaiad tervisemeeskonna
üldkoosolekul kinnitati tööplaan õppeaastaks 2013/2014.
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Kaheksa erinevat lasteaia maja toimivad ühtse organisatsioonina. Lasteaia eripära
kujunemist on toetatud personali tunnustusstatuutide kaudu: Päikseline õpetaja, Tragi tegija,
Usin abiline, Tunnustust vääriv tegu. MLA Viimsi Lasteaiad saavutasid arengukavast lähtuvalt
oma tegevuse tulemused 2012/2013 õppeaastal. 2013 aastal täiendati pere arenguvestluste
korralduse aluseid, laste arengu hindamise aluseid , määratleti uus kord arengujälgimise
läbiviimiseks (aeg ja vorm), selgitati koolimängu vajadust ja koolivalmiduse hindamise
läbiviimise korda lõpurühmades. Uudse süsteemi “Arenguvestluste päev lasteaias” alusel
toimusid arenguvestlused lastevanematega. Lisaks toimus soovijatele nõustamine logopeedi
ja psühholoogi poolt.
Personalivajaduse analüüsimise tulemusel alustas 2013. aasta septembris 5 rühma ühe
õpetaja süsteemis töötamist lisaks kahele juba toimivale rühmale. Kahe toimiva rühma tööd
analüüsiti õppeaasta vältel, et selgitada süsteemi plussid ja miinused. Uue süsteemi
efektiivsemaks rakendumiseks toimus 8 osaline O. Meinsoni meeskonnatöö koolitus
“Meeskonnatöö toimimine ja rollid”. Personalile toimus ka ühiskoolitus “Enesemotiveerimise
kunst”. Personalijuhtimise tulemusel toimusid mitmed sisekoolitused, kus lasteaedade
vanempedagoogid viisid läbi koolitusi personalile ametialase kompetentsuse tõstmiseks.
Mitmed õpetajad on omandanud kõrg- või rakendusliku kõrghariduse. Kõik pedagoogid ja
õpetaja abid osalesid ka esmaabikoolitusel. Heaks traditsiooniks on kujunenud õpetajate
näidistegevused (kogemusõpe õpetajalt-õpetajale).
Traditsiooniliselt toimusid 2013. aastal uutele lastevanematele avatud uste päevad. Täiendati
pere arenguvestluste korralduse aluseid, koolimängu ja koolivalmiduse hindamise ja
läbiviimise korda lõpurühmades. Uuena lisandus 2013. aastal sotsiaalsete oskuste
hindamise mäng koolieelsetele rühmadele. Arenguvestluste päeval arutati peredega läbi
laste arengu edenemise tulemused ja pere/lasteaia koostöös suunamise toetamise
võimalused.
MLA-l Viimsi Lasteaiad on väga hea koostöö üldhoolekoguga ning kõigi kaheksa maja
hoolekogudega. MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu ja majade hoolekogud on kaasategevad
lasteaia tegevustes. 2013. aastal korraldas hoolekogu lasteaias talgud õuealade
täiustamiseks, heategevuslaada, kevadised piknikud ja seiklusmängud ning jõulukohvikud.
Üldhoolekogu koostöös lasteaia meeskonnaga jätkas väga edukat Viimsi laste
perespordisarja ”Koos teeme kõike!” korraldamist. Perespordisari koosneb kolmest etapist talvel toimuv Suusamaraton, kevadine Rattaralli ja sügisene Orienteerumismäng. Osavõtjate
arv on iga toimunud üritusega kasvanud mitmesaja osavõtja võrra ulatudes juba 600 pereni.
Hoolekogu kuulas ära ja andis oma heakskiidu lasteaedade õppe- ja kasvatustöö aruandele
2012/13 õppeaastal. andis arvamuse 2014. aasta eelarve projektile ning oma hinnangu
2013. aasta eelarve täitmisele, kiitis heaks 2013/2014 lasteaedade tegevuskavad
(tööplaanid) ja rühmade tegevuskavad. Hoolekogu osales üleeestilisel Hoolekogude
infopäeval.
Koostöös Viimsi Huvikeskusega toimusid 2013. aastal lastele erinevad üritused
(teatrietendused, kino, vastlatrall jne). MLA Viimsi Lasteaiad osalesid konkursil “Viimsi
Laululaps”. Viimsi Kooli ja Püünsi Kooli esindajad käisid vestlemas lõpurühmade laste
vanematega koolivalmiduse kujunemisest. Kevadel ja sügisel toimusid mitmed ümarlauad
koolide ja lasteaia juhtkonna, erispetsialistide ja õpetajate vahel. Teemadeks olid laste
koolivalmidus ja sujuv haridustee toetamine. 2013. aastal toimus tihe koostöö Nukuteatriga ja
Nukuteatri Muuseumiga. Jätkati head koostööd Miia-Milla-Manda lastemuuseumi, Viimsi
Rannarahvamuuseumiga, Kadrioru Kunstimuuseumi, Energiakeskuse, Tervishoiumuuseumi,
Eesti Loodusmuuseumi, RMK`aga, Harjumaa Muuseumi, Amandus Eriksoni Muuseumi,
Lennusadama, Riigikogu ja Polli loomaaiaga. MLA Viimsi Lasteaiad olid praktikabaasiks
tudengitele. Lisaks kohalikele noortele olid MLA-s Viimsi Lasteaiad erinevates majades
praktikal välislähetusega tudengid Saksamaalt, tehti koostööd õpilasmalevaga, kus
malevlased aitasid heakorratöödel ning töös lastega.
Kõiki Viimsi lasteaedu külastasid igakuiselt erinevad lasteteatrid. Meie lapsed käisid
esinemas Harjumaa teatrifestivalil Karsumm 9 Kiili lasteaias etendusega “Miks“. Lapsed
osalesid aktiivselt joonistusvõistlustel. Viimsi Lasteaia lapsed viisid läbi Mardihommiku
Rannaperes, Kadripäeva Viimsi Päevakeskuses. Viimsi lasteaiad olid esindatud laste ja
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juhendajatega spordiselts Kalev XV võimlemispeol „Oleme kõik koos- võimlemise hoos“.
Lapsed osalesid II Eelkoolilaste Laste tantsupeol “Meie päev”. Viidi läbi ühine sportlik
metsamatk Tädu terviseradadel, piraadimatk Aegna saarele ja öölasteaia spordimängud.
Viimsi Lasteaiad kuuluvad Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. 2013. aastal
korraldati lastele Metsa olümpiamängud Laanelinnu laanes, kus osales ühtekokku 15
delegatsiooni; toimus traditsiooniline Viimsi laste rannajooks; matkati jalgsi- ja rattaga,
toimusid erinevad maastiku– ja liiklusmängud, orienteerumine koos isaga ja kevadine
spordipäev kogu lasteaiaperele. Tervisemeeskondade eestvedamisel toimusid lastele
erinevad teemapäevad: Minu terved hambad; Helkuripäev, Leivapäev, Meepäev;
Suusanädal ja Lumelinnade ehitus, Südamenädal, Õunapäev, Tuleohutuspäev, Liikluspäev
Päev Maanteeametis. Külastati Maanteeametit, Viimsi Apteeki ja Tervishoiumuuseumi.
Lapsed osalesid regulaarselt terviseõpetuse tegevustes ja neile toimusid kaks korda aastas
esmaabikoolitused koostöös kiirabi ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilastega. Õuealadel
toimusid ühised tervisliku liikumisega mänguhommikud.
2013. aastal lõpetati õues õppe projekt „Õues on põnev“, mille eesmärk oli tegutseda koos
lastega iga ilmaga õues, tunda ja väärtustada keskkonda meie ümber. Projekti käigus
täiustati õuealasi õuestuudiote loomisega ning vahetus läheduses asuvas metsas
loodusõpperaja maha märgistamisega ning õppeprogrammi "Õues on põnev" materjalide
väljatöötamisega. Osaleti Aegviidu loodusõppekeskuse loodusõppeprogrammis. Lapsed
osalesid projektis “Tere kevad”, mille eesmärk oli pakkuda veebipõhise õppe võimalust
lasteaia lastele, pakkuda õpetajatele lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks
ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös ning lähendada lapsi loodusele. MLA Viimsi
Lasteaiad osales väärtuskasvatuse konkursil "Hea lasteaia rajaleidja", kus sai tunnustatud
hea lasteaia mudeli väljatöötamise rajaleidjana. Kõik rühmad osalesid “Ubinapäeva” raames
toimunud õunakoogi küpsetamise võistlused. Kaks rühma said eriauhinnad “Kõige õunalikum
kook”.
2013. aasta riskianalüüsist lähtuvalt muudeti laste igapäevast keskkonda veelgi
turvalisemaks. Kord kvartalis vaadati üle laste toidumenüü ning täiustati seda kõikides
majades. Koostöös lapsevanematega parandati talgute korras laste õueala, loodi turvaalad
kiikudele ja mänguväljakutele ning korrastati lastevanemate poolt eelmisel aastal istutatud
pajuonnid. Sügisel ja kevadel toimus esmaabivahendite uuendamine. Jätkuvalt ja pidevalt
jälgiti, et haigestunud lapsed oleksid kodus ja saaksid õiget ravi ning propageeriti peredele
tervislikke eluviise. Lastele loodi võimalus pealelõunasel ajal tegelda balleti, korvpalliga, judo,
jooga, tantsimise, laulmise ja kunstiga.
Töötajate tervistedendava tegevusena osaleti maijooksul ja viidi läbi suvepäevad. Toimus
suvine rattamatk, jõuluüritus Viimsi SPA-s, ühised bowlingu mängud. Õpetajatel oli võimalus
kasutada Viimsi Kooli ujulat ja spordisaali sulg-, korv-, võrkpalli treeninguteks. Töötajad said
osaleda lõunases Shindo venitustunnis ja õhtuses aeroobikas. Toimusid ühised
teatrikülastused. Tervisemeeskond osales TEL lasteaedade koolitustel, motivatsiooniüritustel
ja erinevatel infopäevadel. Toimus Terviseedenduse Konverents ”Toetades teadlikke
valikuid”. MLA Viimsi Lasteaiad esindus osales Harjumaa TEL Olümpial.
Õpetajatel on võimalus valida õppevahendeid õppekava eesmärkide täitmiseks ja
vajadustest ja arengukava prioriteetidest lähtuvalt. Selleks korraldatakse üks kord aastas
õpivara laat lasteaias. Kõikide MLA Viimsi Lasteaiad majade õuealadel täiustati KIK projekti
raames õues-õppestuudiod. Randvere majas soetati kõikidesse rühmadesse kuivatuskapid.
Pargi maja Võilille rühmas, Leppneeme maja Viidikate rühmas, Päikeseratta maja
Päikesejänkude ja Mesimummide rühmas teostati rühmaruumide remont.
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Eralasteaiad
2013. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 6 eralasteaias 348 last (2012. aastal 304). Tallinna
21 eralaseaias käimist kompenseeris vald 2013. aasta lõpu seisuga 212 lapsele (2011.
aastal 16 lasteaias 137 last). Uute partneritena lisandusid 2013. aastal eralasteaiad
Põnnipesa Kaluri teel ja Heki teel, Garant, Aarete Saar, Aviv, Aiake ja Tallinna Euroopa Kool.
Kokku suurenes eralasteaias käivate laste arv 2013. aastal võrreldes 2012 aastaga 86 lapse
võrra. Kokku sai 2013. aastal eralasteaia teenust 560 last.
PÕHI- JA KESKHARIDUS
2013. aasta lõpu seisuga tegutses Viimsi vallas 3 munitsipaalkooli - Viimsi Keskkool, Püünsi
Kool ja Prangli Põhikool. 2013/2014. õppeaasta alguseks oli Viimsi valla koolides kokku 1993
õpilast. (2012/2013 õppeaasta alguses 1795). Pedagoogide arv oli 200 (2012/2013
õppeaasta alguses 191). Teistest omavalitsusüksustest käis 2013. aasta lõpu seisuga Viimsi
munitsipaalkoolides 141 last, sealhulgas 117 last Tallinnast (2012. aastal 118, sh. 108 last
Tallinnast). Teiste omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides käis 564 Viimsi last (2012. aastal
605 last), sealhulgas 533 last käis Tallinna munitsipaalkoolides (2012. aastal 574 last).

Viimsi gümnaasiumiõpilased teistes kohalikes omavalitsustes
Gümnaasiumid
Laste arv
Teised KOV-id
22
Tallinn
489
Kokku
511
Viimsi põhikooliõpilased teistes kohalikes omavalitsustes
Põhikoolid
Laste arv
Teised KOV-id
9
Tallinn
44
Kokku
53
2013. aastal käis erakoolides 99 Viimsi valla õpilast (2012. aastal 76 õpilast). Lisaks
munitsipaalkoolidele sai 2013. aastal üldharidust erivajadusega laste erakoolis 1 haridusliku
erivajadusega laps (2012. aastal 2 last). 2013. aastal said 11 Viimsi valla õpilast Eesti
Rahvusvahelises Koolis (ISE) stipendiumi IBD õpet.
Viimsi Keskkool
2013/2014. õppeaasta alguses õppis Viimsi Koolis kokku 1786 õpilast (2012/2013.
õppeaasta alguses 1596 õpilast). Õpilaste arv suurenes 190 õpilase võrra, sealhulgas
põhikooli osas 178 ja gümnaasiumi osas 12 õpilase võrra. Klassikomplekte oli 2013/2014.
õppeaastal 86, millest 12 on haridusliku erivajadusega laste klassid (edaspidi HEV-klassid).
1. klassi õpilased õpivad 14 paralleelklassis. Põhikooli osas suurenes klassikomplektide arv
17 võrra, gümnaasiumi osas jäi samaks. Kool on kasvanud eelkõige 1. klasside ning
põhikooli juurde tulevate õpilaste arvelt.
2013/2014 õppeaastast töötab Viimsi Keskkool kolmes õppehoones. Suures õppehoones
õppis 2013. a. septembrist 1279 õpilast, Karulaugu õppehoones 358 õpilast ja uues
Randvere õppehoones 149 õpilast. Kolmes õppehoones on olemas oma raamatukogu ja
sööklaruum. Tugikeskuse töötajate (psühholoog, kooliõde) abi saavad kasutada kõigi kolme
maja õpilased, vanemad ja töötajad.
2013. aasta olulisemaks sündmuseks võib pidada 1. septembril avatud Randvere
õppehoonet. Kooliaasta alustamise tegid keeruliseks veel pooleliolevad sisetööd koolimajas
ning veninud erimööbli tarne, kuid paari kuu jooksul saavutas koolipere hea rütmi ja hubase
koolikeskkonna.
Kõiki kolme õppehoonet – suur maja, Karulugu ja Randvere õppehoone – ühendavad ühine
visioon, missioon ja põhiväärtused. Õppetöö on korraldatud ühise õppekava alusel. Kõik
õpilased erinevates õppehoonetes saavad 7. klassis jätkata õpinguid suures majas.
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Viimsi Keskkooli suure ja Karulaugu õppehoone tugikeskuse personali kooseisu kuulus
2013. aastal 3 psühholoogi, 2 sotsiaalpedagoogi, 2 logopeedi, 3 eripedagoogi, 2 abiõpetajat,
2 kooliõde, tugikeskuse juhataja ja noortejuht. Randvere õppehoones töötab oma tugikeskus,
mida juhib HEV-koordinaator. Tugikeskuse koosseisu kuulub lisaks 12 tugispetsialisti: 5
HEV-klasside õpetaja-eripedagoogi, 2 abiõpetajat, 2 pikapäevarühma õpetajat, 2
eripedagoog–logopeedi, psühholoog ning kooliõde. Koolis töötavad õpitoad. Samuti
käivitusid suuremas mahus õpiabirühmad ja keelekümblusrühmad. 2013. aastal oli fookuses
klassijuhatajatöö ja -tunni võimalused ennetustöös ja karjäärinõustamise töökava
klassijuhatajatele. 2013. aasta sügisel käivitus karjääriõpetuse tund 9. klassidele koos
karjäärialase nõustamisega. Õpilasesindus lõi kaasa erinevates probleemümarlaudadel ja
viis läbi järgmised projektid: Vabalava, Moeaken, klassidevahelised spordivõistlused
jalgpallis, maahokis ja võrkpallis, viidi läbi sõbranädal. Osaleti heategevusprojektis
suurperede toetuseks.
2013. aastal jätkasid Viimsi Koolis töötamist kunsti-, rahvatantsu-, näiteringid, laulukoorid ja
Collegium Eruditonis teadusringid (matemaatikaring „Nupula“ ning teadusring „Taibu“).
Lisaks tegutses Väikeste filosoofide klubi ning treeningrühmad. Lisandusid arhitektuuri-,
multimeedia- ja robootikaringid, eksperimentaalne loodusteadus, tehnikaring ning graafiline
disain. Koolis on mudilaskoor, poistekoor, lastekoor ja noortekoor, 4 näiteringi (2
algklassides,1 põhikoolis, 1 gümnaasiumis), erinevas vanuseastmes õpilaste
rahvatantsuringid ning spordiklubid, mille töös osalevad nii Viimsi Kooli kui ka teiste koolide
õpilased Viimsi vallast ja ka väljastpoolt.
Pedagoogilisi töötajaid oli koolis kokku 168 (suures õppehoones 118, Karulaugu õppehoones
26 ning Randvere õppehoones 24), nendest 18 viibisid lapsehoolduspuhkusel. Viimsi Kooli
inglise keele õpetaja Merike Kaus pälvis tiitli „Harjumaa Aasta Õpetaja 2013”.
2013. aastal korrastati kooli dokumentatsiooni. Vaadati läbi õppe- ja kasvatustööalased
dokumendid (põhikooli ja gümnaasiumi õppekava, eelkooli õppekava, pikapäevarühma
töökord, kodukord, sisehindamise kava, õpilaste vastuvõtmise kord ning põhimäärus).
Kinnitati õpilaste vastuvõtu kord. 2012/13 õppeaastal toimus kokku 8 õppenõukogu
koosolekut. Kogemuste Koja raames toimus viis seminari.
2013. aasta kevadel esitati taotlused kolmele rahvusvahelisele projektile, mis kõik said
rahastuse. Sügisel alustas Viimsi kool kolme rahvusvahelise projektiga. I ja II kooliastmele on
suunatud projekt „Be Active. Stay Healthy.“, mis sai rahastuse Nordplus Junior programmist.
Koostööpartnerid on Rantakylän School (Soome), Šiauliai Central Primary School (Leedu).
Projekti eesmärgiks on tõsta teadlikkust laste ja noorte heaolust ning tervislikust eluviisist
koolis. Projekti fookuses on vahetundide sisustamine. Projekti periood on september 2013 august 2015. III kooliastmele on suunatud projekt „TreasureBooks“, mis said toetuse
Elukestva õppe programmist Comenius. Koostööpartnerid on Goetheschule Neu-Isenburg
(Saksamaa), Latokartanon peruskoulu (Soome), Aabybro Efterskole (Taani). Projekti
eesmärk on tõsta lugemise ja kirjutamise populaarsust põhikooli õpilaste hulgas, kasutades
erinevaid (IKT) vahendeid. Projekti periood on august 2013 - august 2015.
Gümnaasiumiastmele on suunatud projekt „ESTIC – Sustainable School Policy“, mis sai
rahastust EMP ja Norra stipendiumiprogrammist. Koostööpartneriks on Fjöbrautaskolinn vid
Armula (Island). Projekti keskmes on keskkond ja jätkusuutlik areng. Projekti käigus luuakse
keskkonnasõbraliku ja säästva arengu põhimõtteid järgiva kooli kontseptsioon ning
korraldatakse temaatiline nädal. Luuakse Eesti - Islandi õppematerjalid ning arendatakse
matemaatika- ja loodusainete suunda. Projekti periood on oktoober 2013 - märts 2015.
2013. aasta aprillis sai teoks õpilasvahetusega keelereis – üheksal 11A klassi keelesuuna
õpilasel ja õpetajatel Ingrid Hermetil ja Merike Kausil õnnestus Merike Kausi algatatud „etwinning“ Prantsusmaa Lycee Jean Hachette lütseumiga. Lisaks rahvusvahelistele
projektidele osaleti ka üle-eestilistes ettevõtmistes. Viimsi Kool jätkas UNESCO
ühendkoolina maailmaharidusteemadega, mille raames toimus märtsis üle-eestiline ÜRO
simulatsioon Viimsi koolis. Viimsi Kool osaleb Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks korraldatud
100 Tamme projektis. Poistekoor osales suurprojektis Harjumaa laulu- ja tantsupidu „Aja
mustrid” 1. juunil Keilas.
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Põhikooli lõpetas 94 õpilast. Põhikooli lõputunnistus kiituskirjaga anti välja 9 õpilastele ja 27
põhikooli lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“. Keskkooli
lõputunnistus anti 55 lõpetajale, kellest 3 lõpetas kooli kuldmedaliga ja 4 hõbemedaliga ning
7 lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest.
Tavapärase õppetöö kõrval pöörati 2013 aastal palju tähelepanu õpilasteaduse
arendamisele, et õpilasel oleks võimalik oma huvidele vastavalt osaleda erinevatel
olümpiaadidel, konkurssidel, aine- ja õpilasvõistlustel, kursustel, teaduspäevadel, projektides
ja teadmistepõhistes ringitegevustes. Võimaluste mitmekesistamiseks on Viimsi Koolil
sõlmitud koostöö raamlepingud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Sisekaitseakadeemia,
Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Eesti
Kunstiakadeemiaga. 2013. aasta lõpus sõlmiti koostööleping Viru Keemia Gruppi kuuluva
Eesti suurima põlevkiviõli ja põlevkivikeemia tootmisettevõttega VKG OIL AS, kes toetab
Viimsi
Kooli
teadmiskeskust
laborivahendite
ja
reaktiividega.
Viimsi
Kooli
teadmiskeskus Collegium Eruditionis pälvis 2013. aastal tiitli „Aasta tegu“ noorsootöö
valdkonnas. Traditsiooniliselt toimus 2013. aasta septembris „Teadlaste öö“, kus õhtu jooksul
külastas teadustube üle 250 teadushuvilise. Kokku arendas oma andeid käesoleval
õppeaastal Viimsi Collegium Eruditionise egiidi all tegutsevates teadmistepõhistes
huvialaringides ~300 õpilast. Õpilasteaduse jõudsa edendamisega tegeletakse ka algkooli
astmes, kus toimus 2013. aastal mitmeid õpilasvõistlusi (mõistatuste ja vanasõnade päev,
õpioskuste olümpiaad, kirjanduslik viktoriin, matemaatikanädal, etluskonkurss jne).
2012/2013 õppeaastal esindati Viimsi Kooli erinevatel teadmistepõhistel õpilasvõistlustel 542
korral, mis on läbi aegade suurim näitaja. Edukalt õppinud ja erinevates valdkondades silma
paistnud 34 õpilast tunnustati tiitliga “Aasta tegija 2012/13”. Lisaks anti laureaadi tiitel
näitetrupile Eksperiment ja grupile K.O.K.K.
Kooli kodulehekülg on jätkuvalt koolielu populaarseim infokandja. Viimsi Kooli üritused ja
saavutused said 2013. aastal igakuiselt kajastatud ajalehes „Viimsi Teataja“.
Püünsi Kool
Püünsi Kooli kool
2013. aasta septembris õppis Püünsi Koolis 197 õpilast. Klassikomplekte oli 13 (sh. 2
väikeklassi erivajadustega õpilastele). 2013. aasta kevadel lõpetas põhikooli 18 õpilast. 8.
klass sooritas katseliselt loovtöö, mis päädis kokkuvõtva konverentsiga. Toimus ka
koolisisene matemaatikaolümpiaad 4. - 9. klassidele.
2013. aastal võtsid Püünsi Kooli õpilased osa 20 erinevast olümpiaadist või
õpilasvõistlustest. Õpilasi juhendas kokku 13 õpetajat. Vene keele konkursil "Vene keel - see
on lihtne ja kerge“ saadi 7. klassis 2. koht. Harju koolidevahelistel MV jalgpallis 6. – 9.
klassile pääses Püünsi Kooli võistkond finaali, mis toimub 2014. aasta kevadel.
2013. aastal jätkasid tasuta ringidena tantsuring, mudilaskoor, jalgpall ning noorkotkad ja
kodutütred ning lisandus matka ja orienteerumise ring. 2013. aasta tasulisteks huviringideks
olid meisterdamine ja käsitöö, inglise keel, loodusring, korvpall ja võimlemisklubi Piruett ning
lisandus sulgpall. Võimalus on õppida klaverit ja akordionit.
Püünsi Koolis töötab 2013. aasta lõpu seisuga 22 õpetajat, tugipersonali on 9 ja abipersonali
3 inimest, lisaks 2 ringijuhti. Kooli juhtkonda kuulub 7 töötajat. Koolis tegutseb 3
ainekomisjoni (algklassid, humanitaarained ning reaal- ja loodusained). 2013. aastal
korraldati koolis 4 sisekoolitust – esmaabi, tuleohutuse, psühholoogiavaldkonna ja eduka
esinemise koolitus. 2013 novembris viidi läbi evakuatsiooniõppus kogu koolile. Enamus
töötajad uuendasid esmaabiandja tunnituse. Individuaalselt koolituti põhiliselt uue õppekava
teemadel.
Traditsiooniliste üritustena toimusid 2013. aastal stiilinädal, vastlapäev koostöös Lubja
külaseltsiga, filmiöö, jüriöö jalutuskäik, raamatu ja roosi päev, kevadkontsert, õpetajate
päeva tähistamine, advendihommikud, jõuluhommikud ja jõululõuna. Koostöös
lastevanemate, hoolekogu, vilistlaste ja kogukonnaga tähistati Püünsi Kooli 20. aastapäeva,
millele pühendati terve nädal erinevaid üritusi. Samuti osaleti edukalt 6. klasside
traditsioonilises politsei- ja päästeameti projektis KEAT. 3. klass osales politsei- ja
päästeameti projektis” Tean tulest”. Õpilastel oli võimalus osaleda Eesti nukufilmi projektis ja
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valmistada Püünsi Kooli juubeliks kooliteemalisi nukufilme. Osaleti ka Viimsi
Rannarahvamuuseumi merendusprojektis. 2013. aastal jätkus NordPlus projekt „Preventive
diet and activities in early school years and after school care”, mis keskendub
pikapäevarühma tööle, ringide tegevusele ning tervislikele eluviisidele. Partnermaade
kohtumiste raames külastati Islandit, Norrat ning Soomet. Toimus hulgaliselt harivaid
väljasõite ja ekskursioone. 2013. aastal pikendas Püünsi Kool vaderilepingut Tallinna
Loomaiaga, olles pruun-harjasvöölase vaderiks järgmised kaks aastat. Püünsi Kooli õpilased
osalesid edukalt Unicefi jõulukaardi müügi projektis „Väike heategu”. Läbi aasta on kooli
aulas olnud võimalik tutvuda erinevate näitustega. Traditsiooniliselt toimusid tervele
kooliperele nii sügisene kui kevadine spordipäev. Püünsi kooli koor „The Musical Robbers”
osales 4.korda Viimsi JazzPopFestil. 2013. aasta lõpul alustati ettevalmistusi 2014. aasta
tantsu-ja laulupeoks.
2013. aasta suvel teostati koolimajas klassiruumide remont, remonditi lasteaia mänguväljaku
elemente ning parandati korvpalliväljaku põrand.
Püünsi Kooli lasteaed
Püünsi lasteaed on Püünsi Kooli osa. Lasteaia süvaõppesuunaks keskkonnakasvatus.
Lasteaed on Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Õppekasvatustegevustes
kasutatakse õuesõpet ja avastustee metoodikat, mis võimaldavad tutvuda ümbritseva
keskkonnaga aktiivõppe meetoditel ning projektiõpet (tervet õppeaastat läbib üks projekt).
Lasteaias tegutseb 2 liitrühma kokku 36 lapsega. Kevadel läks lasteaiast Püünsi kooli 8 last.
Kõigi lastega viidi 2013. aasta kevadel läbi arengujälgimise mängud, koostati koondtabelid
ning analüüsiti tulemused. Koolivalmiduse kaardid koostati 8 lapsele.
2013. aastal parendati pedagoogilise nõukogu töörühmades Püünsi Kooli lasteaia kunsti
valdkonna ainekava. Kooli ja lasteaia koostöö tulemusena anti tagasisidet 1. klassi
õpetajatelt Püünsi lasteaia laste edasijõudmise kohta koolis, tulemusi analüüsiti ning lisati
õppeaasta kokkuvõtte õppe-ja kasvatustöö osasse.
2013. aastal korraldati laste pildistatud fotonäitus Püünsi Kooli juubeli tähistamiseks „Püünsi
lasteaia lood“, mis oli avatud ka külaelanikele. Osaleti „Joonistame Euroopat“ laste
joonistamiskonkursil „Minu suvi“; Aegviidu RMK loodusmaterjalidest meisterdamise konkursil
„Meisterdusi metsast“ ühistööga „Sügisuss“, mis sai ka eripreemia; Robootika
joonistusvõistlusel „Robotloomaaed“ töödega „Robotussid“; Viimsi valla eralasteaedade
sõbraraamatu konkursil.
Lapsevanemate osalusel toimusid mitmed ühised üritused nagu lasteaia sünnipäev, laste
pildistatud fotonäitus, isadepäev, jõulupidu, piparkoogikohvik, aastateemalised etendused
vanematele, ühised matkad, 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. 2013. aasta ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti
koostööd Viimsi Huvikeskusega (sõbrapäeva kontsert, näituse korraldamine), Kelvingi
eralasteaiaga, eralasteaedadega „Pääsupoeg”, „Tibu“ ja „Adelion“ ning MLA Viimsi Lasteaiad
Astri lasteaiaga. Samuti tehti koostööd Viimsi, Aegviidu ja Nõva RMK-dega (käidi matkadel ja
õppekäikudel, viidi läbi metsa – ja linnuvaatlusi). 2013 aastal pöörati tervise-edendusliku töö
raames tähelepanu laste ohutuskasvatusele (osaleti projektis „Tulest targem“; Vigursõit;
Metsaohutuse päev). Lasteaia 2013/2014 aastateema „Kombu ja Misse pärimuslood“
raames ja koostöös Kadrioru Kunstimuuseumiga telliti programm pärimuslood kunstis.
Programm kestab terve õppeaasta.
Lasteaia huvitegevus on seotud eelkõige lasteaia tervise-edenduse eesmärkidega. Jalgpall
toimub 1–2 korda nädalas ja treeningutest võtab osa 16 last, iluvõimlemise trenn „Piruett”
toimub tüdrukutele 2 korda nädalas, inglise keele ringis osaleb 6 last ja rahvatantsuringis
osaleb 16 last.
Väärtuskasvatuse raames toimusid 2013 aastal iga kuu alguses muinasjutu hommikud ja
rahvakalendritähtpäevade
hommikud.
2013/2014
õppeaasta
väärtuskasvatuse
põhieesmärgiks on väärtustada pärimuskultuuri keskkonna kasvatuse osana.
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Prangli Põhikool
2013/2014 õppeaasta alguses õppis Prangli Põhikoolis 11 õpilast (2012/2013 õppeaasta
alguses 10 õpilast). Teistest omavalitsusüksustest käis 2013. aasta septembris Prangli
Põhikoolis 8 õpilast. Klassikomplekte oli 2013/2014 õppeaasta alguses 3 (2012/2013
õppeaastal klassikomplektide arv sama). 9. klassi lõpetas kaks õpilast, kes jätkasid õpinguid
kutsekoolis.
2013/2014 õppeaastal töötas koolis 6 pedagoogi 4,2 ametikohal. Tööle võeti täiendavalt
sotsiaalpedagoog (0,25 ametikohta).
Prangli Põhikooli õpetajad osalesid 2013. aastal jätkuvalt erinevatel erialastel koolitustel ja
konverentsidel ning Viimsi valla üldhariduskoolide õpetajate ühisel arenduspäeval.
Septembris toimus traditsiooniline sisekoolitus-seminar, kus keskenduti sisehindamise ja
arengukava teemadele.
Hoolekogu on püüdnud järjest rohkem leida võimalusi õpilaste vaba aja sisustamiseks ja
osutanud abi kasutatud mööbli hankimise osas. 2013. aasta kevadel sai teoks annetatud
küttepuude vedu koostöös lapsevanemate, õpetajate ja õpilastega.
Lisaks traditsiooniliste ürituste (jõulupidu, tähtpäevade tähistamine, spordipäevad)
korraldamisele külastati õpilastega 2013. aasta kevadel Nukufilmi Lastestuudiot ning Prangli
saarel toimus hoolekogu eestvedamisel motospordipäev, kuhu kaasati ka lapsevanemaid ja
kohalik kogukond. 2013. aasta sügisel viidi õpilastega läbi õppepäev Tallinna Teletornis ja
Botaanikaaias. Õppepäevi korraldati ka Eesti Rahvusraamatukogus.
Prangli Põhikool väärtustab oma arenguvisioonis rahvuskultuuri ja peab oluliseks paikkonna
traditsioonide järjepidevuse toetamist. 2013. aastal pöörati senisest enam tähelepanu
rahvakultuuri pärimusele ja vastavalt Kultuuriministeeriumi poolt välja
kuulutanud
Kultuuripärandi aastale tähistati seda mitmete üritustega. Jätkati Kihnu saarelt alguse
saanud traditsiooniga, kus Prangli Põhikooli õpilaste, õpetajate ja lastevanemate esindus
osales kolmepäevasel laste pärimuskultuuripäevadel Muhus, kus kool tutvustas oma
paikkonna pärimust. Osaleti projektis “Merenduse ja rannarahva kultuuri tutvustamine
Viimsi, Rae ning Jõelähtme valla koolilastele”. Viimsi Rannarahva muuseumis külastati
väljapanekuid, kuulati loenguid ja osaleti maastikumängus. Viimsi Vallavalitsuse ja Eesti
Kultuurkapitali toetusel külastas Prangli kooli Karksi-Nuia muusikakooli ansambel „Linnutee“.
2013. aasta lõpus ilmus Prangli Põhikooli muusikaõpetaja eesvedamisel Prangli saare
pärimuslugude plaat „Pranglile“. Projektis osalesid Prangli põhikooli õpilased ja õpetajad,
lapsevanemad ja saare kogukond. Prangli Tiim osales traditsiooniliselt ka Miksikese
peastarvutamise Harjumaa võistlustel ja saavutas Pranglimise MV finaalis VI koha.
Õpi- ja kasvukeskkonna parandamiseks soetati 2013. aastal koolile uusi õppevahendeid.
Eelarvelisi ressursse kasutati senisest suuremas mahus koolimaja turvalisuse täiustamiseks
ja tuleohutuse tagamiseks: korraldati koolimaja elektripaigaldise ja piksekaitsesüsteemi
tehniline kontroll ning vajalikud hooldustööd.
NOORSOOTÖÖ
Noorsootöö eesmärgiks on noortele arendavaks tegevuseks soodsa keskkonna loomine,
noorte omaosaluse toetamine, aidata kaasa noorte täisväärtuslikuks kodanikeks kasvamisel,
pakkuda arenguvõimalusi kõigile noortele lähtuvalt nende vajadustest. Noorsootöö
korraldamise aluseks on valla- ja noorsootöö arengukava. 2013. aastal toimus 4 noorsootöö
ümarlauda, kus olid arutlusel arengukava, noorsootöö projektid jm. tegevused ning kus
osalesid koolide, noortekeskuste ja noorte esindajad. 2013. aastal täiendati 2012. aastal
loodud valla kodulehele eraldi linki, mis puudutab noorsootööd nii vallas kui riigis.
2013. aastal taasalustas
uues koosseisus oma tegevust Viimsi Noortevolikogu.
Noortevolikogule valiti uus, kolme liikmeline juhatus. Toimusid esimesed kokkusaamised,
tegevuskava arutelu ja põhieesmärkide seadmine. Alustati koostööd Tallinna
Noortevolikoguga ning osaleti Eesti Noorsooühenduse Liidu (ENL) koolitustel ja seminaridel.
2013. aastal jätkati noortekeskuste tegevuse toetamist. MTÜ Viimsi Huvikeskuse
noortekeskuse, vallavalitsuse ja aktiivsete noorte koostööl ehitati 2013. aastal Viimsi
Keskkooli juurde Skatepargi teine osa. Lisaks vallavalitsuse toetusele saadi lisarahastus
Leader projekti kaudu PRIA-st.
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Koostöös MTÜ-ga Rua Crew, Harku valla, Nõmme Linnaosa ja Tallinna Noorsootöö
Keskusega osales Viimsi 2013. aaastal mobiilse noorsootöö projektis „MNT kui kompleksne
lähenemine. Märkame noori tänaval, kodus, koolis“.
Noorsoo- ja haridusamet jätkas 2013. aastal koostöös sotsiaal- ja tervishoiuametiga, Viimsi
Lasteaedade, Püünsi Kooli ja Viimsi Keskkooliga koostööd MTÜ-ga Avitus. Ühiselt korraldati
erinevaid koolitusi lasteaedade ja koolide personalile ning lapsevanematele. 2013. aastal
toimusid eraldi koolitused ka vallavalitsuse ja hallatavate asutuste haridus-, noorsootöö- ja
sotsiaaltöötajatele.
Rahvusvaheline noorsootöö
Viimsi valla rahvusvaheline noorsootöö oli 2013. aastal põhiliselt seotud Euroopa
Noorsootöö võrgustiku Contact-2103 tegevustega. 2013. aastal osales Viimsi valla esindaja
Contact-2103 aastakoosolekul Strasbourgis, Rumeenias Bustenis toimunud koolitusel ning
Belgias Liegis toimunud seminaril. Suurim projekt 2013. aastal oli seotud Euroopa
Parlamendi valimistega, projekti „Raise Youth Voice“ ettevalmistamisega, kus osalesid
koostöös teiste Contact-2103 liikmetega ka Viimsi noored ja noorsootöötajad. Euroopa Liidu
programmi Euroopa Noored kaasfinantseerimisel osalesid Viimsi noored ja noorsootöötajad
detsembris Rumeenias, Bustenis toimunud noorsoovahetusprojektis „Europe – my precious“.
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet koostöös valla noorsootöö- ja
haridusasutustega oli 2013. aastal praktikabaasiks kahele Saksamaa üliõpilasele
Erzbischöfliches Berufskollegi’ist. Praktika korraldati põhiliselt Viimsi Lasteaedades.
Varasemalt Viimsi Keskkoolis praktikat juhendanud õpetajad osalesid Kölnis toimunud
seminaril, kus oli arutlusel Euroopa Liidu programmi Leonardo da Vinci raames üliõpilaste
praktika korraldamine ning edasine koostöö.
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet koos valla noorsootöö- ja haridusasutustega
korraldas kahe Hispaania noore vabatahtliku tegevuse Viimsi vallas. Koostöö aluseks oli
Cordoba Linnavalitsuse noorsooteenistuse poolt korraldatud projekt „ELMER“, milles Viimsi
vald on üheks koostööpartneriks ning rahastus on saadud EL programmi Leonardo da Vinci
kaudu.
Erinoorsootöö
Viimsi Vallavalitsuse alaealiste komisjonis oli 2013. aastal esmakordseid õigusrikkumisi
arutlusel 20 korral (2012. aastal 13 korral). Esmakordsete alaealiste õigusrikkumise asjadest
oli tüdrukute poolt toimepandud õigusrikkumiste arv 5 ja poiste poolt toimepandud
õigusrikkumiste arv 15. 2013. aastal suunas alaealiste komisjon rehabilitatsiooniteenusele
(pereteraapiasse) ja erinevatesse sotsiaalprojektidesse 4 noort, hoiatus määrati 15 korral
ning 1 korral määrati üldkasulik töö. Sotsiaalprogramm viidi läbi Viimsi Keskkoolis ning
koostööd alustati MTÜ-ga Rua Crew.
Projektid, stipendiumid ja õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine
Projektitoetused
2013. aastal toetati Viimsi valla eelarvelistest vahenditest SA Viimsi Keskkooli Fond projekti
„Teadmiskeskus Viimsi Collegium Eruditionis“ 2,0 tuh. euroga, et aidata teadmiskeskust
materjalide soetamisel ning Randvere õppehoones tegevuse alustamisel.
Stipendiumi taotlused
2013. aastal esitati vallalt vahetusõpilase stipendiumi saamiseks 6 taotlust (2012. aastal 3).
Kõik taotlused said positiivse vastuse. Kõikide õpilasvahetuse stipendiumi taotluse esitajate
vahetusõpilase aasta korraldajaks oli YFU Eesti OÜ. Vahetusõppe korras läksid õpilased
aastaks õppima Austriasse, Šveitsi, Hollandisse, Brasiiliasse, Argentiinasse ja Indiasse.
Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimine
2013. aastal esitati kokku 56 taotlust (2012. aastal esitati kokku 40 taotlust) õpilasele juhiloa
saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimiseks. 8 juhul ei vastanud taotlus esitatud nõuetele
ning jäeti rahuldamata (2012. aastal. jäeti rahuldamata 8 taotlust).
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10 SOTSIAALNE KAITSE
2013. aastal olid valdkonna eesmärgid:
• Viimsi haiglas asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine;
• miinimumnimistuni perearstipraksise toetamine;
• eriarstide visiiditasude kompenseerimine 50% ulatuses vähekindlustatud isikutele;
• koolitervishoiuteenuse tagamine:
• Prangli saare tervishoiupunkti ülalpidamiskulude katmine;
• perede toetamine laste sünni korral;
• vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel;
• vähekindlustatud perede toetamine koolitoidu eest tasumisel;
• erivajadustega lastega perede toetamine lastele vajalike teenuste võimaldamiseks;
• MTÜ Viimsi Invaühingu tegevuse toetamine;
• pensionäride toetamine läbi Päevakeskuste ühisürituste ja huvitegevusringide;
• koduhooldusteenuste valdkonna arendamine;
• töötutele ja teistele riskigruppidele suunatud tegevuste toetamine.
Lapsed ja lastega pered
Viimsi vallas oli 2013. aasta lõpu seisuga laste arv (vanuses 0-19 eluaastat) kokku 4 802
Eelmise aasta detsembrikuu seisuga oli laste arv 4 632. Sünde registreeriti kokku 219, mis
jäi samale tasemele kui 2012. aastal, kuid mis on vähem kui 2011. aastal registreeritud 235
sündi. Sünnitoetuse esimese osa väljamakse suurus oli 63,91 eurot. Kokku tehti 2013. aastal
sünnitoetuse esimese osa väljamakseid 183 perele ja teise osa väljamakseid 167 perele
kokku summas 43,7 tuh. eurot.
Kõikidele peredele väljastati lapse sünni registreerimise järel valla poolt beebipakk
maksumusega 15,42 eurot ning kutsuti uute vallakodanike vastuvõtule, kus traditsiooniliselt
kingiti lapsele valla sümboolikaga hõbetatud lusikas ning nautida sai ilusat kontserti.
Beebipakkidele, hõbelusikatele ja beebide vastuvõtule kulus eelarvest 3,5 tuhat eurot.
Suurperede ehk nelja ja enamalapseliste perede arv kokku oli 2013. aastal 30, 5-lapselisi
peresid oli 2 ja 6-lapselisi peresid 1. Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetusena maksti
igale suurperele maikuus emadepäeval välja suurperetoetusena 128 eurot pere kohta. Kokku
tehti väljamakseid summas 3,8 tuh. eurot.
2013. aastal jätkas Viimsi vald lapsehoiutoetuse maksmist, kuna seoses lasteaiakohtade
puudusega on paljudel vanematel vajadus alternatiivsete lapsehoiuteenuste järele. Vald
toetab kõiki teenuse hüvitamise tingimustele vastavaid peresid maksimaalselt kuni 127,82
euroga kuus kvalifitseeritud lapsehoiuteenuse ostmisel. Lapsehoiuteenuse toetust maksti
kokku 146 perele, kellele osutas teenust 24 erinevat füüsilisest või juriidilisest isikust
lapsehoiuteenuse osutajat. Viimsi Valla territooriumil registreeritud lapsehoiuteenuse
osutajaid oli nende hulgas 4. Väljamakseid lapsehoiuteenuse hüvitamiseks tehti 2013. aastal
kokku 83,9 tuh. eurot.
Perede toimetuleku tagamiseks maksti lasteaia- või koolitoidu toetust kokku summas 14,2
tuh. eurot ning kohatasutoetust summas 23,9 tuh. eurot.
Puuetega isikud
Erivajadusega lapsi oli aasta lõpu seisuga arvel 117. Neist keskmise puudega 25, raske
puudega 83 ja sügava puudega 10 last. Hooldajatoetuse määramisi vormistati aasta jooksul
kokku 1. puudega lapse vanemale. Väljamakseid tehti kokku summas 0,4 tuh. eurot sh.
väljamaksega seoses tasutud sotsiaalmaks.
Puuetega laste ja noorukite kooli- ja päevakeskuse transporti võimaldati 5. lapsele ja 3.
noorele. Kokku kulutati transporditeenusele 21,8 tuh. eurot.
Isikliku abistaja ja tugiisiku teenust võimaldati 4. lasteaialapsele ning sellele kulus
vallaeelarvelisi vahendeid 1,2 tuh. eurot ja riigieelarve eraldisi 2,5 tuh. eurot .
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2013. aasta septembris avati Viimsi Kooli Randvere õppehoone, kus on võimalik õppida ka
haridusliku erivajadusega õpilastel. Puudega õpilastele on korraldatud transport kooli ning
seda teenust on ostetud summas 4,2 tuh. eurot.
Jätkus koostöö Viimsi valla puuetega laste vanemaid koondava MTÜ Viimsi Invaühinguga,
kelle peamised tegevused, mida vald sihtotstarbelise eraldisega toetas, olid koolivaheaja
rehabilitatsioonilaagrid, jõuluüritused, nõustamised ja teenused puuetega lastele ja nende
vanematele. Eraldise suuruseks 2013. aastal oli 6,0 tuh. eurot.
Puuetega täiskasvanute hooldajatoetust maksti keskmiselt 74 isikule kuus. Väljamakseid
tehti kokku summas 14,8 tuh. eurot ja selle väljamaksega seoses on tasutud sotsiaalmaksu
summas 11,7 tuh. eurot
Päevakeskuse teenuse toetust maksti 2. puudega noorukile summas 8,4 tuh. eurot. Ühe
nooruki ööpäevaringse erihoolekandeteenuse toetust maksti summas 5,6 tuh. eurot.
Puuetega laste ja nende perede terviseedenduseks on loodu võimalus kasutada Spa Viimsi
Tervise ujulat 1. korral nädalas ning Viimsi Kooli ujulat 1. korral nädalas. Teenuse eest on
tasutud aasta jooksul summas 3,5 tuh. eurot ja teenust kasutati 293 korral.
Muud laste- ja lastega peredega seotud tööd
• Asenduskoduteenusel viibis kokku 3 last, kellele teenuse osutamise kvaliteedi üle
toimub pidev kontroll.
• Eestkostel olevaid lapsi oli arvel kokku 9.
• Peretoetuste ümbervormistamisi teisele lapsevanemale või hooldajale vallavalitsuse
korraldusega vormistati 2 lapse osas.
• Lastekaitsevaldkonnas oli aasta alguses arvel 135 last. Aasta jooksul võeti arvele 177
last , neist 122 esmakordselt. Aasta jooksul võeti arvelt maha 70 last ning aasta lõpu
seisuga jäi arvele 206 last.
• Kohtuväliselt menetleti 217 juhtu.
• Kohtu poolt lahendatud vaidlustes osaleti 26 juhul.
Tugiisiku teenust võimaldati 8 lapsele, kokku tasuti teenuse eest 1,5 tuh. eurot.
2013 toetatud projektid
Sotsiaal- ja tervishoiuametis on kasutusel 2012. aastal Sotsiaalministeeriumi poolt
sotsiaalteenuste osutamiseks tasuta kasutusse eraldatud 2 elektriautot.
Koostöös Noorsoo- ja haridusametiga osaleti MTÜ RuaCrew poolt läbiviidavas Mobiilse
Noorsootöö projektis. 2012. aastal toimus ettevalmistav osa, kus töötati välja teenuse liigid
ning töö kestis kuni detsembrini 2013. Mobiilne noorsootöö tähendab noore enda
sotsiaalruumi minekut, olgu selleks tänav, park või kaubanduskeskus, ning nendega
suhtlemist, toetamist, nõustamist, et koostöös noorega leida paremaid lahendusi ja
alternatiive tema senisele eluviisile. Läbi viidi koolitusi, tugiisikuteenust ning tugigruppe.
Detsembris 2012 alustati koostöös Viimsi Vabakoguduse ja Tampe Toit OÜ-ga toitlustamise
ja vabaaja veetmise projektiga õpilastele talvisel koolivaheajal. 2013. aastal viidi projekt läbi
nii kevadisel kui sügisesel koolivaheajal. Vallavalitsus panustas projekti klientide leidmise,
tegevuste läbiviimise ja informeerimisega.
2012. aasta sügisel alustas MTÜ Arengukeskus Avitus vanemahariduse programmi raames
lapsevanemate koolituste projekt . 2013 aastal viidi sama projekti raames läbi koolitusi nii
lapsevanematele kui sotsiaalvõrgustiku liikmetele. Vald osales projektis mitterahalise
panusega ruumide tasuta kasutusse andmisena ja sotsiaalvõrgustiku koolituse osalustasuga
0,3 tuh. eurot.
Eakad
2013. aasta lõpus oli Viimsi vallas pensionäride arv kokku 3038, neist üle 64-aastaseid 2276.
Viimsi valla elanikkonna suurenemisega on järjepidevalt suurenenud ka vallas elavate
pensionäride hulk. Vanemaealise elanikkonna osakaalu suurenemisega rahvastikus kaasneb
suurem vajadus hooldamisteenuse järele hoolekandeasutustes. 2013. aastal oli
üldhooldekodudes hooldusel kokku keskmiselt 26 valla kodanikku, neist 14 Viimsis asuvas
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Rannapere Pansionaadis ja 12 vallakodanikku olid hooldusel väljaspool Viimsi valda.
Teenust osteti kokku 105,1 tuh. euro eest.
2013. aastal jätkus 2010. aastal käivitunud ametlik koduhooldusteenuse osutamine
hooldustöötaja poolt valla abivajavatele üksikutele eakatele ja puuetega inimestele.
Koduhooldusteenuseid osutati aasta jooksul kuni 5 üksi elavale abivajavale eakale.
Koduhooldusteenuseid osutas vallavalitsuse lepingu alusel kuni aprill 2013 ja sealt edasi
sotsiaaltöötaja oma ametiülesandena. Samuti jätkus 2004. aastal alguse saanud
koduhooldusteenuste osutamine Prangli saarel, kus teenust osutati töövõtulepingu alusel 1
isiku poolt. Koduhooldusteenuste osutamisega seotud kulude katteks tehti väljamakseid
kokku 2,1 tuh. eurot.
2013. aastal jätkasid tööd Viimsi ja Randvere eakate päevakeskused (MTÜ Viimsi
Päevakeskus), kelle peamisteks tegevusteks oli huviringide, ürituste ja väljasõitude
korraldamine sihtgrupile. Viimsi Päevakeskuses tegutses 2013. aastal kokku 17 erinevat
huviringi, mille tööst võttis osa aasta jooksul 320 eakat. Populaarseimad huviringid olid
tervisevõimlemine, aeroobika, arvutiõpe ja inglise keel.
2013. aastal toimus ka juba traditsiooniks saanud pensionäride jõulupidu, kus osales
ligikaudu 250 pensionäri. Pidu korraldatakse koostöös sotsiaal- ja tervishoiuameti ning
kultuuri- ja spordiametiga. Programmi kokkupanekul on suureks abiks olnud Viimsi Keskkooli
personal. Peo toimumispaik on traditsiooniliselt Viimsi Keskkool.
Eakate juubeli-ja tähtpäevatoetust maksti 336 isikule summas 6,7 tuh. eurot. Matusetoetust
maksti 89 korral , kokku summas 5,7 tuh. eurot.
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust toetati 8,0 tuh. euroga aastas.
Töötud
2013. aastal jätkus töötute arvu vähenemine Viimsi vallas. Kui aasta alguses oli
registreeritud töötuid Viimsi valla elanike hulgas 308 , siis detsembrikuuks oli töötute arv
langenud 250 inimeseni. 2013. aastal registreeritud töötutena arvel olnud isikuid, kes
pöördusid erinevate sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemiseks sotsiaal- ja tervishoiuameti
poole, oli kokku 56.
Juba neljandat aastat järjest sõlmiti leping Töötukassaga, kes võis suunata arvel olevaid
Viimsi valla töötuid heakorratöödele. Lepingu alusel ei suunatud Tööturuameti poolt 2013.
aastal avalikule tööle ühtegi töötut.
Jätkunud on koostöö Viimsi valla ettevõtjatega ja tööandjatega ning sotsiaal- ja
tervishoiuameti kaudu on vallas registreeritud töötutele jagatud informatsiooni valla
ettevõtjate poolt pakutavatest töökohtadest.
Euroopa Liidu abi.
Eesti Punase Risti kaudu eraldati Viimsi vallale 2013. aasta juunis Euroopa Liidu toiduabi
11,7 tonni, mis jaotati valla vähemkindlustatud elanikkonnale. Esmakordselt kasutati toiduabi
väljastamisel vabatahtlike Viimsi pensionäre. Kuna kogu saabunud toidu kogust ei jõutud
2013. aastal laiali jaotada, jätkatakse toiduabi jagamisega kuni 28.02.2014.
.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Konsolideeritud BILANSS
Tuhandetes eurodes

VARAD
31.12.2013

31.12.2012

2
4
5

908,2
1 514,2
717,7
54,2
3 194,3

3 981,4
1 490,1
2 002,8
31,9
7 506,2

3
4
5
8
9
10

0,4
1,2
56,2
199,8
84 684,3
172,2
85 114,1

0,4
5,5
56,2
199,8
74 076,4
182,5
74 520,8

88 308,4

82 027,0

11
11
4
11
12
11
13

1 278,6
857,5
378,7
76,5
0,3
98,9
2 372,8
5 063,3

1 845,2
789,0
382,1
305,9
6,1
574,3
2 764,8
6 667,4

11
11
12
13

815,3
59,5
0,0
25 870,7
26 745,5
31 808,8

714,9
69,1
26,4
26 248,8
27 059,2
33 726,6

0,1
48 961,0
7 538,5
56 499,6

0,1
42 198,3
6 102,0
48 300,4

88 308,4

82 027,0

Lisa
KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu-ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
PÕHIVARA
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Pikaajalised maksu-, trahvi-, lõivunõuded
Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku
VARAD KOKKU
KOHUSTUSED JA NETOVARA
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Sihtfinantseerimine
Eraldised
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Võlad hankijatele
Pikaajalised kohustused ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
KOHUSTUSED KOKKU
NETOVARA
Reservid
Akumuleeritud ülejääk
Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU
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Konsolideeritud TULEMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
2013

2012

4
14
15
16

17 821,5
8 489,6
4 079,4
425,7
30 816,2

16 360,4
7 825,2
3 883,7
405,0
28 474,3

18
19
17
19
9,10

-7 665,6
-8 059,8
-1 960,1
-1 652,7
-3 252,2
-22 590,4

-6 902,8
-7 864,4
-1 764,1
-1 629,0
-2 802,8
-20 963,1

8 225,8

7 511,2

-692,0
5,3
-0,6
-687,3

-1 414,1
4,5
0,4
-1 409,2

7 538,5

6 102,0

Lisa
Tegevustulud
Maksud
Saadud toetused
Kaupade ja teenuste müük
Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Antud toetused
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon
Tegevuskulud kokku
Tegevustulem
Finantstulud-ja kulud
Intressikulu
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstulud-ja kulud
Finantstulud-ja kulud kokku

13
2

Aruandeperioodi tulem
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Konsolideeritud RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Lisa
Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus
Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest

9,10

16
17

Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse-ja immateriaalse põhivara soetus
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Laekunud põhivara müügist
Laekunud finantstulud
Rahavood investeerimistegevusest kokku

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Laenude tagasimaksed
Arvelduskrediidi muutus
Kapitalirendi tagasimaksed
Makstud intressid ja muud finantskulud
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

17

13
13
13
13

Puhas rahavoog

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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2013

2012

8 225,8

7 511,2

3 252,1
636,9
-5 295,3
-81,1
0,0
6 738,4
365,6
66,6
7 170,6

2 802,8
690,2
-4 971,0
-29,6
5,4
6 009,0
262,4
-33,3
6 238,1

-9 473,1
463,7
0,0
224,2
6,7
-8 778,5

-4 408,2
1 163,3
-5,4
281,6
18,4
-2 950,3

2 054,1
-2 240,7
16,6
-600,1
-695,2
-1 465,3

1 077,6
-1 650,9
47,4
-1 067,4
-1 420,6
-3 013,9

-3 073,2

273,9

3 981,4
908,2
-3 073,2

3 707,5
3 981,4
273,9
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Konsolideeritud NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes

Kassareserv
Saldo seisuga 31.12.2011
Põhivara ümberhindlus
Arvestuspõhimõtete muudatus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2012
Põhivara ümberhindlus
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2013

Akumuleeritud tulem

0,1
0
0
0
0,1
0
0
0,1

28 766,3
127,2
13 304,8
6 102,0
48 300,3
660,7
7 538,5
56 499,5

Kohaliku
omavalitsuse
netovara
28 766,4
127,2
13 304,8
6 102,0
48 300,4
660,7
7 538,5
56 499,6

2012. aastal on kajastatud sihtfinantseerimise ja liitumistasude arvestuspõhimõtete muudatused (Lisa
1) eelmiste perioodide akumuleeritud tulemis summas 13 304,8 tuh. eurot.
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Esialgne
eelarve

Lõplik
eelarve

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

18 771,0

22 083,3 22 290,6

Maksutulud

17 595,5

17 595,5 17 789,6

15 468,5

15 468,5 15 523,3

Kirje nimetus

30
3000

Füüsilise isiku tulumaks

3030

Maamaks

3044

Reklaamimaks

3045

Teede ja tänavate sulgemise maks

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

3500, 352

Saadavad toetused tegevuskuludeks

Aasta
algusest
kokku

2 100,0

2 100,0

2 240,3

27,0

27,0

22,7
3,3

1 060,5

1 077,8

1 096,9

0,0

3 279,8

3 285,8

35201

Toetusfond (lg 2)

0,0

2 603,0

2 603,0

3500, 352

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

0,0

676,8

682,8

115,0

130,2

118,3

55,0

55,0

54,4

3825, 388

Muud tegevustulud

38252,38254

Laekumine vee erikasutusest

3882

Saastetasud ja keskkonnakahju hüvitis

20,0

20,0

3,1

3880, 3888

Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

40,0

55,2

60,8

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
40, 41, 4500,
452
413

13 155,5

Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele
isikutele

4500

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

452

Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud

2 172,2

16 513,3 15 715,1
2 555,4

2 418,9

549,8

854,3

776,5

1 493,4

1 423,9

1 351,1

277,2

291,3

129,0
10 983,3

13 957,9 13 296,2

50

Personalikulud

4 194,1

6 446,0

6 090,7

55

Majandamiskulud

6 548,5

7 490,8

7 195,5

60

Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

240,7

21,1

10,0

5 615,5

5 570,0

6 575,5
-8 353,8

-8 186,9

-8 141,4

381

Põhivara müük (+)

500,0

501,9

1,9

15

Põhivara soetus (-)

-1 448,2

-2 498,9

-2 337,8

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinants. (+)

0,0

377,0

371,6

4502

Põhivara soetuseks antav sihtfinants. (-)

0,0

-15,8

-6,5

1501

Osaluste soetus (-)

-939,0

-1 474,0

-1 474,0

1531

Antavad laenud (-)

-5 300,0

-4 417,9

-4 317,9

655

Finantstulud (+)

10,0

10,0

6,0

650

Finantskulud (-)

-1 009,7

-623,7

-597,1

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

-2 571,4

-2 571,4

-1 778,3

FINANTSEERIMISTEGEVUS
2585
2586
1001

-287,4

-287,4

-678,5

Kohustuste võtmine (+)

939,0

939,0

939,0

Kohustuste tasumine (-)

-1 226,4

-1 226,4

-1 617,5

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine)

-2 858,8

-2 858,8

-2 456,8

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE
JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

21 852,4

25 543,6 24 448,4

01

Üldised valitsussektori teenused

01111

Valla- ja linnavolikogu

01112

Valla- ja linnavalitsus
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8 631,0

8 425,4

95,0

125,5

82,5

1 567,0

1 871,8

1 852,6

Viimsi Vallavalitsus

01114

Reservfond

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

01700
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215,0

0,0

0,0

67,0

67,2

55,6

Valitsussektori võla teenindamine

1 009,7

623,7

597,1

Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku

6 394,5

5 942,8

5 837,6

02

Riigikaitse

03

Avalik kord ja julgeolek

53,0

56,5

44,0

03100

Politsei

31,1

34,6

29,4

03200

Päästeteenused

04

Majandus

04210

Põllumajandus

04510

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)

04512
04520
04730

Turism

5,0

5,0

5,2

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine

30,0

32,1

29,8

04900

Muu majandus (sh. majanduse haldamine)

14,0

124,4

116,1

05

Keskkonnakaitse

653,3

657,9

677,9

05100

Jäätmekäitlus (prügivedu)

320,1

320,1

399,4

05200

Heitveekäitlus

274,0

274,0

231,7

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

29,4

34,0

23,1

Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku

29,8

29,8

23,7

05400

21,9

21,9

14,6

1 964,6

3 005,6

3 098,1

14,4

14,4

8,2

1 127,0

1 582,7

1 641,1

Ühistranspordi korraldus

450,0

550,0

574,3

Veetransport

324,2

697,0

723,4

06

Elamu- ja kommunaalmajandus

463,8

469,0

462,9

06400

Tänavavalgustus

300,0

300,0

308,3

06605

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

163,8

169,0

154,6

07

Tervishoid

33,6

33,6

32,6

Ülalnimetamata tervishoiukulud kokku

33,6

33,6

32,6

1 694,0

1 889,2

1 780,9

Sporditegevus

520,1

673,5

620,7

Laste muusika- ja kunstikoolid

342,8

361,9

351,7

08107

Noorsootöö ja noortekeskused

59,4

59,5

58,3

08108

Täiskasvanute huvialaasutused

161,6

161,6

161,6

08109

Vaba aja üritused

12,0

13,3

12,2

08201

Raamatukogud

165,4

165,4

153,7

08203

Muuseumid

157,4

161,1

161,1

08208

Kultuuriüritused

61,1

62,6

50,9

08209

Seltsitegevus

38,5

39,6

35,5

08300

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

120,0

135,0

134,9

08400

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused

12,7

12,7

12,7

08600

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus

43,0

43,0

27,6

09

Haridus

7 002,5

10 088,1

9 269,3

09110

Alusharidus (lasteaiad)

4 390,3

4 389,0

4 258,9

09210

Lasteaed-koolid

257,9

575,0

540,1

09212

Põhikoolid

77,6

137,7

134,2

09220

Gümnaasiumid

2 045,7

4 526,9

3 918,4

09601

Koolitoit

196,0

416,2

376,6

09800

Muu haridus, sh. hariduse haldus

19,0

27,3

24,2

Ülalnimetamata hariduse kulud kokku

16,0

16,0

16,9

639,4

712,7

657,3

1,3

1,5

1,5
33,6

08

Vabaaeg, kultuur ja religioon

08102
08105

10

Sotsiaalne kaitse

10110

Haigete sotsiaalne kaitse

10120

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused

32,5

36,0

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

67,6

88,7

72,0

10200

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

186,8

196,1

192,6

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

101,0

90,6

90,3
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10300

Toitjakaotanute sotsiaalne kaitse

10402

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

10500
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5,0

5,8

5,7

199,1

229,3

205,5

Töötute sotsiaalne kaitse

9,4

0,5

0,1

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

4,5

1,9

0,8

10701

Riiklik toimetulekutoetus

7,0

36,1

33,1

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

10900

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

6,3

7,0

7,2

18,9

19,2

14,9

Aasta
alguse
seisuga

MUUD NÄITAJAD
Võlakohustused

23 769,4

Vaba jääk ehk likviidsed varad

2 858,8

Aasta
alguse
seisuga

23 769,4 23 090,9
2 858,8

Eelarve täitmise aruanne on koostatud Viimsi Vallavalitsuse kohta ja vastab oma koosseisult
konsolideerimata finantsaruannetele ( vt. lisa 21 ).
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole
konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav. Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 22.
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD
Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel
kasutatud arvestuspõhimõtted
2013.a Viimsi Valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas
Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga., Hea raamatupidamistava põhinõuded on
kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendab Riigi
raamatupidamise üldeeskiri..
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse
printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes ühe
kohaga peale koma.
2013.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaruandes kajastuvad Viimsi Vallavalitsus (sh.
Viimsi Raamatukogu koos Prangli raamatukoguga, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool,
MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Keskkool, Püünsi kool ja Prangli Põhikool) ning tema
tütarettevõtete AS Viimsi Vesi (koos tütarettevõtetega OÜ Viimsi Tehnoabi ja OÜ Viimsi
Filterveevärk), AS Rannapere Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus, OÜ Viimsi Valla
Arenduskeskus, OÜ Haabneeme Lasteaed, SA Viimsi Kodanikukaitse Fond, SA Rannarahva
Muuseum ja SA Rannapere Sotsiaalkeskus.
Arvestuspõhimõtete muudatused
Sihtfinantseerimine
2012. aastal muudeti põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet.
Varasematel aastatel kajastasid kasumi teenimise eesmärki omavad tütarettevõtjad saadud
sihtfinantseerimise põhivara soetamiseks bilansis kohustusena, amortiseerides seda tulusse
soetatud põhivara hinnangulise kasuliku eluea jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise
üldeeskirjas tehtud muudatust kajastatakse alates 2012. aastast sihtfinantseerimine põhivara
soetamiseks põhivara soetamise perioodis tuluna. 2012. aasta alguses kanti
sihtfinantseerimise kohustuse jääk seisuga 31.12.2011 summas 12 600,4 tuh. eurot
akumuleeritud tulemisse.
Liitumistasude arvestus
2012.aastal muudeti saadud liitumistasude arvestuspõhimõtet. Varasematel aastatel
kajastati saadud liitumistasud bilansis kohustusena, amortiseerides seda tuluks hinnangulise
liitumisperioodi jooksul. Arvestades riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatust
kajastatakse alates 2012. aastast saadud liitumistasud, mis ületavad põhivarade
arvelevõtmise piirmäära, liitumiseks ehitatud põhivara vähendusena. 2012.a. aasta jooksul
viidi saadud liitumistasude kohustuse jääk seisuga 31.12.2011 summas 7 765,7 tuh. eurot
nullini, kajastades liitumistasusid jääkmaksumusega alla põhivara soetamise piirmäära
akumuleeritud tulemis ning liitumistasusid jääkmaksumusega alates põhivara soetamise
piirmäärast summas 704,4 tuh. eurot põhivara soetusmaksumuse vähenemisena,
korrigeerimata varasemate aruandeperioodide kohta koostatud aruandeid.
Konsolideeritud aruannete koostamine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute kajastatakse
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused nende
õiglases väärtuses (v.a. ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende
raamatupidamisväärtuses).
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a) Valitseva mõju all olevad üksused
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (vt. lisa 6,7) on loetud sihtasutused,
mittetulundusühingud ja äriühingud, millede üle Viimsi Vallavalitsusel on kontroll ja on
võimeline kontrollima investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul
loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt
üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline
kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat Valitseva mõju all olevad sihtasutused ja
äriühingud on asutatud Viimsi Vallavalitsuse poolt ning nende nõukogude liikmed määrab
Viimsi Vallavalitsus.
Alates omandamise kuupäevast kajastatakse kontserni osalust omandatud valitseva mõju all
olevate üksuste varades, kohustustes ja tingimuslikes kohustustes ning tekkinud
firmaväärtust konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud valitseva mõju all oleva
üksuse tuludes ja kuludes konsolideeritud tulemiaruandes. Positiivset firmaväärtust
kajastatakse konsolideeritud bilansis immateriaalse varana.
b) Olulise mõju all olevad üksused
Olulise mõju all olevaks loetakse äriühingud, milles Viimsi Vallavalitsus
osaleb
investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel, kuid mida ta ei kontrolli.
Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab 20-50 % hääleõigusest
aktsiatest või osadest. Investeeringud olulise mõju all olevatesse üksustesse on kajastatud
konsolideeritud bilansis kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt võetakse
investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel
perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused
kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel) ning investeeringuobjekti varade,
kohustuste ja tingimuslike kohustuste ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise
väärtuse vahe elimineerimisega või amortisatsiooniga. Omavahelistes tehingutes tekkinud
realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt grupi osaluse suurusele. Realiseerimata
kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse
langus.
Juhul kui grupi osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava olulise mõju all oleva üksuse
kahjumis ületab selle bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust
nullini ning hinnatakse alla selliseid pikaajalisi nõudeid, mis sisuliselt moodustavad osa
investeeringust. Edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Juhul kui grupp on
garanteerinud või kohustatud rahuldama olulise mõju all oleva üksuse kohustusi,
kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit. Muid
nõudeid olulise mõju all oleva üksuse vastu hinnatakse vastavalt nõude laekumise
tõenäosusele.
Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara
väärtuse test.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Viimsi Valla bilansis kajastatakse osalused tuletatud soetusmaksumuses. Tuletatud
soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all
olevates äriühingutes (sidusettevõtjad).
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende
väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende
soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti
omakapitalist Viimsi Vallavalitsusele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste korral
nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud
allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud
soetusmaksumusest.
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Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata
aruanded
Vastavalt Eesti Raamatupidamise Seadusele tuleb konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande lisades avaldada konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad
konsolideerimata esmased aruanded. Emaettevõtte esmaste aruannete koostamisel on
järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamisel, v.a investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata
aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused).
Finantsvara
Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid
lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks on võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad
ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt
arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud
või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara otseselt
seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui Grupp kaotab õiguse
finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle
varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest..
Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavad
väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne) ning kindla
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei
müüda lähema 12 kuu jooksul (va investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) ning kindla
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast
bilansipäeva.
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused
tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on
usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse noteeritud väärtpaberite puhul
bilansipäeva börsinoteeringut (sulgemishinda) ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul
väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupile kättesaadav info investeeringu
väärtuse kohta. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse
aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente soetusmaksumuse meetodil (s.o. algne
soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on
langenud alla bilansilise väärtuse). Soetusmaksumuses kajastatavate finantsinvesteeringute
kaetav väärtus on investeeringust eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna
turu keskmise tulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes.
Finantskohustused
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, millest on maha
arvatud tehingukulutused.
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul
alates bilansikuupäevast või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi
lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse
tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajalisteks pärast
bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti
kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal on õigus bilansipäeval tagasi
kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustused
eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.
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Raha ja selle ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjetel kassas olevat sularaha,
arvelduskontode jääke ning kuni 1-aastase järelejäänud tähtajaga deposiite, mida on
võimalik lühiajalise etteteatamistähtajaga katkestada. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis
lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse
otsemeetodil.
Nõuded ostjate vastu
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud seotusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus
miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid kajastatakse bilansis
nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest
summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi,
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Selliste nõuete puhul, mis
ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks
langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust
laekumata jäänud nõuete osas. Seega nõuded, mille maksetähtaeg on ületanud 6 või enam
kuud, hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse
bilansireal “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt
kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja
kulu vähendusena aruandeperioodi tulemiaruandes. Nõuet loetakse lootusetuks, kui
juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks (inimese surm, ettevõtte
likvideerimine jms.). Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Maksu-, lõivu- ja trahvi- ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud
soetusmaksumuse meetodil. Muud maksu-, lõivu ja trahvinõuded kajastatakse tekkepõhiselt
nõudeõiguse tekke momendil. Iga kliendi laekumata nõudeid hinnatakse võimalusel eraldi
ning arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud kulutustest (va. käibemaks, mis
kajastatakse soetamisel kuluna), mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse
asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse
arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on
madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hooned rajatised), mida
hoitakse renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida grupp ega ükski teine
avaliku sektori üksus ei kasuta enda põhitegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse
bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab soetamisega otseselt seonduvaid
tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest analoogiliselt
materiaalse põhivara kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset
meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi,
sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Rakendatakse amortisatsioonimäärade vahemikku 3-10 %.
Maad ei amortiseerita.
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Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 2 000 eurot (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917
eurot), välja arvatud maa, hooned, kunstiväärtused, mis võetakse soetusmaksumuses arvele
olenemata maksumusest. Varem arvelevõetud põhivaraobjektide (maksumusega alla 2 000
euro) arvestust jätkatakse bilansis kuni nende mahakandmiseni. Varad, mille kasulik tööiga
on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2 000 euro, kajastatakse kuni
kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel
kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust
bilansiväliselt.
Materiaalse põhivara algne soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega
seotud kulutustest. Soetusmaksumuse hulka ei arvestata põhivara soetamisega seotud
mittetagastatavaid makse ja lõive (va omatarbeks ehitatavate varade maksumusse
lisatavatele tööjõukuludelt arvestatud maksud), samuti laenu- ja lähetuskulusid. Sellised
kulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele,
liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute
lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara
kulumi normi. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende toimumise
momendil.
Põhivara, milline ei olnud eelnevalt bilansis, näiteks maa ja pärandvara tasuta saamist
kajastatakse ümberhindamistehinguna õiglases väärtuses (st vara õiglane väärtus
kajastatakse vara saamisel otse netovaras akumuleeritud ülejäägi real). Kui õiglast väärtust
ei ole võimalik määrata, siis kajastatakse maa bilansis maksustamishinnas ning muude
põhivaraobjektide arvestust peetakse bilansiväliselt. Tasuta saadud varaobjektide, milliste
maksumus ei ületa põhivara objekti maksumuse piirmäära, arvestust peetakse
väheväärtusliku varana bilansiväliselt.
Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum
ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Põhivara liik
Hooned
Rajatised
Masinad ja seadmed
Inventar
Arvutustehnika

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

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Kulumi arvestus lõpetatakse, kui vara lõppväärtus, milleks on summa, mida grupp saaks
vara võõrandamisel täna, juhul kui vara oleks sama vana ja samas seisukorras, nagu ta on
eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust.
Materiaalse põhivara kulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle vähemalt iga
majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse muutused
raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt.
Materiaalse põhivara bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui
mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et vara kaetav väärtus võib olla
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib grupp läbi vara
kaetava väärtuse hindamise. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o. kõrgem kahest
järgnevast näitajast: vara neto õiglane väärtus miinus müügikulutused või vara
kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara
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objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Allahindlus kajastatakse aruandeperioodi
kuluna tulemiaruande kirjel „Põhivara amortisatsioon ja allahindlus”.
Kui hiljem vara kaetav väärtus on tõusnud üle vara bilansilise väärtuse, siis allahindlus
tühistatakse ja suurendatakse vara bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani, kui
bilansilise väärtuseni, mis varal oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Vara allahindluse
tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samal kirjel, kus kajastati varasem allahindlus.
Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamisel või siis, kui grupp ei eelda
selle vara kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. Materiaalse põhivara
kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid kajastatakse selle perioodi, millal
kajastamine lõpetati, tulemiaruandes kirjel „Muud tulud” või „Muud kulud”.
Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele
avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui vara väärtus ei ole langenud
selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu.
Ümberhindlus
Seoses maareformi jätkumisega on ümberhindlusi jätkatud, võttes arvele aruandeperioodil
mõõdistatud ja maakakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt
arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on saadud seoses pärijate
puudumisega.
Varade ümberhindluseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse
meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.
2013.aastal hinnati ümber maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi
munitsipaliseerimise käigus kokku summas 660,7 tuh. eurot. 2012.aastal hinnati ümber maa,
mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi munitsipaliseerimise käigus kokku summas 127,2
tuh. eurot.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe
aasta ja soetusmaksumusega alates 2 000 eurost (kuni 31.12.2010.a. soetatud varade korral
alates 1 917 eurost). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on
maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad
allahindlused.
Immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku
elueaga varaga. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalse põhivara amortiseerimisel
kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on 5-50 %. Piiratud
kasuliku elueaga immateriaalse vara kulum kajastatakse tulemiaruandes kirjel „Põhivara
amortisatsioon ja allahindlus”. Piiratud elueaga immateriaalsete varade kulumiperioodi ja –
meetodit vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul ja muudetakse vajadusel edasiulatuvalt.
Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga immateriaalse vara kaetav väärtus võib
olla langenud alla tema bilansilise väärtuse, siis viiakse läbi vara väärtuse languse test ja
vajadusel hinnatakse vara alla tema kaetavale väärtusele.
Arendustegevusega seotud väljaminekud kajastatakse kuluna nende tekkimisel, välja
arvatud juhul, kui need on seotud iseseisva varaobjektiga, mis vastab vara kajastamise
tingimustele.
Varade väärtuse langus
Piiramatu kasuliku elueaga vara (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse vara väärtuse
langust, võrreldes vara bilansilist maksumust kaetava väärtusega. Amortiseeritavate varade
puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste
asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda
bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille
võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara
õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus,
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vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse
kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille
jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi
kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansipäeval, kas võib
olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a. firmaväärtus, mille
allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes
põhivara allahindluse kulu vähendamisena.
Rendid
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.
Grupp on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse esmakordselt bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on
madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud
põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab
rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas
rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem.
Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks . Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.
Grupp on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas.
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja
intressituluks . Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras,
analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna lineaarselt
rendiperioodi jooksul.
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik
või lepinguline alus või mis tulenevad senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab
usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste
hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud
kohustused, mis teatud tingimusel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, kuid mille
kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise
aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva,
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.
Laenukohustused
Võetud laenud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud
soetusmaksumusese meetodil. Pikaajaliste võetud laenude korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha
arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu
kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Ettevõtte tulumaks ja muud maksud
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis
ettevõtete kasumit ei maksustata, kuid
maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Maksumääraks on alates
01.01.2008 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega
kaasnevat ettevõtte tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel
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tulemiaruandes kuluna olenemata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või
millal tegelikult välja makstakse.
Grupi emaettevõte Viimsi Vallavalitsus ei ole käibemaksukohuslane, kuid kajastab oma
raamatupidamises käibemaksu eraldi kulukontol.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.
Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused,
milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate
kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi
kajastatakse tulemiaruandes kompenseeritavat kulu või põhivara soetust ja saadud toetust
mõlemaid eraldi. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või
laekumisel või sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustuste, tulude ja kulude
arvelevõtmise kuupäeval. Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel
kulutusi tehtud, kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise
saamisega seotud kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk,
kuid toetus on veel laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena.
Mittesihtotstarbelist finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna ja
sihtfinantseerimise andja poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist
sihtfinantseerimist kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui
sihtfinantseerimisena saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik
usaldusväärselt hinnata, selle kohta raamatupidamiskandeid ei tehta.
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab
raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või
vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja
hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja
maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse
toetuse andjalt või vahendajalt).
Valla poolt antavad toetused
Toetuste arvestamisel ja väljamaksmisel lähtutakse Viimsi Vallavolikogu kehtestatud
määrustest. Toetused kajastatakse esialgselt kohustusena vastava taotluse alusel.
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja-kohustused
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Viimsi Vallavalitsuse
ja tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro.
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajatamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud
monetaarsed varad ja kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse
bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside
alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes
perioodi tulu ja kuluna.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ja loodusvarade kasutamise-ning saastetasude tulu võetakse arvele
tekkepõhiselt, vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning
trahve trahvide määramise päeval. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või
saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi.
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud
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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 põhivara arvelevõtmise piirmäära,
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab
liitumiseks ehitatud põhivara soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna. Liitumistasu
võib võtta miinusega põhivarana arvele eraldi põhivara kaardil. Liitumistasu, mis jääb alla
põhivara soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud
mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh. käibemaks mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks,
kajastatakse soetamise hetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide
väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.
Rahavoogude aruanne
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude
leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja
põhitegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustuste saldode muutused.
Käesolevas aastaaruandes on muudetud rahavoogude kirjete jaotust. Põhivara soetusele
lisanduv käibemaksukulu on lisatud põhivara soetusele. Põhivara soetuseks saadud
sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav
käibemaksukulu ning põhivara sihtfinantseerimine on loetud kogumahus rahavooks
investeerimistegevusest.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Viimsi Vallavolikogu ja - Vallavalitsuse liikmed ning asutuste
juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida. Seotud osapoolteks on ka Viimsi
valla konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja juhatuse
liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed,
samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja
äriühingud.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada
vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat,
mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks,
kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud
tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel
arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades.
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Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne kuulub raamatupidamise aastaaruande koosseisu ja on
Raamatupidamise seaduse § 41 alusel selle täiendavaks põhiaruandeks. Viimsi
Vallavalitsuse eelarve koostatakse KOFS (Kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise
seadus) alusel kassapõhisel põhimõttel konsolideerimata Viimsi Vallavalitsuse kohta.
Eelarve täitmise aruanne on koostatud konsolideerimata Viimsi Vallavalitsuse kohta
kassapõhiselt, mistõttu informatsiooni selles ei ole võimalik võrrelda tekkepõhisel põhimõttel
koostatud Viimsi Vallavalituse
konsolideerimata aruannetes (vt. lisa 21) kajastatud
andmetega. Lisaks kassapõhisest põhimõttest tulenevatele erinevustele on selles kasutusel
veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted:
1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara
müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaraga tehtud
mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata;
2) kaupade ja teenuste ning põhivara soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade,
teenuste ja põhivara soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real
Muud tegevuskulud).

Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid
tuhandetes eurodes

Sularaha
Arvelduskontod pankades
Tähtajaline deposiit tähtajaga 1-3 kuud
Tähtajaline deposiit tähtajaga 4-9 kuud
Raha ja selle ekvivalendid kokku

31.12.2013

31.12.2012

11,6
896,6
0,0
0,0
908,2

6,9
2 843,6
364,0
766,9
3 981,4

Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 5,3 tuh. eurot. 2012.aastal oli
intressitulu 4,5 tuh. eurot.

Lisa 3. Finantsinvesteeringud
tuhandetes eurodes
31.12.2013 31.12.2012
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Noteerimata aktsiad

0,4

0,4

Viimsi vallavalitsus omab 10 OÜ Harel osakut, osaluse määr 2,5%. Osakud on kajastatud
soetusmaksumuses, kuna õiglast väärtust pole võimalik määrata.

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

65

Viimsi Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2013

Lisa 4. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded, maksukohustused ning
maksutulud
tuhandetes eurodes
A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Lühiajalised nõuded

Pikaajalised nõuded

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

1 494,6

1 402,0

1,2

5,5

5,9

62,8

0,0

0,0

12,5

14,2

0,0

0,0

Muud maksud (kohalikud maksud)

0,8

0,2

0,0

0,0

Trahvinõuded

5,0

10,9

0,0

0,0

-4,6

0,0

0,0

0,0

1 514,2

1 490,1

1,2

5,5

Üksikisiku tulumaks
Maamaks
Nõuded loodusressursside kasutamisest
ja saastetasud

Ebatõenäoliselt laekuvad
maksu-, lõivu-ja trahvinõuded
Maksu-, lõivu ja trahvinõuded
kokku

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. Maksukohustused
Maksud brutosummas

Lühiajalised kohustused
31.12.2013

31.12.2012

Sotsiaalmaks

196,1

205,6

Üksikisiku tulumaks

103,7

108,9

30,0

11,5

Kogumispensionimaksed

7,7

8,3

Töötuskindlustusmaksed

14,6

23,3

1,5

2,1

25,0

22,4

0,1

0,0

378,7

382,1

Käibemaks

Erisoodustuste-ja ettevõtja tulumaks
Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud
Maksuvõlalt arvestatud intress
Maksukohustused kokku
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C.Maksu-, lõivu- ja trahvitulud
Arvestatud tulu aruandeaastal
2013
2012
Üksikisiku tulumaks

15 611,5

14 392,6

2 183,4

1 926,3

26,6

41,5

17 821,5

16 360,4

55,0

50,3

Tasu kaevandamisõiguse eest (lisa 16)

0,0

6,9

Saastetasu (lisa16)

0,9

15,3

55,9

72,5

Maamaks
Kohalikud maksud
Maksud kokku
Tasu vee erikasutuse eest (lisa16)

Tasud kokku

Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallavalitsusele aruandeaastal: reklaamimaksu 23,3 tuh.
eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 3,3 tuh. eurot. 2012.a. arvestati
reklaamimaksu 27,3 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 14,2 tuh. eurot.

Lisa 5. Muud nõuded ja makstud ettemaksud
tuhandetes eurodes
31.12.2013

31.12.2012

554,0
-76,3
105,6

493,7
-73,5
478,6

0,6
54,9
23,9

0,6
52,3
21,7

52,6

1 025,2

1,7
0,1
33,7
-33,2
0,0
0,1
717,7

1,6
0,4
33,2
-32,7
1,4
0,3
2 002,8

31.12.2013

31.12.2012

Muud pikaajalised nõuded

56,2

56,2

Kokku pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed

56,2

56,2

Nõuded ostjate vastu
Nõuded ostjate vastu (v.a. põhivara
müük)
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Maksude ettemaksed
Tulevaste perioodide kulud
Ettemaksed töövõtjatele
Muud tulevaste perioodide kulud
Ettemakstud sihtfinantseerimised (lisa17)
Nõuded saamata toetuste
eest (lisa 14)
Muud nõuded
Makstud tagatisdeposiidid
Käibemaksu deklareerimata ettemaksed
Muud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Laekumata intressid
Muud viitlaekumised
Kokku muud nõuded ja ettemaksed

Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed

Muude pikaajaliste nõuetena on kajastatud nõuded eraisikutele liitumistasude eest.
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Lisa 6. Osalused sihtasutustes
tuhandetes eurodes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva
mõju all olevad sihtasutused:
Nimetus, aasta

Osaluse
määr
(%)

Bilansi näitajad aasta
lõpus
Varad
Netovarad

Tulemiaruande näitajad
Osalus
emaettev. Tulud
Kulud
Tulem
bilansis

SA Rannarahva
Muuseum
2013
2012

100
100

12,1
12,1

367,4
321,0

-396,8
-290,3

-29,4
30,7

135,6
150,8

82,9
112,3

2013
2012

100
100

0
0

4,4
6,6

-4,4
-6,6

0
0

0,9
5,2

0,1
0,1

2013
2012

100
100

3,2
3,2

636,1
656,5

-635,3
-607,2

0,8
-49,3

792,4
968,3

163,3
162,5

SA Viimsi
Kodanikukaitse Fond

SA Rannapere
Sotsiaalkeskus

Kõik sihtasutused asuvad Eesti Vabariigis.
2013. aasta 10. detsembril otsustati Viimsi Vallavolikogu otsusega nr. 92 likvideerida SA
Viimsi Kodanikukaitse Fond ning likvideerimisprotsess peaks lõpule jõudma 2014. aastal.

Lisa 7. Osalused tütarettevõtetes
tuhandetes eurodes
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva
mõju all olevad äriühingud:
Tulemiaruande näitajad
Osaluse Osalus
määr
emaettev. Tulud
Kulud
Tulem
(%)
bilansis

Nimetus, aasta

Bilansi näitajad aasta
lõpus
Varad
Netovarad

AS Viimsi Vesi
2013
2012

100
100

5 756,1
4 817,0

7 030,9
6 762,0

-3 802,6
-3 553,7

3 316,5
3 208,3

30 060,6
27 375,4

24 489,6
20 234,0

2013
2012
OÜ Viimsi Haldus
2013
2012
OÜ Viimsi Tehnoabi
2013
2012
OÜ Viimsi Valla

100
100

491,7
509,9

419,2
407,2

440,0
-418,6

-20,8
-11,4

630,2
789,6

491,7
512,4

100
100

6 570,7
6 035,7

646,9
715,9

712,5
-693,9

-65,6
22,0

24 000,1
18 917,4

7 605,8
6 686,5

100
100

0,0
0,0

308,7
414,0

-308,0
-368,2

0,7
45,8

157,5
157,7

121,8
121,1

AS Rannapere
Pansionaat
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Lisa 7 järg

Arenduskeskus
2013
2012

100
100

34,8
34,8

123,3
97,0

-106,1
-89,1

17,2
7,9

66,1
48,8

60,3
41,6

2013
2012

100
100

127,8
127,8

202,1
222,2

-191,7
-218,7

10,4
3,5

1 302,3
1 391,0

490,6
480,2

2013
2012

100
100

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,6
2,6

2,6
2,6

OÜ Haabneeme
Lasteaed

OÜ Viimsi
Filterveevärk

Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis.
2013. aastal suurendati AS-i Viimsi Vesi aktsiakapitali summas 939,0 tuh. eurot. 2013.
aastal toimunud aktsiakapitali suurendamise käigus emiteeriti 9 uut 63,90-eurose
nimiväärtusega lihtaktsiat ülekursiga 938,4 tuh. eurot. Aktsiate eest tasuti rahas.
OÜ Viimsi Haldus osakapitali suurendati 2013. aastal Viimsi Vallavalitsuse poolt 985,0 tuh.
eurot. 2013. aastal toimunud osakapitali suurendamise käigus emiteeriti 1 uus osa
nimiväärtusega 1 euro ülekursiga 984 999 eurot. Osakapitali suurendamisel tasuti rahas
535,0 tuh. eurot ja mitterahalise sissemaksega – põhivarade üleandmisega summas 450,0
tuh. eurot.
Grupi osalused nimetatud tütarettevõtetes seoses aktsia(osa-)kapitali suurendamisega ei
muutunud.
2012. aastal suurendati AS-i Viimsi Vesi aktsiakapitali summas 717,0 tuh. eurot. Grupi
osalus nimetatud tütarettevõttes seoses aktsiakapitali suurendamisega ei muutunud.

Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes eurodes
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2012
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2013

199,8
199,8

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 19)

2013
-0,6

2012
0,0

Kinnisvarainvesteeringuteks on maa.
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks.
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu 2013.aastal oli 0,3 tuh. eurot ning
2012.aastal 0,5 tuh. eurot, mis kajastub lisa 15 Õiguste müük summa koosseisus.
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Lisa 9. Materiaalne põhivara
tuhandetes eurodes
Maa

Hooned ja Masinad ja
rajatised

seadmed

Muu

Lõpetamata

põhivara

tööd ja ette-

Kokku

maksed
Jääk 31.12.2011
Soetusmaksumus

10 277,4

72 297,3

987,3

1 394,7

5 821,8

90 778,5

0,0

-12 304,9

-699,5

-1 144,1

0,0

-14 148,5

10 277,4

59 992,4

287,8

250,6

5 821,8

76 630,0

0,0

254,3

62,0

9,1

6 854,6

7 180,0

63,1

10,3

58,4

0,0

0,0

131,8

0,0

-2 568,8

-139,0

-64,8

0,0

-2 772,6

126,7

-8,4

0,0

0,0

8,9

127,2

0,0

4 851,0

5,3

11,7

-4 868,0

0,0

-5,8

-112,3

-38,0

0,0

0,0

-156,1

0,0

0,0

-0,3

0,0

-2,3

-2,6

0,0

-9 395,2

0,0

0,0

0,0

-9 395,2

0,0

2 333,9

0,0

0,0

0,0

2 333,9

184,0

-4 635,2

-51,6

-44,0

1 993,2

-2 553,6

10 461,4

67 881,3

1 012,9

1 389,7

7 815,0

88 560,3

0,0

-12 524,1

-776,7

-1 183,1

0,0

-14 483,9

10 461,4

55 357,2

236,2

206,6

7 815,0

74 076,4

15,0

6 276,6

54,6

426,8

6 035,3

12 808,3

500,7

3,2

0,0

0,0

0,0

503,9

0,0

-3 049,0

-97,1

-68,7

0,0

-3 214,8

661,6

0,0

0,0

0,0

-0,9

660,7

Ümberklassifitseerimine

82,7

11 632,7

4,4

0,0

-11 719,8

0,0

Müüdud põhivara jääkväärt. mahakandm.

-7,1

-131,5

-4,4

0,0

0,0

-143,0

Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus 31.12.2011
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Saadud mitterahal. sihtfinantseerimine
Kulum ja allahindlus
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Müüdud põhivara jääkväärt. mahakandm.
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Korrig.arvest.põhim.muutuse ja vigade
tõttu
Korrig.arvest.põhim.muutuse ja vigade
tõttu
Kokku liikumised
Jääk 31.12.2012
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus 31.12.2012
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Saadud mitterahal. sihtfinantseerimine
Kulum ja allahindlus
Ümberhindlused

Muu mahakandmine jääkväärtuses
Kokku liikumised

0,0

0,0

0,0

0,0

-7,1

-7,1

1 252,9

14 732,0

-42,5

358,1

-5 692,5

10 608,0

11 714,3

85 618,5

932,1

1 816,5

0,0

-15 529,3

-738,4

-1 251,8

0,0

-17 519,5

11 714,3

70 089,2

193,7

564,7

2 122,5

84 684,4

Jääk 31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Põhivara jääkväärtus 31.12.2013

2 122,5 102 203,9

2013. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 660,7
tuh. eurot (2012. aastal kokku summas 127,2 tuh. eurot).
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Kapitalirendi tingimustel renditud põhivara
tuhandetes eurodes
Hooned
Info ja
Masinad
Muu
ja
kommunikatsiooni
ja
põhivara
rajatised
seadmed
seadmed

Kokku

Soetusmaksumus 31.12.2012
Akumuleeritud kulum 31.12.2012

26 525,8
-3 001,6

52,8
-52,8

81,1
-72,6

836,0
-836,0

27 495,7
-3 963,0

Jääkväärtus 31.12.2012

23 524,2

0,0

8,5

0,0

23 532,7

Soetusmaksumus 31.12.2013
Akumuleeritud kulum 31.12.2013

26 218,1
-3 526,6

52,8
-52,8

81,1
-80,4

836,0
-836,0

27 188,0
-4 495,8

Jääkväärtus 31.12.2013

22 691,5

0,0

0,7

0,0

22 692,2

Pangalaenude tagatiseks panditud vara
Maa
Soetusmaksumus

Kinnistu

Kokku

1 496,9

11 272,9

12 769,8

0

-1 324,9

-1 324,9

Jääk 31.12.2012

1 496,9

9 948,0

11 444,9

Soetusmaksumus

1 461,7

11 264,9

12 726,6

0

-1 912,6

-1 912,6

1 461,7

9 352,3

10 814,0

Akumuleeritud kulum

Akumuleeritud kulum
Jääk 31.12.2013

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

Lisa 10. Immateriaalne põhivara
tuhandetes eurodes
Tarkvara

Muu immat. Õigused ja
ja
põhivara
litsentsid
87,1
16,0
191,7

Kokku

Soetusmaksumus 31.12.2011
Akumuleeritud kulum
31.12.2011
Jääkväärtus 31.12.2011

294,8

-54,0
33,1

-6,0
10,0

-38,4
153,3

-98,4
196,4

Aruandeperioodi liikumised
Soetused
Amortisatsioon

13,7
-12,8

0
-5,3

0
-9,5

13,7
-27,6

100,8

16,0

191,7

308,5

-66,8
34,0

-11,3
4,7

-47,9
143,8

-126,0
182,5

Lisa 10 järg

Soetusmaksumus 31.12.2012
Akumuleeritud kulum
31.12.2012
Jääkväärtus 31.12.2012
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Lisa 10 järg

Aruandeperioodi liikumised
Soetused
Amortisatsioon
Soetusmaksumus 31.12.2013
Akumuleeritud kulum
31.12.2013
Jääkväärtus 31.12.2013

10,9
-13,5

9,0
-7,1

0
-9,6

19,9
-30,2

111,7

25

191,7

328,4

-80,3
31,4

-18,4
6,6

-57,5
134,2

-156,2
172,2

Lisa 11. Võlad hankijatele ja töövõtjatele ning muud kohustused ja
saadud ettemaksed
tuhandetes eurodes
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele
31.12.2013
Võlad hankijatele
Lühiajalised kohustused
Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest
Võlad hankijatele põhivara eest
Kokku lühiajalised võlad hankijatele
Pikaajalised kohustused
Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest
Võlad hankijatele põhivara eest
Kokku pikaajalised kohustused

1 197,0
81,6
1 278,6

871,7
973,5
1 845,2

125,1
690,2
815,3

0,0
714,9
714,9

31.12.2013
Võlad töövõtjatele
Puhkusetasude kohustus
Töötasu võlgnevus
Arvestatud ja kinnipeetud maksud,
mille deklareerimiskohustus pole veel
saabunud
Võlad majanduskulude eest
Muud võlad töövõtjatele
Kokku võlad töövõtjatele
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31.12.2012

293,4
330,7

289,2
293,2

224,3
7,3
1,8
857,5

198,2
6,4
2,0
789,0
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B. Muud kohustused ja saadud ettemaksed
31.12.2013
Lühiajaline
osa
Muud kohustused ja saadud
ettemaksed
Intressikohustused
Toetuste andmise kohustused (lisa 14)
Muud kohustused
Saadud tagatistasud
Muud saadud ettemaksed
Ettemaksed toodete ja teenuste eest
Kokku
Sihtfinantseerimine (lisa 14)
Sihtfin. saadud ettemaksed
Kaasfin. saadud ettemaksed
Põhivara sihtfin. saadud vahendid
Kokku

Pikaajaline
osa

31.12.2012
Lühiajaline
Pikaajaline
osa
osa

20,1
0,0
8,2
25,9
9,5
35,2
98,9

0,0
0,0
0,0
0,0
59,5
0,0
59,5

22,7
69,1
16,9
436,9
14,5
14,2
574,3

0,0
0,0
7,0
0,0
62,1
0,0
69,1

71,8
4,7
0,0
76,5

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

10,9
0,0
295,0
305,9

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

Lisa 12. Eraldised ja tingimuslikud kohustused
tuhandetes eurodes
Jääk
Jääk
seisuga
seisuga
Kasutatud Lisandunud/
31.12.2012
31.12.2013
tühistatud
Kohtuprotsesside suhtes
6,1
0,3
Lühiajalised
-6,1
0,3
Töösuhte lõppemise hüvitise eraldis
26,4
0
Pikaajalised
-2,0
-24,4

Eraldised

Tallinna Halduskohtu poolt menetluses oleva haldusasja 3-13-1859 tarbeks seoses
lasteaiakoha tagamata jätmisega tekkinud kahju hüvitamiseks on 2013.aastal moodustatud
eraldis summas 0,3 tuh. eurot. Tallinna Halduskohtu poolt menetluses olnud haldusasja 310-267 tarbeks hüvitise nõudega seoses ebaseadusliku teenistusest vabastamisega
moodustati 2009.aastal eraldis summas 6,1 tuh. eurot. Tallinna Halduskohtu 08.03.2012
otsusega jäeti kaebus rahuldamata, kaebaja esitas kohtuotsusele apellatsioonkaebuse ning
see rahuldati Tallinna Ringkonnakohtu otsusega 25.09.2012 ning mõisteti kaebaja kasuks
välja hüvitis tema 6 kuu ametipalga ulatuses ning menetluskulud. Viimsi Vallavalitsus esitas
Riigikohtule kassatsioonkaebuse, mida ei võetud 13.02.2013 määrusega menetlusse.
Kaebajale on 2013. aasta veebruaris tasutud hüvitis koos menetluskuludega.
Viimsi Vallavalitsusel on pooleliolevaid kohtuasju kokku 10: 2 tsiviil- ja 8 haldusasja. 1
tsiviilasjas on üheks hagejaks vald ise, teine on seotud üldkasutatavale teele
juurdepääsuõiguse tasu määramisega. 1 haldusasjas on kaebajaks vald ise, 1 seoses
kohalike teede nimekirja koosseisu vaidlustamisega,
3 seoses nõudega tunnistada
kehtetuks ehitusluba ja 3 seoses lasteaiakoha tagamisega munitsipaallasteaias.
Käsitletud ei ole kohtuvaidlusi, kus Viimsi vald on kaasatud iseseisva nõudeta kolmanda
isikuna ja sotsiaal- ja tervishoiuameti valdkonda kuuluvaid vaidlusi.
2007.aasta detsembris on Maanurk OÜ-ga sõlmitud lepingu alusel seatud hoonestusõigus
50 aastaks OÜ-le Viimsi Haldus. 2012.aastal langetati otsus kohtuasjas Maanurk OÜ (endise
nimega NordWest Kinnisvara OÜ) vastu (tsiviilasi nr 2-11-1643) hoonestusõiguse tasu
maksmise võlgnevuse ning hoonestusõiguse omanikule langemise nõusoleku tuvastamise
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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.
Pikaajalised eraldised moodustati 2012.aastal AS Viimsi Vesi juhatuse liikmega sõlmitud
lepingu alusel töösuhte lõppemisega seoses väljamakstava hüvitise osas 26,4 tuh. eurot,
millest 2013.aastal tasuti hüvitisena 2,0 tuh. eurot ning seoses juhatuse liikme lahkumisega
tühistati lepinguliste kohustuste puudumisel 24,4 tuh. eurot.
Tingimuslikud kohustused

Teenus-ja üürilepingute suhtes

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt

31.12.2013 31.12.2012

483,4

470,6

4 050,0

3 362,0

Tingimusliku kohustusena on kajastatud kulud, mis võivad tekkida MTÜ-ga Laste Aeg
sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepinguga seoses. Leping on sõlmitud aastani 2021,
etteteatamistähtajaga 12 kuud, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on
arvestatud 12 kuu teenuse eest tasumisele kuuluv summa 470,1 tuh. eurot. Teine leping on
sõlmitud OÜ-ga Lilletee LA lasteaiaruumide üürimiseks. Leping on sõlmitud aastani 2020,
etteteatamistähtajaga 1 kuu, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on kajastatud
1 kuu üür summas 13,3 tuh. eurot.
2013.aastal toimus kohtuprotsess, milles AS Tallinna Vesi nõudis Grupi tütarettevõtte AS
Viimsi Vesi poolt vaidlustatud nõude summas 308 tuh. eurot tasumist. AS Viimsi Vesi
juhtkonna hinnangul ei olnud nõue täissummas põhjendatud, kuivõrd AS Tallinna Vesi poolt
välja ehitatud reovee mõõdusõlmed ei vastanud nõuetele ning nende alusel ei oleks tohtinud
arveid esitada. AS Viimsi Vesi esitas omapoolse kompromissettepaneku ning 2013. aasta
augustis lepiti kokku, et tasumisele kuuluv summa on 163,2 tuh. eurot ja tasutakse
maksegraafiku alusel 24 osas.
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. Kuna aastaaruande
koostamise hetkel ei ole käesoleva kriminaalmenetluse lõpptulemus veel teada, siis Grupp ei
ole kajastanud 2013. aasta raamatupidamise aastaaruandes varana võimalikku nõuet ( vara
kajastamise kriteeriumite kohaselt ei ole see piisavalt kindel ning usaldusväärselt määratav)
ja eraldist sellest tuleneda võivate mistahes kohustuste osas.

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit
kokku 19 287,2 tuh. euro väärtuses ( 31.12.2012 16 009,2 tuh. eurot), millest omanikule on
võimalik dividende välja maksta 15 237,2 tuh. eurot (31.12.2012 12 647,2 tuh. eurot). Sellelt
arvestatud potentsiaalne tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena.
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Lisa 13. Laenukohustused
tuhandetes eurodes
Laenukohustuste jaotus järelejäänud tähtaja järgi
Tähtajaga Tähtajaga
kuni 1 aasta 1-5 aastat

Tähtajaga
üle 5 aasta

Kokku pikaajaline osa

Kokku

Jääk seisuga 31.12.2012
Pangalaenud
Kapitalirent
Kokku

2 170,4

10 218,2

5 544,3

15 762,5 17 932,9

594,4

3 210,0

7 276,3

10 486,3 11 080,7

2 764,8

13 428,2

12 820,6

26 248,8 29 013,6

1 591,6

9 757,5

6 413,7

16 171,2 17 762,8

781,2

3 304,9

6 394,6

9 699,5 10 480,7

2 372,8

13 062,4

12 808,3

25 870,7 28 243,5

Jääk seisuga 31.12.2013
Pangalaenud
Kapitalirent
Kokku

Aruandeperioodil toimunud liikumised
2013

2012

2 054,1

1 077,6

Arvelduskrediidi muutus

16,6

47,4

Tagasi makstud laenud

-2 240,8

-1 650,9

Tagasi makstud kapitalirendikohustused

-600,1

-1 067,4

Kokku

-770,2

-1 593,3

Saadud laenud

Intressikulud
2013

2012

Pangalaenudelt

-347,0

-477,9

Kapitalirendilt

-326,0

-915,2

-18,5

-18,5

-0,5

0

0,0

-2,5

-692,0

-1 414,1

Muudelt kohustustelt
Diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt
Muud intressikulud
Kokku intressikulu
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Informatsioon laenulepingute kaupa
Laenu andja

Lõpptähtaeg

Intressimäär

Alusvaluuta

Jääk

seisuga

31.12.2013

31.12.2012

SWEDBANK V Vesi

Euro 6 kuu
2018 EURIBOR+1,2%

EUR

265,9

328,4

SWEDBANK V Vesi

Euro 6 kuu
2018 EURIBOR+1,2%

EUR

462,0

550,1

SWEDBANK V Vesi

2014 5,4% aastas

EUR

100,0

83,4

SWEDBANK V Vesi

Euro 6 kuu
2016 EURIBOR+3,5%

EUR

325,6

346,5

EUR

0,0

71,6

EUR

93,6

185,0

EUR

398,5

0,0

SA KIK V Vesi

Euro 6 kuu
2013 EURIBOR+4,0%
Euro 6 kuu
2019 EURIBOR+1,75%
Euro 6 kuu
2019 EURIBOR+2,3%
Euro 6 kuu EURIBOR+
2028 1,75%

EUR

1 128,6

1 203,4

SA KIK V Vesi

Euro 6 kuu EURIBOR
2028 +1,25%

EUR

1 465,5

1 265,0

SA KIK V Vesi KM laen

2013 6% aastas

EUR

0,0

262,6

SWEDBANK Haabn.

Euro 6 kuu
2020 EURIBOR+2,5%

EUR

808,5

903,1

SEB ÜHISPANK Hald.

Euro 6 kuu
2016 EURIBOR+1,45%

EUR

59,0

79,3

SWEDBANK Hald.

Euro 6 kuu
2026 EURIBOR+0,58%

EUR

710,0

727,8

SWEDBANK Hald.

Euro 6 kuu
2026 EURIBOR+0,78%

EUR

213,9

219,2

SWEDBANK Rannap.

Euro 6 kuu
2013 EURIBOR+4,0%

EUR

0,0

4,9

SWEDBANK Rannap.

Euro 6 kuu
2019 EURIBOR+2,0%

EUR

104,2

119,6

SA KIK Vv

Euro 6 kuu
2018 EURIBOR+1,0

EUR

939,0

0,0

SWEDBANK Vv

Euro 6 kuu
2028 EURIBOR+0,97%

EUR

2 017,8

2 065,4

SWEDBANK Vv

Euro 6 kuu
2027 EURIBOR+0,56%

EUR

1 992,7

2 040,7

NORDEA BANK Finland Plc
Eesti fil. Vv

2019 EURIBOR+1,89%

EUR

6 678,0

7 476,9

SWEDBANK V Vesi
DnB NORD Pank V Vesi
DnB NORD Pank V Vesi

Euro 6 kuu

Grupil on alates 20. juunist 2011 tähtajaga kuni 17. juuni 2014 avatud arvelduslaenu limiit
summas 100 tuh. eurot. Seisuga 31.detsember 2013 oli arvelduslaenu limiiti kasutatud 100
tuh. eurot (seisuga 31. detsember 2012 summas 83,4 tuh. eurot). 2014.aasta jaanuarist on
vallal avatud NORDEA BANK Finland Plc Eesti filiaalis arvelduslaenu limiit summas 700 tuh.
eurot, mida enne 2013. aasta raamatupidamise aastaruande kinnitamist ei ole kasutatud.
Viimsi Vallavalitsuse poolt saadud laen NORDEA BANK Finland Plc Eesti filiaalist seisuga
31.12.2013.a. summas 6 678 tuhat eurot on 2013.a. lõpus pikendatud tagasimakse
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tähtajaga 2019. Lepingu muudatus jõustus alates 01.01.2014. Seisuga 31.12.2013 kehtinud
laenulepingus oli tagasimakse tähtaeg 2014.a.

Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO
Pangalaenude tagatisteks on seatud hüpoteegid kinnistutele ja maale (lisa 9) ning
kommertspant varadele. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on kajastatud lisas 9.
Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste laenude tagatiseks panditud
varad seisuga 31.12.2013 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 31.12.2013 748,1 tuh. eurot, 31.12.2012
783,2 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 31.12.2013 337,2 tuh. eurot, 31.12.2012 366,3 tuh.
eurot) ja AS-ist SEB Pank saadud laenu katteks on hüpoteek Viimsi vallas asuvale
kinnistule Leppniidu tee 1 summas 315,7 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga
31.12.2013 292,9 tuh. eurot (31.12.2012 333,5 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 31.12.2013 531,3 tuh. eurot, 31.12.2012 531,3 tuh. eurot);
DnB Nord Bank Finland Plc filiaalist saadud laenude tagatiseks on hüpoteek Viimsi
vallas asuvatele kinnistutele Haabneeme PJ 2 ja Haabneeme PJ 4 kokku summas
1 744,8 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2013 160,1 tuh. eurot,
31.11.2012 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 31.12.2013 245,7 tuh. eurot, 31.12.2012 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 31.12.2013 6 765,8 tuh. eurot, 31.12.2012 7 184,1 tuh. eurot) SA Keskkonna Investeeringute Keskuse kasuks saadud laenu tagatiseks;
Harju Maavalitsusele maa järelmaks, mille katteks on seatud hüpoteek maale Harju
Maavalitsuse kasuks summas 453,8 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga
31.12.2013 524,6 tuh. eurot, 31.12.2012 524,6 tuh. eurot);
4. Tütarettevõtte OÜ Haabneeme Lasteaed AS-ilt Swedbank saadud laenu katteks
hüpoteek Viimsi vallas asuvale Veere tee 3 kinnistule summas 1 150,4 tuh. eurot
(bilansiline maksumus seisuga 31.12.2013 1 216,7 tuh. eurot, 31.12.2012 1 316,1
tuh. eurot).
5. OÜ Viimsi Haldus on käendanud AS-i Esmar Ehitus 2 laenu Swedbank`is kokku
summas 2 556,5 tuh. eurot, mille tagatiseks vara pole panditud.

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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Lisa 14. Saadud toetused
Tuhandetes eurodes
2013.aasta tulud
Saadud Saadud Muud
Nõuded
tegevus- sihtfitoetused
kulude
nantseesihtrimine
finantpõhiseerivara
mine
soetuseks
Rahalised
sihtfinantseerimised
s.h. Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeerium
Kohalike teede korrashoid
Haridus-ja Teadusministeerium
3.-7.a.laste eesti keele õpe
lasteaedades
Eesti Kooriühing
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi Kool
Laulu- ja tantsupeo toetus Muusikakool
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi Kool
Eesti Kultuurkapital
Viimsi JazzPopFest 2013
korralduskulud
Viimsi Muusikakooli orkestri Iisraeli
kontsertreisi toetus
Kromaatilise kandle ostuks Viimsi
Muusikakoolile
Näitus "Puhkusepakett minevikku"
Rannarahva Muuseumis
Näitus "Stopp! Piiritsoon" Rannarahva
Muuseumis
Näitus "Bernard Schmidt" Rannarahva
Muuseumis
Vabaõhumuuseumi hoonete ja rajatiste
tahvlid
Rannarahva festival ja paatide karneval
Prangli raamatu jaoks materjalid
Soomest
Näitus "Käsitöö voodis"
Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskus
Prangli saare kultuuripärandi
kogumisprojekt
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekt "Õues on põnev" (lasteaiad)
Rahandusministeerium
õppelaenu kustutamine
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

Jääk 31.12.2013.a.
LaeSihtfikunud
nantetteseerimaksed mine
(kohustus)

565,3

0,0

0,0

1,2

1,2

0,0

210,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3
0,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3
0,0

0,0
0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,9

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4
2,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
1,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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aadressiandmete korrastamise toetus
Kaitseministeerium
Viimsi Keskkooli riigikaitsealase
õppelaagri korralduskulud
Viljandi Maavalitsus
ujumise algõpetuse läbiviimiseks
lapsehoiutoetus
alaealiste mõjutusvahendite seadusest
tulenevate kohustuste täitmiseks
Noortekogu koolitustoetus
Integratsiooni ja Migratsiooni SA
Projekt "Meie Inimesed" (Randvere LA)
Eesti Töötukassa palgatoetus
MLA Viimsi Lasteaiad (Pargi LA)
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Vee- ja õhutranspordi toetus
Tiigrihüppe SA
IKT vahendid õppetööks Viimsi KK
Eesti Noorsootöö Keskus
Õpilas-noortemaleva korralduskulud
Keila Linnavalitsus
Kohalike omavalitsuste vahelised
toetused:
Raamatukogude raamatud ja teavikud
Sotsiaalkindlustusamet
täiendavate puhkepäevade toetus
SA Avatud Eesti Fond
AEF-i projekti stipendium MLA Viimsi
Lasteaedadele
Miiduranna Sadam AS
Viimsi Jooks 2013 toetus
Sportinfo OÜ
Viimsi Jooks 2013 osavõtutasud
Välismaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
SA Archimedes
Viimsi Keskkooli stipendiumite
projektitoetus
Tartu Ülikool
Põhjavee uuringud ja
veepuhastusjaama kiirgusriskide
hindamine
Nordic Investment Bank
Baltic Sea Action Plan programm
Muuga puhasti ehituse
ettevalmistavateks töödeks
Universitets Och Hogskoleradet
Ekonomienheten
Viimsi Keskkooli Nordplusi
projektitoetus
Federation des Maisons
Lähetuskulude 70% kompenseerimine osalemine rahvusvahelise
noortevahetuse Raice Youth Voice
ettevalmistaval koosolekul Brüsselis
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

1,1

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,4
19,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,7
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102,5

0,0

0,0

7,4

70,6

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

41,9

0,0

11,5

0,0

0,0

7,4

0,0

0,0

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,7

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Committee For Children
Randvere LA koolituskulude
kompenseerimine
Fredrikstad Kommune Postboks
Nordplus Junior projekt Püünsi PK
Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Varsinais-Suomen Liito Department
FIR-i projekt-Soome (sihtfin.-se
vähendamine Cursor OY osa võrra)
Välisabi kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks
Põllumajanduse Registriste ja
Informatsiooni Amet
Projekt Leader Leppneeme
Purjespordikool
klindiastangu terviseraja II etapp
Confedera Tion Des MJC De France
Contact-2013 aastakoosolek
Strasburgis
SA Archimedes
Viimsi Keskkooli stipendiumite
projektitoetus
Põhjavee uuringud ja
veepuhastusjaama kiirgusriskide
hindamine
Kodumaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Ettevõtluse Arendamise SA
Naissaare klubihoone/depoo
tulekahjupäästevõimekuse
suurendamine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekt "Õues on põnev",lasteaedade
õuestuudiod, loodusõpperajad
Siseministeerium
Kaluri tee 2 lastemänguväljak
Viljandi Maavalitsus
Kelnase ja Leppneeme sadama
rekonstrueerimine
Mitterahaline sihtfinants.
TTV Männiku Arenduse OÜ
Maa munitsapiliseerimine Männiku tee
18, L1 ja L2
Eraisik
tänavavalgustus Paju teel
Keskkonnaministeerium
maa munitsipaliseerimine Pargi tee 14
Välismaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Leader projektitoetus, Leppneeme
Purjespordikool
Klindiastangu terviseraja II etapp
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

-5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,5

0,0

0,0

0,9

4,7

0,0

6,3
15,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

1,3

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

715,0

0,0

30,9

0,0

0,0

0,0

46,2

0,0

30,9

0,0

0,0

0,0

10,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

144,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 480,8

0,0

11,9

0,0

0,0

0,0
0,0

25,2
63,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
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Rannarahva Festival 2012 Rannarahva
Muuseumis
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekt ÜF II Viimsi veekorralduse II
etapp
Maardu Linnavalitsus
EAS projektitoetus, Ranna tee jalg- ja
jalgrattatee ehitamine
Välisabi kaasfinantseerimine
põhivara soetuseks
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Rannarahva Festival 2012 Rannarahva
Muuseumis
Muud mittesihtotstarbelised
toetused
Riigieelarvest toetusfondi vahendid:
hariduskuludeks
toimetulekutoetuseks
vajaduspõhisteks peretoetusteks
väikesaarte toetuseks
sotsiaaltöö arendamiseks
registritoiminguteks
maamaksuvabastuse korraldamiseks
Eraisikute annetused
Viimsi Muusikakooli orkestri Iisraeli
kontsertreisi toetus
Püünsi Põhikooli juubeli toetus
KOKKU SAADUD TOETUSED

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

4 244,8

0,0

10,9

0,0

0,0

0,0

147,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

2 606,9

0,0

0,0

0,0

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

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

2 496,5
29,1
19,2
39,9
5,0
0,4
12,9

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

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

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

0,0
0,0

0,0
0,0

2,0
1,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

686,9

5 195,8

2 606,9

52,6

76,5

0,0

2013. aastal saadi toetusi kokku summas 8 489,6 tuh. eurot.

Aruandeperioodil vähendati saadud välismaise sihtfinantseerimise nõuet 5,4 tuh. euro võrra
seoses FIR projekti partneri lõpparuande kulude abikõlbmatuks tunnistamisega samas
summas. Seoses sellega oli vajalik Viimsi Vallavalitusel kui juhtpartneril vähendada samuti
sihtfinantseerimise kohustust partneri Cursor OY vastu summas 5,4 tuh. eurot.
Bilansivälise nõudena on 2013.aastal kajastatud kokku 86,4 tuh. eurot, sh EAS toetus
Naissaare klubihoone ehituse II etapi projektile summas 4,2 tuh. eurot, EAS toetus Prangli
saare ja mandrivahelise transpordiühenduse turvalisuse suurendamiseks summas 55,1 tuh.
eurot, SA Archimedese toetus Norra EMP Viimsi KK stipendiumiprojektile summas 12,0 tuh.
eurot ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse lasteaedade projektile „Õues läheb
veelgi põnevamaks“ summas 15,1 tuh. eurot. Projektid lõppevad 2014. aastal.
2012.aastal kajastati EAS toetus Naissaare klubihoone ehituse projektile summas 15,7 tuh.
eurot ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse lasteaedade projektile „Õues on põnev“
summas 20,8 tuh. eurot. Projektid lõppesid 2013. aastal.

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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Võrdlustabel 2012.aasta kohta
2012.aasta tulud
Jääk 31.12.2012.a.
Saadud Saadud Muud
Nõuded LaeSihtfitegevus- sihtfitoetused
kunud
nantkulude
nantseeetteseerisihtrimine
maksed mine
finantpõhi(kohusseerivara
tus)
mine
soetuseks
Rahalised
sihtfinantseerimised
s.h. Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Majandus-ja KommunikatsiooniMinisteerium
Teede korrashoid talvine
Eesti Kooriühing
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi Kool
Laulu- ja tantsupeo toetus Muusikakool
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts
Laulu- ja tantsupeo toetus Püünsi Kool
Rahvariiete soetamiseks Püünsi Kool
Eesti Kultuurkapital
Viimsi IV Jazzpopfesti korralduskulud
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
koolipiima toetus
Rahandusministeerium
õppelaenu kustutamine
Põllumajandusministeerium
Ubinapäeva korraldamine
Siseministeerium
J. Laidoneri mälestusmärgi rajamiseks
Viljandi Maavalitsus
ujumise algõpetuse läbiviimiseks
lapsehoiutoetus
alaealiste mõjutusvahendite seadusest
tulenevate kohustuste täitmiseks
Ubinapäeva korraldamine
Eesti Kultuurkapital
Näitus "Kirovist Kuulini"
Rannarahva Festival 2012
Näitus "Konksu otsas"
Näitus "Spirdivedajad ja smugeldajad"
Lätis
Haridusprogramm "Teekond põllult
põske"
Naissaare raamat II etapp
Näitus "Naissaare naised"
Näitus "Paadid randlaste kultuuris"
Viimsi Vabaõhumuuseumi
väliekspositsioon
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

474,9

0,0

0,0

5,7

5,1

0,1

128,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6
1,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,3
0,3

0,0
0,0

0,8
1,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,6
0,0

0,0
0,0

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6
18,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,7
0,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,0
1,9
1,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6
3,5
1,3
1,4

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

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

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

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

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

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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mitmekesiste projektide korraldamiseks
AS A.Le Cog
Turundustoetus
Gustav Adolfi Fond
Naissaare raamatu II etapi toetus
Eesti Töötukassa palgatoetus
MLA Viimsi Lasteaiad ( Pargi LA )
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
toetus transpordi korraldamiseks
Tiigrihüppe SA
IKT vahendid õppetööks Viimsi KK
Eesti Noorsootöö Keskus
Õpilasmaleva korraldamiskulud
Õppeinventari soetus Muusikakoolile
SA Meie Inimesed
MLA Viimsi Lasteaiad integr.projekt
SA Avatud Eesti Fond
MLA Viimsi Lasteaiad projekt
Sotsiaalkindlustusamet
täiendavate puhkepäevade toetus
Spordiklubid
Tegevustoetus
Välismaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametist
koolipiima toetus
Leadre/Rannarahva festival 2012
Naissaare retrokaardid
Taru Ülikool
Põhjavee uuringud ja veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine
SA Archimedes
Püünsi Kooli Comeniuse projekt
Internationella Programkontoet For
Utbildnings
Nordplus Junior projekt Viimsi KK
SA KredEx
Elektriautode tavalaadijad
MTÜ Helsinki-Tallinn Euregio
Projekt H-Ttransplan
Fredrikstad Kommune Postboks
Nordplus Junior projekt Püünsi PK
Varsinais-Suomen Liito
FIR-i projekt-Soome (sihtfin.-se
vähendamine Cursor OY osa)
FIR projekti sihtfinantseerimise
vahendamine
Kodumaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Ettevõtluse arendamise SA
Prangli Pk akende vahetus
Naissaare tulekahjupäästevõimekuse
suurendamine
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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Lisa 14 järg

Kelnase tee
SA Eesti Terviserajad
klindiastangu terviseraja II etapp
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Projekt "Õues on põnev",lasteaedade
õuestuudiod, loodusõpperajad
Siseministeerium
Pärnamäe lastemänguväljakud
Maardu LV
Ranna tee jalgrattatee ehitus
Viljandi Maavalitsus
Kelnase ja Leppneeme sadama
rekonstrueerimine
Mitterahaline sihtfinants.
Maa munitsipaliseerimine ja
ümberhindlus
Skanska EMV AS
tänavavalgustusmastid Karulaugu teel
sademevee kanalisatsioon Karulaugu
teel
Sotsiaalministeerium
2 Mitsubishi elektriautot
Välismaine sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Projekt LeaderPH Prangli kauplus
Ettevõtluse arendamise SA
Pärnamäe kergliiklustee
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Torustike projekteerimine ja ehitamine
Viimsi asulates ning külades
Mitterahaline sihtfinants.
CO2 rahalised vahendid
Leppneeme LA küttesüsteemi korrast.
SA Rannapere Sotsiaalkeskuse
soojussõlme renoveerimine
Välisabi kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks
Põllumajanduse Registriste ja
Informatsiooni Amet
Projekt LeaderPH Prangli kauplus
Rannarahva Festival 2012
Naissaare retrokaardid
Tartu Ülikool
Põhjavee uuringud ja veepuhastusjaama kiirgusriskide hindamine
Confedera Tion Des MJC De France
seminar Lyonis "Youth in Motion"
Muud mittesihtotstarbelised
toetused
Riigieelarvest toetusfondi vahendid:
hariduskuludeks
toimetulekutoetuseks
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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Lisa 14 järg

väikesaarte toetuseks
sotsiaaltöö arendamiseks
registritoiminguteks
Kohalike omavalitsuste vahelised
toetused:
Keila Linnavalitsus
raamatukogude raamatud ja teavikud
KOKKU SAADUD TOETUSED

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

38,6
5,3
0,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

22,3

0,0

0,0

0,0

551,4

4 971,0

2 302,8 1 025,2

305,9

69,1

2012. aastal saadi toetusi kokku summas 7 825,2 tuh. eurot.

Lisa 15. Tulu kaupade ja teenuste müügist
tuhandetes eurodes
Tulu muudelt majandusaladelt
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Üüri ja renditulud
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Riigilõivud
Muu toodete ja teenuste müük
Õiguste müük
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Kokku kaupade ja teenuste müük

2013
2 168,9
817,4
496,5
336,8
191,0
42,2
13,9
9,5
3,2
4 079,4

2012
2 063,9
781,7
503,3
319,7
150,3
40,3
20,1
2,7
1,7
3 883,7

2013
224,4
55,0
59,5
81,1
0,5
0,9
4,3
0,0
425,7

2012
232,7
57,2
42,9
29,6
18,3
15,3
8,1
0,9
405,0

Lisa 16. Muud tulud
tuhandetes eurodes
Muud tulud
Tulud loodusressursside kasutamisest (lisa 4)
Kasum varude müügist
Kasum põhivara müügist
Trahvid
Saastetasud (lisa 4)
Sunniraha ja tulud asendustäitmisest
Kindlustushüvitised
Kokku muud tulud

Lisa 17. Antud toetused
tuhandetes eurodes
Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele
Peretoetused ( sünnitoetused, lapse koolitoetused)
Toimetulekutoetused
Toetused vanuritele
Matusetoetused
Toetused puuetega inimestele ja hooldajatele
Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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2013
-723,9
-506,6
-33,1
-87,4
-5,7
-38,0

2012
-663,8
-451,2
-36,1
-84,5
-5,0
-39,2
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Lisa 17 järg

Muud sotsiaaltoetused
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla
ühistranspordi korraldamiseks
OÜ Saare Prangli - saarel asuva kaupluse tegevuse toetuseks
MTÜ Prangli Saare Külaühing
MTÜ Tammneeme Külaselts
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu
MTÜ Tartu Suveteatri Selts
SA Viimsi Keskkooli Fond
MTÜ International Educational Association of Estonia
FIE-d perearstid- tegevuse toetuseks
Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks
Valla arengukava ja projektide toetuseks
Viimsi Invaühing
Üritus "Kaunis kodu"
Usuasutused
Erinevate spordiklubide ja MTÜ-de toetused nn. pearaha alusel
Tagasi nõutud välismaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Projekt " Friendly Island Routes"
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Külaseltsid
Huvikeskus
Liikmemaksud
Kohalikud omavalitsusliidud
Muud liikmemaksud
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Mittesihtotstarbeline finantseerimine
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
Valla arengukava
MTÜ Viimsi Huvikeskus
Viimsi Noortekeskus
Piirkondlikud spordiüritused
Prangli Tervishoiupunkt ja Viimsi Haigla
Usuasutused
Viimsi Pensionäride Ühendus
Külaseltsid
Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks
Konkursi "Kaunis Kodu" läbiviimiseks
MTÜ Kindral Laidoneri Selts
Kokku antud toetused

-40,4
-12,7
-948,8

-34,5
-13,3
-768,4

-552,7
-4,7
-3,1
0,0
0,0
-22,0
0,0
-34,4
-3,5
-39,2
-4,5
-6,0
0,0
-1,7
-277,0

-400,0
0,0
-7,7
-7,1
-6,4
-42,0
-4,1
-11,5
-7,0
-5,1
0,0
-5,5
-0,1
-8,5
-263,4

5,4
5,4
0,0
0,0
0,0
-45,4
-36,8
-1,9
-6,7
-247,4
0,0
0,0
-161,6
-12,5
-4,2
-27,5
-6,4
-8,0
-12,8
-13,6
-0,8
0,0
-1 960,1

3,5
3,5
-5,4
-1,4
-4,0
-49,9
-40,5
-2,7
-6,7
-280,1
-1,0
-2,1
-161,6
-50,1
-4,5
-25,6
-6,4
-7,4
-15,3
-3,9
-1,6
-0,6
-1 764,1

31.12.2013 seisuga on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks
kultuuriürituste läbiviimiseks ja noorsootööks, mille tegevused lõpevad 2014. aastal,
kogusummas 23,9 tuh. eurot. 2012. aastal oli vastav summa 21,7 tuh. eurot (lisa 5).

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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Lisa 18. Tööjõukulud
tuhandetes eurodes
Tegevusvaldkond

Haridus
Vallavalitsus
Elamu-ja kommunaalmajandus
Vaba aeg, kultuur
Tervishoid-ja sots. teenused
Ajutised töölepingud
Volikogu
Avalik kord ja julgeolek (politsei)
Koosseisuvälised töötasud
Kokku töötajate arv ja töötasukulud

2013
Töötajate
arv

Töötasu
kulud

349,5
58,7
46,4
50,1
22,0
2,6
1,0
530,30

-3 219,2
-974,4
-653,0
-381,1
-248,5
-147,0
-38,9
-2,3
-5 664,4

Erisoodustused
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis

2013
-37,4

2012
-36,2

Õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Esindus-ja vastuvõtukulud
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised
Tervise kontroll
Muud sõidukulud
Kokku erisoodustused

-15,1
-9,0
-2,4
-1,0
-0,2
-65,1

-21,6
-9,7
-1,2
-0,8
-0,2
-0,5
-70,2

-1 881,1
-27,5
-17,5
-54,1

-1 667,9
-30,3
-19,3
-67,6

-1 980,2

-1 785,1

32,9
10,9
0,3
44,1

29,5
9,7
0,4
39,6

TÖÖJÕUKULUD KOKKU:

-7 665,6

-6 902,8

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud
Sotsiaalmaks töötasudelt
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt
Töötuskindlustusmaksed
Kokku maksud ja sots.
kindlustusmaksed
Tööjõukulude kapitaliseerimine
Tööjõukulu kapitaliseerimine
Sotsiaalmaksu kapitaliseerimine
Töötuskindlustusmaksu kapitaliseerimine
Kokku tööjõukulu kapitaliseerimine

2012
Töötajate Töötasu
arv
kulud
324,2
54,1
43,1
47,3
24,0
2,8
2,3
0,7
498,5

-2 901,2
-827,9
-603,7
-336,5
-230,6
-134,4
-40,9
-3,6
-8,3
-5 087,1
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Lisa 19. Majandamiskulud ja muud kulud
tuhandetes eurodes
A Majandamiskulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
Rajatiste majandamiskulud
Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide
majandamiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Administreerimiskulud
Sõidukite majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Uurimis- ja arendustööd
Toiduained ja toitlustusteenused
Inventari majandamiskulud
Sotsiaalteenused
Kommunikatsiooni-, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud
Mitmesugused majanduskulud
Koolituskulud
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Meditsiini-ja hügieenikulud
Lähetuskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Eri-ja vormiriietus
Muu erivarustus ja materjalid
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (vt lisa 8)
Kokku majandamiskulud
B Muud kulud
Maksu-, lõivu- ja trahvikulud
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud
Maamaks
Ettevõtte tulumaks
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded
Riigilõivud
Maksuvõlalt arvestatud intressid
Kokku maksu-, lõivu-ja trahvikulud
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Muud tegevuskulud
Kahjutasud, viivised (v.a. maksuintressid ja finantskulud)
Muud kulud (ebatavalised kulud)
Kokku muud tegevuskulud
Kokku muud kulud

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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2013
-2 335,8
-2 049,0

2012
-2 164,6
-2 120,2

-823,6
-483,3
-636,6
-493,6
-204,7
-116,7
-194,1
-107,5
-138,4
-150,3
-148,4
-70,8
-39,4
-20,4
-20,8
-12,5
-10,1
-3,2
-0,6
-8 059,8

-830,1
-468,8
-573,7
-498,4
-201,1
-122,5
-180,9
-151,1
-113,1
-107,1
-99,7
-78,0
-37,0
-21,8
-42,3
-25,2
-16,4
-12,4
0,0
-7 864,4

2013
-636,9
-793,5
-131,9
-37,3
-7,3
-4,7
-2,3
-0,3
-1 614,2

2012
-690,2
-762,2
-100,0
-19,6
-7,8
0,0
-3,1
0,0
-1 582,9

-8,1

-32,6

-23,1
-7,3
-30,4

-9,1
-4,4
-13,5

-1 652,7

-1 629,0
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Grupp on võtnud kasutusrendile transpordivahendeid ja inventari. Vastavad rendikulud
(sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega) ja
mittekatkestavatest kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendimaksed on järgmised:

Muu

2013
Transpordi

inventar

vahendid

Kokku

Muu

2012
Transpordi

inventar

vahendid

Kokku

Rendikulu kasutusrendilepingutelt

-43,7

-63,8

-107,5

-40,4

-67,6

-108,0

-1 098,1

-175,1

-1 273,2

-1 049,7

-185,8

-1 235,2

Järgm.maj.aasta

-56,2

-53,4

-109,6

-40,4

-44,0

-84,4

1 kuni 5 aastat

-195,1

-121,7

-316,8

-161,5

-108,1

-269,6

üle 5 aasta

-846,8

0

-846,8

-847,8

-33,4

-881,2

Rendikulu katkestamatutelt
kasutusrendilepingutelt
tulevastel perioodidel, sh.

Lisa 20. Tehingud seotud osapooltega
Tuhandetes eurodes

1.Tehingud tegev- ja kõrgema juhtorgani liikmetega seotud ettevõtetega
Aasta
2013
2012

Tulud
9,5
127,6

Kulud
2 113,7
4 192,1

Nõuded Kohustused
1,1
7,8

1 137,8
1 569,7

Tehingud on toimunud turuhinnas.
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2013. aastal nii nagu ka 2012. aastal
moodustatud allahindlusi.
2.Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja
soodustused
Konsolideerimisgrupi tegev-ja Tasude kogusumma
kõrgema juhtkonna keskmine (tuhandetes eurodes)
arv (taandatud täistööajale)
2013
2012
2013
Volikogu liikmed
1,58
1,61
20,8
Vallavalitsuse liikmed
5,0
4,58
214,5
Asutuste juhid
4,00
4,00
54,3
Nõukogude liikmed
13,00
10,00
26,3
Juhatuste liikmed
12,00
12,00
136,3

2012
21,4
141,1
49,2
18,8
132,1

Kokku

362,6

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

35,58

32,19
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2013. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 32 liiget, kellest tasu said 13
nõukogu liiget (2012. aastal 34 liiget, kellest tasu said 10 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 2013. aastal oli
kokku 14,2 tuh. eurot (2012. aastal 14,1 tuh. eurot).
2013. aastal maksti Volikogu 12.11.2013.a. otsuse nr. 84 alusel vallavanemale ja 3
abivallavanemale seoses ametist lahkumisega lahkumishüvitist 3 kuu ametipalga ulatuses
kokku 29,9 tuh. eurot. OÜ Viimsi Halduse juhatuse liikmele maksti lahkumishüvitist 4
ametipalga ulatuses kokku 8,7 tuh. eurot. 2012. aastal lahkumishüvitisi ei makstud.
Grupi tegevjuhtkonna liikmetele antavaks erisoodustuseks oli 2013. a. sõiduautode
kasutamine ja eriarsti teenus summas 23,2 tuh. eurot, millelt arvestati Maksu- ja Tolliametile
erisoodustuse maksud kokku summas 15,9 tuh. eurot. 2012. aastal oli see vastavalt 18,3
tuh. eurot ja erisoodustuse maksud 12,5 tuh. eurot.
Viimsi
valla
konsolideerimisgrupil
kaasneks
tütarettevõtete
juhatuse
liikmete
teenistuslepingute lõppemisel lahkumishüvitise maksmise kohustused kokku summas 16,0
tuhat eurot.

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/
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Lisa 21. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded
Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS
tuhandetes eurodes
31.12.2013

31.12.2012

401,9

2 858,8

1 514,2

1 490,1

417,7

417,9

4,6
2 338,4

8,3
4 775,1

VARAD
KÄIBEVARA
Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu-ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
PÕHIVARA
Osalused sihtasutustes ja
mittetulundusühingutes

15,3

15,3

12 981,1

11 525,2

Pikaajalised finantsinvesteeringud

0,4

0,4

Pikaajalised maksu-, trahvi-, lõivunõuded

1,2

5,5

Osalus tütar-ja sidusettevõtetes

Pikaajalised muud nõuded

4 166,8

0,0

199,8

199,8

Materiaalne põhivara

42 772,7

40 836,5

Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku

6,5
60 143,8

0,0
52 582,7

VARAD KOKKU

62 482,2

57 357,8

1 430,4

553,4

778,2

687,6

Kinnisvarainvesteeringud

KOHUSTUSED JA NETOVARA
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
Võlad hankijatele
Võlad töövõtjatele
Eraldised

0,3

6,1

380,6

541,6

1 661,5
4 251,0

1 556,1
3 344,8

190,0

179,2

0,0

7,1

21 490,8
21 680,8

22 213,3
22 399,6

0,1

0,1

Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)

32 274,0

28 828,3

Aruandeperioodi tulem
Netovara kokku

4 276,3
36 550,4

2 785,0
31 613,4

KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU

62 482,2

57 357,8

Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Lühiajalised kohustused kokku
PIKAAJALISED KOHUSTUSED
Võlad hankijatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laenukohustused
Pikaajalised kohustused kokku
NETOVARA
Reservid
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUANNE
tuhandetes eurodes
2013

2012

17 821,5

16 360,5

43,7

41,8

Saadud toetused

4 131,0

3 556,0

Kaupade ja teenuste müük

1 056,7

1 009,0

95,8
23 148,7

315,7
21 283,0

Tööjõukulud

-6 250,3

-5 613,0

Majandamiskulud

-6 848,1

-6 488,0

Antud toetused

-2 322,1

-2 273,5

Tegevustulud
Maksud
Riigilõivud

Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud

Muud kulud
Põhivara amortisatsioon
Tegevuskulud kokku
Tegevustulem

-1 465,9

-1 458,7

-1 477,0
-18 363,4

-1 415,5
-17 248,7

4 785,3

4 034,3

-553,0

-1 243,3

Finantstulud-ja kulud
Intressikulu
Intressitulu
Tulem osalustelt
Muud finantstulud-ja kulud
Finantstulud-ja kulud kokku
Aruandeperioodi tulem
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3,5

-18,2

-10,0

57,6
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) RAHAVOOGUDE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
2013

2012

4 785,3

4 034,3

1 477,0

1 415,5

636,8

686,6

-951,0

-752,3

-1,9

-14,7

0,0

19,9

5 946,2

5 389,3

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Käibevarade netomuutus

128,8

272,8

490,5
6 565,5

-212,2
5 449,9

-2 431,7

-2 490,1

365,4

1 110,6

1,9

146,2

Antud laenud
Tasutud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks

-4 317,9

0,0

0,0

-19,4

Tasutud osaluse soetamisel

-1 474,0

-717,0

Laekunud finantstulud
Rahavood investeerimistegevusest kokku

6,0
-7 850,3

17,5
-1 952,2

939,0

0,0

Kohustuste netomuutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse-ja immateriaalse põhivara soetus
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Laekunud põhivara müügist

Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Laenude tagasimaksed

-894,5

-945,9

Kapitalirendi tagasimaksed

-661,6

-1 216,3

Makstud intressid
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

-555,0
-1 172,1

-1 253,2
-3 415,4

Puhas rahavoog

-2 456,9

82,3

2 858,8

2 776,5

401,9

2 858,8

-2 456,9

82,3

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Vallavanem J. Trei
/digitaalselt allkirjastatud/

93

Viimsi Vallavalitsus

Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2013

Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE
Tuhandetes eurodes
Kassareserv
Saldo seisuga 31.12.2011

Akumuleeritud tulem

Kokku

0,1

27 621,3

27 621,4

Põhivara ümberhindlus

0

82,7

82,7

Arvestuspõhimõtete muudatus

0

1 124,3

1 124,3

Aruandeaasta tulem

0

2 785,0

2 785,0

0,1

31 613,3

31 613,4

põhivara ümberhindlus

0

660,7

660,7

Aruandeaasta tulem

0

4 276,3

4 276,3

0,1

36 550,3

36 550,4

Saldo seisuga 31.12.2012

Saldo seisuga 31.12.2013

2013. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 660,7 tuh.
eurot.
2012. aastal korrigeeriti Viimsi Vesi AS osalust 1 124,3 tuh. eurot seoses arvestuspõhimõtte
muutusega ning hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 82,7 tuh.
eurot.

Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Viimsi valla 2013. aasta eelarve täitmine oli edukas. Eelarvesse planeeritud tulud ületati
207,3 tuh. euro võrra (2012. aastal 451,2 tuh. eurot) ja kulude plaanist hoiti kokku 798,2 tuh.
eurot (2012. aastal 165,3 tuh. eurot) vaatamata aruandeaasta sees tehtud eelarve
muudatustele. Eelarve on jaotatud neljaks osaks: tulud, kulud, investeerimistegevus ja
finantseerimistehingud.
Tulud
2013. aasta eelarve võeti vastu 29. jaanuaril 2013 ja tulude maht oli vastuvõtmise hetkel
18 771,0 tuh. eurot. Eelarve tuludes ei olnud sellel hetkel veel riigieelarve eraldisi
tasandusfondist, ministeeriumide sihtotstarbelisi eraldisi ning projektitoetusi, millede lisamisel
hiljem eelarve tuludesse kujunes eelarve täpsustatud mahuks 22 083,3 tuh. eurot.
Algselt kinnitatud eelarve tulude maht kasvas seega 3 312,3 tuh. euro võrra ehk 17,6%.
Eelarve tulude plaanis olid suuremad tulud järgmised:
• tulumaks 15 468,5 tuh. eurot;
• maamaks 2 100,0 tuh. eurot;
• toetusfond 2 603,0 tuh. eurot;
• muud saadud toetused tegevuskuludeks 676,8 tuh. eurot.
Kui 2012. aastal oli tulude ülelaekumise peamiseks allikaks tulumaks, siis 2013. aastal oli
selleks maamaks, mida laekus planeeritust 140,3 tuh. eurot rohkem ning kokku summas
2 240,3 tuh. eurot. Ka tulumaksu laekus planeeritust enam – 54,8 tuh. eurot ning kokku
summas 15 523,3 tuh. eurot. Eelarve koostamise käigus arvestati tagasihoidlikuma
maamaksu laekumise kasvuga ning eesmärgiks võeti võimalikult riskivaba plaan.
Mõnede tulude laekumine jäi siiski ka alla planeeritu. Eelarve plaanist jäi tegelik laekumine
väiksemaks näiteks saastetasude ja keskkonnale tekitatud kahju hüvitise osas, mis laekusid
vaid 15,5% ulatuses ja reklaamimaksu osas, mis laekus planeeritust 84,1% ulatuses.
Võib öelda, et valla 2013. aasta tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule
olukorrale vajaliku reserviga ja tulude laekumine ületas planeeritud laekumisi kokku 0,9 %.
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Kulud
29. jaanuaril 2013. aastal eelarve vastuvõtmisel oli eelarve kulude maht kokku 13 155,5 tuh.
eurot (2012. aastal 12 795,7 tuh. eurot). Aruandeaasta eelarve kulud ei ületanud sama aasta
eelarve tulusid. Eelarve vastuvõtmise hetkel ei olnud eelarve kuludesse arvestatud
riigieelarve toetusfondi ja sihtotstarbelisi eraldisi, mis valdavalt läksid valla haridusasutustele
ja majanduse valdkonda ning kulude proportsioonid said õige vahekorra alles nende
eraldiste lisamisega.
Lõplikuks kulude eelarveks kujunes 16 513,3 tuh. eurot ( 2012. aastal 15 227,7 tuh. eurot).
Tegelik täitmine oli aasta lõpuks 15 715,1 tuh. eurot ehk 95,2 %, seega hoiti kokku 4,8 %
kulusid. Aastavahetuse 2013/2014 vaba jääk oli 402,0 tuh. eurot ( 2012/2013 2 858,8 tuh.
eurot).
Valdkondade lõikes olid eelarve kulude täitmise protsendid erinevad, kuid enamus valdkondi
ei ületanud kulueelarvet ning saavutasid kulude kokkuhoiu vahemikus 1,3-22,1%.
Minimaalsed ülekulud olid vaid majanduse ja keskkonnakaitse valdkondades, kuid ka seal jäi
ülekulu 3% piiridesse ja ei mõjutanud olulisel määral eelarve kulude kokkuhoidu.
Üldiste valitsussektori teenuste valdkonnas saavutati kulude kokkuhoid kõikidel
tegevusaladel, ka vallavalitsuses ja –volikogus. Valdkonna eelarve täitmine oli 97,6% ning
kulude kokkuhoid kokku 205,6 tuh. eurot.
Avaliku korra ja julgeoleku valdkonnas saavutati kulude kokkuhoid nii politsei kui ka
päästeteenuste kuludes. Valdkonna eelarve täitmine oli 77,9 % ning kulude kokkuhoid kokku
12,5 tuh. eurot.
Majanduse valdkonnas kulus raha planeeritust 92,5 tuh. eurot rohkem ning oli tingitud
eelkõige valla teede ja tänavate korrashoiu suurenenud kulutustest - korrashoiukulud
ületasid eelarvet 58,4 tuh. euroga. Ülekulud olid ka ühistranspordi ja veetranspordi
tegevusaladel – kulud ületasid eelarvet vastavalt 24,3 ja 26,4 tuh. eurot. Ülejäänud
tegevusaladel saavutati kulude kokkuhoid summas 16,6 tuh. eurot. Valdkonna kulude
eelarve täitmine oli kokku 103,1%.
Keskkonnakaitse valdkonna eelarve täitmine oli 103,0 % ning valdkonna ülekulu 20,0 tuh.
eurot oli tingitud jäätmekäitluse planeerimata kuludest summas 79,3 tuh. eurot. Ülejäänud
keskkonnakaitse tegevusaladel saavutati kulude kokkuhoid kokku summas 59,3 tuh. eurot.
Elamu- ja kommunaalmajanduse valdkonna eelarve täitmine oli 98,7% . Väike ülekulu tekkis
tänavavalgustuse tegevusalal, kuid muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevuses
saavutatud kulude kokkuhoid oli suurem ning ületas tänavavalgustuse ülekulu 6,1 tuh.
euroga.
Tervishoiu valdkonnas oli kulude eelarve täitmine 97,0%.
Kultuuri, spordi ja vaba-aja valdkonna eelarve täitmine oli 94,3 % ning kokkuhoiud saavutati
kõikidel tegevusaladel kokku summas 108,3 tuh. eurot.
Haridus, noorsootöö valdkonna kulude osa oli eelarves kõige suurem. Valdkonna eelarve
täitmine oli 91,9%. Kokkuhoid saavutati valdkonna kõikidel tegevusaladel kokku summas
818,8 tuh. eurot.
Sotsiaalse kaitse valdkonna eelarve täitmine oli 92,2% ning ülekulu ei esinenud ühelgi
valdkonna tegevusalal. Kokku hoiti valdkonnas 55,4 tuh. eurot.
Valla eelarve kulude täitmine õnnestus hoida kontrolli all. Kuigi aasta alguses kinnitatud
eelarvet korrigeeriti lisaeelarvetega, oli see põhjendatud ja kooskõlas eelarve seletuskirjaga.
Valla arengukavas võetud kohustused 2013. aastaks suures osas ka täideti.
Investeerimistegevus
Kokku investeeriti 2013. aastal 8 353,8 tuh. eurot, eelarvet ületati 212,4 tuh. euro võrra
(täitmine 102,6%). Planeeritust oluliselt vähem laekus põhivara müügist ning eelarve täitmine
oli vaid 0,4%. Ka põhivara soetuseks kulutati 161,1 tuh. eurot planeeritust vähem ( täitmine
93,6 %). Seoses laenupuhkusega vähenesid laenu ja kapitaliliisingu intressikulud 26,6 tuh.
euro võrra. Osalusi soetati vastavalt eelarvele 1 474,0 tuh. euro eest
(AS Viimsi Vesi
aktsiakapitali suurendati 939,0 tuh. euro võrra ja OÜ Viimsi Halduse aktsiakapitali 535,0 tuh.
euro võrra). Põhivara soetati 2 337,8 tuh. euro eest.
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Finantseerimistehingud
Kokku maksti 2013. aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid planeeritust enam ja kokku
summas 1 617,5 tuh. eurot. SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus võeti laen summas
939,0 tuh. eurot Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimiseks.
Likviidsed varad vähenesid 2013. aastal 2 456,8 tuh. eurot.
2013/2014 aastavahetuse vabaks jäägiks kujunes 402,0 tuh. eurot.
Viimsi vallavalitsus on kohustuste tasumisel kinni pidanud 2009. aasta detsembris kinnitatud
finantsplaanist aastateks 2010-2014 ja 2012. aasta oktoobris kinnitatud Viimsi valla
eelarvestrateegiast aastateks 2013-2016.

Reservfondi täitmise aruanne
tuhandetes eurodes
Tegevusala
kood

Eraldiste selgitused

Reservfond
eraldatud

011121

011121
011121

0451011

011121
011121
011121
011121
011121
011121

0922011

082031

0922011

011121
081022

011121
031002

Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr.2012087820120880,20130035-20130043; MAQS Law Firm
Advokaadibüroo arve nr.20121281, õigusabikulud
Cavere Õigusbüroo OÜ arve nr.131004, õigusabikulud
MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ arve nr.20130099
ja Maria Mägi Advokaadibüroo OÜ arve nr.52,
õigusabikulud
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, Ranna
tee jalg- ja jalgrattatee äärde täiendavate aedade
ehitamine, Cirman Grupp OÜ arved nr.2130005,
2130006
Tallinna Ringkonnakohtu jõustunud kohtuotsus nr. 3-10267, kohtukulude tasumine
Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr.2013011720120121, õigusabikulud
Advokaadibüroo Concordia OÜ Arved nr.2013048620120190, õigusabikulud
Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr.2013032220130326, õigusabikulud
Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr. 2013059320130598, õigusabikulud
MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ arved nr.
20130772-20130775, Advokaadibüroo Concordia arved
nr. 20130684 ja 20130694, õigusabikulud
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, Viimsi
Keskkooli basseini suurenenud renoveerimistööde mahu
lisakulude katteks
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, SA
Rannarahva Muuseumile Viimsi Vabaõhumuuseumi
Kingu talu ahju taastamiseks
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega,
Arhitektuuribüroo Emil Urbel OÜ arve nr. 394-13
Karulaugu kooli juurdeehituse eskiisprojekt
Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr. 2013075420130761, õigusabikulud
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, Johan ja
Maria Laidoneri monumendi ehitamise lisakulud
monumendi asukoha muutumise tõttu
MAQS Law Firm Advokaadibüroo arved nr.2013091220130915, õigusabikulud
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, ANTS
süsteemi Miiduranna ja Koduranna valvepunktide
remonttööde kulud
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kulutatud

14,0

14,0

28,3
1,6

28,3
1,6

3,1

3,1

7,9

7,9

5,4

5,4

3,7

3,7

7,8

7,8

11,1

11,1

8,6

8,6

21,8

21,8

3,7

3,7

7,2

7,2

8,9

8,9

9,6

9,6

5,3

5,3

3,5

3,5
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Reservfondi täitmise aruande järg

011121
066051
011121

011121

011111

Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr. 2013082720130830, õigusabikulud
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega,
Purustaja OÜ-ga sõlmitud lepingu kulud
MAQS Law Firm Advokaadibüroo OÜ arved
nr.20131939, 20131051-20131053; Advokaadibüroo
Concordia OÜ arve nr. 20130863, õigusabikulud
Advokaadibüroo Concordia OÜ arved nr. 20130431,
20130432, 20130490, 20130493, 20130495, 20130496,
20130518-20130522 ja MAQS Law Firm Advokaadibüroo
arved nr. 20130261,20130466 ja 20130571,
õigusabikulud
Reservfondi vähendamine eelarve muutmisega, hüvitise
maksmine lahkuvale vallavalitsusele
Kokku reservfondi kasutamine

2,8

2,8

6,0

6,0

5,6

5,6

21,9

21,9

29,9

29,9

217,7

217,7

2013. aastaks eraldatud reservfondi eelarve oli 217,7 tuh. eurot ning reservfondi jääki aasta
lõpuks ei jäänud.
2013. aasta reservfondi on valla eelarvest kokku kasutatud 217,7 tuh. eurot. Kõik eraldised
tehti vallavalitsuse korralduste aluse. Valdavalt olid korraldused tehtud juriidiliste teenuste ja
kohtulahenditest tulenevalt osutatud õigusabi kulude eest. Kokku eraldati selleks 132,9 tuh.
eurot, mis moodustas 61,0% kogu reservfondi kasutusest.
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD
Viimsi Vallavalitsuse 31.12.2013 lõppenud konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
koosneb tegevusaruandest, konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandest ja
audiitori järeldusotsusest.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Viimsi Vallavalitsus.
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on kinnitanud Viimsi Vallavolikogu oma
.......................... otsusega nr. .............. . Vastav otsus kuulub käesoleva majandusaasta
aruande juurde.

/digitaalselt allkirjastatud/
Jan Trei
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