
SELETUSKIRI 

2021. aasta eelarve eelnõu juurde II lugemisel 
 

Pärast Viimsi valla 2021. aasta eelarve eelnõu esimest lugemist tähtaegselt laekunud 

muudatusettepanekuid arutas Viimsi Vallavalitsus 6. jaanuari 2021. aasta istungil ning eelarve- ja 

arengukomisjon 18. jaanuari 2021. aasta toimunud koosolekul. Eelarve eelnõu maht ei muutu. 

 

Muudatusettepanekud Viimsi valla 2021. aasta eelarve eelnõule 2. lugemisel on järgmised: 

 

1. Esitaja Valimisliit Kogukondade Viimsi 

 

1.1.  Tammede pargi I etapi ehitustöödega alustamine. 

Reformierakonna juhitud vallavalitsuse poolt on jäänud Tammede pargi rajamine tegemata 

viidetega selle eeldatavast suuremaks kujunevate kulude tõttu. Selles olukorras peame mõistlikuks 

alustada Tammede pargi rajamist etapiviisiliselt. 

 

Ettepanek: eraldada Viimsi valla 2021. aasta eelarves 500 000 eurot Tammede pargi I etapi 

ehitustöödeks. 

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või 

suurendamine 500 000 euro võrra. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Tööde tegemine etappide kaupa ei ole 

otstarbekas. Tegevused on kavandatud arengukavas ja eelarvestrateegias 2025. aastasse. 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut, nõustub 

vallavalitsuse arvamusega.  

 

 

1.2.  Muuga tee jalgratta- ja jalgtee ühendamine Maardu linna kergteede võrguga. 

Maardu linnavalitsus on leidnud eelarvelised vahendid, pikendamaks Muuga tee äärset 

kergliiklusteed kuni Viimsi valla piirini. 

 

Ettepanek: Eraldada Viimsi valla 2021. aasta eelarves puuduva kergliiklustee lõigu ehitamiseks 

400 000 eurot (lähtuvalt 1 km maksumusest EAS-le 26. juunil 2015 esitatud taotluses 310 000 

eurot, s.t. toetus + omafinantseering). 

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või 

suurendamine 400 000 euro võrra. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus Ei toeta ettepanekut. Tegevus kajastub arengukavas. Ehitusega 

saab alustada kui on lahendatud maaküsimused. 2021. aastal tehakse ettevalmistustöid ning selleks 

on eelarves vahendid olemas. 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut, nõustub 

vallavalitsuse arvamusega. 

 

 

1.3.  BMX krossiraja ehitus. 

BMX kross on olümpiaala ja kogub üha suuremat populaarsust. Ka Viimsi lastel ning 

täiskasvanutel peaks olema võimalus tegeleda selle rattaspordialaga. Võimalik raja asukoht on 

näiteks Schüdlöffeli tee 4 või mõni muu asustusele võimalikult lähedal olev ala. 



 

 

Ettepanek: eraldada 2021. aasta eelarves BMX krossiraja ehituseks 50 000 eurot. 

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või 

suurendamine 50 000 euro võrra 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Tegevus ei ole prioriteetne, ei kajastu valla 

arengukavas  ning seetõttu oleks laenu võtmine ebaotstarbekas. 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 

 

1.4.  Uisuplatsi taristu rajamine. 

Viimsis puudub talveperioodil kasutatav vabaõhu uisuplats. Samas on Viimsi vallal olemas sellise 

tegevuseks arendamiseks asukoha ning logistika poolest sobilik kinnistu Haabneeme keskuses 

(mis piirneb Kaluri tee, Sõpruse tee ja Rohuneeme teega ning kus hoonestus puudub). Läheduses 

on piisavalt parkimiskohti, olemas on vajalikud kommunikatsioonid jm).  

Teeme ettepaneku antud kinnistule uisuplatsi tegevuseks vajaliku taristu (aluspõhi, valgustus, 

teeninduskiosk jmt) rajamise valla eelarvest. Kuna uisuplatsi haldamine ei peaks kuuluma valla 

tegevuste hulka, siis uisuplatsi operaatorid leitakse avaliku hankekonkursside käigus. 

 

Ettepanek: Eraldada 2021. aasta eelarves uisuplatsi taristu ehituseks 50 000 eurot. 

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või 

suurendamine 50 000 euro võrra. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Rajatakse kaasava eelarve raames. Täiendavaid vahendeid 

2021. aasta eelarvesse ei lisata. 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut, nõustub 

vallavalitsuse arvamusega.  

 

1.5. Kallasradade läbitavuse parandamine. 

 

Ettepanek: parandada Viimsi poolsaare kallasradade läbitavust purrete ja laudteede rajamisega. 

Selleks eraldada 2021. aasta eelarves vastavate purrete ja laudteede ehituseks 10 000 eurot. Selle 

summa ulatuses suurendada Maastikukaitse all ridasid korrashoiuteenused 5 000 euro võrra ning 

lisada reale Korrashoiu ja remondimaterjalid 5 000 eurot. 

Katteallikas: Vähendada Viimsi Teataja kulurida 55041 (kingitused ja autasud, 35 000 eurot) 10 

000 euro võrra. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus eelnõu kohta – Ei toeta ettepanekut. Enamus kallasradu kuulub 

eraomanikele. Vallavalitsus saab kontrollida, et kallasrajad oleks läbitavad.  

 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut, nõustub 

vallavalitsuse arvamusega.  

 

 

1.6. Tagada rahaline kate valla arengukava ja eelarvestrateegia punkti 4.5. tegevusele 

„selgitatakse välja Viimsi elanike vajadus teenuskohtade järele ja kaardistatakse 

naaberomavalitsuste huvi koostöövõimaluste osas ning leitakse sobiv asukoht (2021)“ 



 

Viimsi valla puuetega inimeste hoolekandetöötajate tasustamise põhimõtted vajavad täpsustamist 

ning kooskõlla viimist valla arengukava ja eelarvestrateegia punktiga 4.5. 

 

Ettepanek: tööjõukulude struktuuri muutmiseks. Lisada sotsiaalhoolekande reale 5005 “Töötasud 

võlaõiguslike lepingute alusel” summa 12 425 eurot, suurendades vastavalt sotsiaalmaksu ja 

töötukindlustusmaksu summasid vastavalt 4100 ja 100 euro võrra. 

Katteallikas: Vallavalitsuse erisoodustused, s.t. read 505091 ”Toitlustuskulud ja hüvitised 

toiduraha” 6000 eurot, 505099 ”Muud erisoodustused” 4000 eurot, 506010 ”Sotsiaalmaks 

erisoodustustelt” 4125 eurot ja 506030 ”Tulumaks erisoodustustelt” 2500 eurot – kokku 16 625 

eurot. 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus– Eelarve eelnõu ei muudeta. Viidatud tegevusega tegeleb 

vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond ning kulud jäävad kavandatud palgafondi piiresse.  

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 

 

1.7. Tammneeme rannaniidu taastamise ettevalmistustööd. 

Kohalikul külaseltsil on soov Tammneeme tee äärse kaldaaluse alal (teeäärne ala nr. 49) taastada 

varasem maastikupilt ning piirata roostiku levikut lihaveiste hooajalise karjatamisega.  

2021. aastal tuleks Tammneeme rannaniidul teha ettevalmistavad tööd (roostiku niitmine, kokku- 

ja äravedu) ning ehitada piirdeaed, et sinna saaks 2022. aasta kevadel kohe loomad peale tuua. 

 

Ettepanek: suunata Viimsi valla 2021. aasta eelarvest 3000 eurot Tammneeme rannaniidu 

roostikust puhastamiseks ning alale piirdeaia ehitamiseks. 

Katteallikas: Finantseerimistegevusteks võetava laenusumma struktuuri muutmine või 

suurendamine 3000 euro võrra. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Täiendavaid vahendeid 2021. aasta eelarvesse ei lisata. Tööd 

tehakse vajadusel kavandatud eelarve vahendite arvel. 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 

 

 

2. Esitaja Janek Murakas 

 

Viimsi Kooli 40. aastapäeva tähistamise kulude lisamine eelarvesse.  

Täna on Viimsi Kooli eelarves planeeritud ürituste korraldamiseks 12 000 eurot. Arvestades aga 

käesoleva aasta eripära ning sügisel hoogustunud teist lainet, siis eelarve planeerimise alguses ei 

julgenud keegi mõelda sellele, et 2021 oktoobris saab Viimsi Kool 40-aastaseks, mida peab 

vääriliselt tähistama. Antud kulu on mõeldud selle ürituse tähistamiseks. Aastaid tagasi kui tehti 

otsus riigigümnaasiumi rajamise kohta Viimsis, oli endise Viimsi Keskkooli vilistlaste ja õpetajate 

üheks murekohaks just see, et kas ja kuidas vilistlastraditsioonid jätkuvad. Tookord lubati, et kuigi 

kool tegutseb edasi põhikoolina, on ta vilistlaste ja endiste õpetajate jaoks ikkagi vana kooli 

õigusjärglane ning traditsioonid jäävad püsima. Kuigi täna ei saa 100% öelda, kas 2021. aasta 

sügisel suuremaid rahvakogunemisi korraldada saab, siis kindlasti tuleb selleks valmis olla ja 

kuludega ka arvestada. See on enam kui 1500 vilistlase ja paljude endiste õpetajate ootus. 

 

Ettepanek: Lisada Viimsi Kooli eelarvesse Viimsi Kooli 40. aastapäeva tähistamise kulude katteks 

kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulude alla, täpsemalt ürituse korraldamise 

kulud (art 5525) 5 000 eurot. 



 

Katteallikas: Selle summa võrra vähendada ürituste korraldamise kulusid muu hariduse 

valdkonnas 5 000 euro võrra. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Täiendavaid vahendeid 2021. aasta eelarvesse ei lisata. Viimsi 

Kooli aastapäeva tähistamiseks leitakse vahendid nii kooli kui ka muu hariduse kavandatud eelarve 

piires kulude ümberpaigutamisega.  

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 

 

 

3. Esitaja Ants Erm 

 

Suurendada ühekordset teotust eakatele 110 euroni. 

Arusaamatu on kulurida 55041 kingitused ja autasud, 35 000EUR ViimsiTeataja lehel. 

Minu arvates võiks Vallavolikogu selle asemel teha kingituse eakatele vallakodanikele, tõstes 

eakate ühekordset toetust traditsoonilise 10 euro asemel seekord 20 eurot, s.t toetuste kogukulu 

suurendamist 240 000 eurolt 264 000 euroni. 

 

Ettepanek:. Suurendada sotsiaalhoolekande kulurida 10 201 5 ühekordne toetus eakatele 240 000 

eurot 24 000 euro võrra- 264 000 euroni. 

Katteallikas: Vähendada Viimsi teataja kulurida 55041 (kingitused ja autasud, 35 000 eurot) 

24 000 euro võrra. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus – Ei toeta ettepanekut. Eelarves on kavandatud toetuse 10 euro 

suurune tõus. 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. 

 

 

4. Esitaja Valdur Kahro 

 

Prangli saare kahte sadamat ühendavate teede remont. 

Lisada Prangli saarele täiendavad vahendid kahte sadamat ühendavate teede remondiks 2021. aasta 

eelarvesse 50 000 eurot. Selle eest renoveeritakse Keiseri tee, Suuresoo ja Kiriku-Lõunaranna tee. 

 

Ettepanek:. Lisada eelarvesse Prangli saare kahte sadamat ühendavate teede remondiks 50 000 

eurot. 

Katteallikas: Suurendada samas summas tulumaksu laekumist. 

 

Viimsi Vallavalitsuse arvamus eelnõu kohta – Ei toeta ettepanekut. Tulenevalt 2020. aasta 

tegelikust laekumisest ning 2021. aastaks planeeritud tulumaksu kasvu prognoosist ei pea 

tulumaksu suurendamist võimalikuks. 

 

Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni arvamus – Ei toeta ettepanekut. Katteallikas 

tuleks leida muudest allikatest. Otsida lahendusi eelarvestrateegia uuendamise käigus. 
 


