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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE 

ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST 

 
Eesti Panga 16.12.2020 majandusprognoosi järgi hakkab Eesti majandus kriisist taastuma 
2021. aastal ja saavutab kriisieelse taseme juba järgmise aasta teises pooles. Samas on 
Eesti majanduse väljavaade ebakindel, sest vaatamata lootustandvatele vaktsiiniuudistele on 
pandeemia kulgu pea võimatu ette ennustada ja majanduse areng võib oodatust 
märkimisväärselt erineda. 
2020. aastal kahaneb majandus 2,5%. See on palju pehmem langus, kui koroonakriisi 
puhkedes kardeti ning ühtlasi ka üks väiksemaid Euroopas. Suhteliselt väiksem tagasilöök 
teeb kergemaks ka kriisist väljumise. Kui vaktsineerimine osutub edukaks ja viiruse levik 
saadakse järgmise aasta esimeses pooles kontrolli alla, hakkab majandus 2021. aasta teises 
kvartalis taas kasvama ja 2021. aasta majanduskasvuks kujuneb 2,9%. 
Majanduse kiire tagasipõrge 2020. aasta kolmandas kvartalis tõendas, et piirangute kadudes 
on Eesti majandus võimeline kiiresti kosuma. Kui pandeemia allub peatsele 
vaktsineerimisele, ei kahjusta koroonakriis majandust püsivalt ja majandus jõuab kriisieelselt 
prognoositud rajale tagasi 2022. aastal. Ettevõtetel on palju jõude seisvat ressurssi ja ka 
pankade laenutingimused püsivad soodsad. Lisaks elavdavad prognoosiperioodil ajutiselt 
nõudlust ja seeläbi ka majandusaktiivsust ulatuslik eelarvestiimul ja kohustusliku teise 
pensionisamba kaotamise tagajärjel tarbimiseks kasutatavad säästud. 
Paindliku tööturu tõttu on hõive järsult vähenenud ning abi tuleb suunata töötute 
aitamisele. Kuigi Eesti majanduslangus on seni olnud üks pehmemaid, on hõive vähenenud 
ulatuslikumalt kui enamikes teistes Euroopa riikides. Rahvusvahelises võrdluses paindlik 
tööturg võimaldas hõivel juba 2020. aasta kevadsuvel uute oludega kiiremini kohaneda, mida 
kinnitab seegi, et töötasuhüvitise lõppemisele ei järgnenud ulatuslikku koondamislainet ning 
koondamiste arv ei kasvanud ka oktoobris-novembris. Tööpuuduse määr viiruse teise laine 
tõttu siiski mõnevõrra tõuseb ja tipneb 2021. aasta alguses pisut enam kui 10% juures, 
langedes 2023. aastaks 7% lähedale. 
Eesti majanduse väljavaade on ebakindel. Kuigi vaktsiiniuudised suurendavad lootust kriisist 
jagu saada, on prognoosiga seotud määramatus endiselt väga suur, sest pandeemia kulg 
ning sellest tulenevalt ka piirangud ja nende mõju majandusele võivad oodatust 
märkimisväärselt erineda. Kuigi prognoosi põhistsenaariumi järgi kasvab majandus järgmisel 
aastal 2,9%, siis negatiivse stsenaariumi kohaselt võib Eesti majandus järgmisel aastal 1,8% 
kahaneda. Lai prognoosivahemik on tugevalt seotud euroala väljavaatega, kus 
majanduskasv jääb 2021. aastal vahemikku 0,4%–6%. Suur määramatus välisnõudluses 
muudab ebakindlaks ka Eesti majanduse väljavaate. 
Kriisist väljumist saab toetada valitsuse ajutiste ja hästi sihitud toetusmeetmetega inimestele 
ja ettevõtetele. Juba 2020. aasta kevadel käivitatud toetusmeetmeid võib olla sõltuvalt 
koroonaviiruse levikust ja ettevõtetele kehtestatud piirangutest vajalik piiratud ulatuses 
laiendada. Kuna pandeemiaga võitlemiseks kasutatakse esmajärgus erinevaid 
majandustegevust takistavaid piiranguid, siis on kohane abi suunata valdkondadesse, mille 
tegevust kõige otsesemalt piiratakse. 
Põhiprognoosi kohaselt jääb eelarve puudujääki ka siis, kui majanduse maht on 2022. 
aastaks täielikult taastunud kriisieelselt prognoositud tasemele. Kõige tõenäolisema 
prognoosistsenaariumi järgi jõuab majandus enne kriisi prognoositud rajale tagasi 2022. 
aastal. Valitsus ei suuda aga eelarvet kehtiva riigieelarve strateegia kohaselt selleks ajaks 
tasakaalu viia. Seega on Eesti senise eelarvepoliitika säilides sunnitud valitsuse püsivate 
kulutuste ja investeeringute katmiseks võlakoormat suurendama ka pärast kriisist taastumist. 
Riigi võlakoormuse piiramatu kasvu peatamine eeldab olulist suunamuutust 
eelarvepoliitikas. Valitsemissektori eelarve püsis struktuurses puudujäägis juba enne kriisi ja 
püsikulude tõus sotsiaaltoetuste näol hoiab eelarve struktuurses puudujäägis ka järgmistel 
aastatel. Selleks, et riigi võlakoorem kestvalt ei kasvaks, peaksid riigi kulud edaspidi 
kasvama majanduskasvust aeglasemalt või tuleb suurendada maksukoormust. 
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Viimsi valla majanduslik olukord järgis 2020. aastal riigi majanduse dünaamikat väiksemal 
kujul. Kinnisvaraarendused jätkusid – mitmed elamuehituse projektid valmisid või on 
valmimisjärgus ning see toob kaasa valla elanike arvu kasvu. Viimsi valla elanike arv  ületas 
2017. aasta lõpuks 20 tuhande piiri ning seisuga 01.01.2021 on vallas rahvastikuregistri 
andmetel registreeritud 21 358 elanikku (01.01.2020 elanike arv 20 728). Statistikaameti 
rahvastikuprognoosi kohaselt asub Viimsi vald rahvastikukasvu piirkonnas ning seetõttu on 
ka tööealiste osakaal ja maksumaksjate potentsiaal pidevalt kasvanud. Peamine kasvu 
allikas on olnud ränne, mille osatähtsus nii elanike kui ühtlasi ka maksumaksjate 
juurdekasvus on ca 80%. Kuna sisserändajad on peamiselt noored (enim on kasvanud 
elanike arv vanusegruppides 0-9 ja 30-45 aastased), siis on sellel oluline mõju ka 
maksumaksjate arvu kasvule. Viimsilaste tööhõive on jätkuvalt Tallinna suunaline.  
Viimsi valla sotsiaalmajanduslikud näitajad kasvasid vaatamata COVID-19 viirusest tingitud 
majanduskriisist ka 2020. aastal. Keskmine maksumaksja brutosissetulek (sh keskmine palk) 
suurenes aastaga 1790 euroni (2019. aasta keskmine 1742 eurot) ning oli 2021. aasta 2 kuu 
keskmisena 1807 eurot. Viimsi valla maksumaksjate keskmine brutosissetulek on jätkuvalt 
Eesti kohalike omavalitsuste hulgas üks kõrgemaid ning jääb hetkel veidi alla vaid Rae valla  
keskmisele brutosissetulekule. Samuti kasvas aastaga maksumaksjate arv 177 
maksumaksja võrra (2019. aasta lõpus 10 662 ja 2020. aasta lõpus 10 839 maksumaksjat) 
ning väike kasv jätkub endiselt (2021. aasta veebruaris 11 047 maksumaksjat). 
Maksumaksjate arvu kasvu peamiseks põhjuseks oli peamiselt valla elanikele arvu ja 
tööhõiveliste osakaalu suurenemine. Need näitajad tagasid ka 2020. aastal majanduskriisi 
tingimustes füüsilise isiku tulumaksu (FIT) kui kohaliku omavalitsuse peamise maksude 
tuluallika laekumise kasvu - võrreldes 2019. aastaga kasvas FIT laekumine 2020. aastal 
3,2% (2019. aasta kasv võrreldes 2018. aastaga 12,1%). 
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Viimsi vallas oli 2021. aasta märtsi lõpus töötuna registreeritud 839 inimest (2020. aasta 
jaanuaris 399 registreeritud töötut). Töötuse määr on COVID-19-st tingitud majanduskriisi 
tingimustes kasvanud alates 2020. aasta kevadest, kuid on jäänud endiselt väiksemaks nii 
kogu Eesti kui ka Harju maakonna näitajatest. 2021. aasta märtsikuu seisuga on Eesti 
töötuse määr 8,8% ja Harjumaal 8,4%. Viimsi valla töötuse määr jääb hetkel 7% piiridesse 
ning eeldatavalt kasvab ka järgnevatel kuudel, jäädes siiski ka edaspidi väiksemaks Eesti ja 
Harjumaa töötuse määrast. 
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ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST 
ARENGUSUUNDADEST JA TEGEVUSEST 

 
2020. aasta majandusaasta tegevustes lähtuti Viimsi valla arengukavast ja 
eelarvestrateegiast aastateks 2020-2024, mis kinnitati volikogu 10.12.2019 määrusega nr 27 
ja kehtis kuni 31.12.2020. Volikogu 15.12.2020 määrusega nr 40 kinnitati Viimsi valla 
arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 ning see jõustus alates 01.01.2021. 
Vald on oma arengu tagamiseks kasutanud konsolideerimisgruppi kuuluvaid tütarettevõtteid 
– aktsiaseltse, osaühingut ja sihtasutust. Konsolideerimisgrupi asutused on integreeritud 
valla ühtsesse arengusse. Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on aluseks 
investeerimisvajadused, mida suures osas teostavad tütarettevõtted. Rahalised kohustised 
jagunevad kaheks: tütarettevõtte osalus ja valla eelarve osalus. Vald jätkab eelnevalt 
koostatud finantsplaanide täitmist. See on tagatud lepingutega valla ja tütarettevõtte vahel.  

Viimsi valla territoorium on 73 km2. Valla territooriumil asub 20 küla ja 2 alevikku (Viimsi 
alevik ja Haabneeme alevik). Viimsi valla koosseisus on 15 saart pindalaga kokku 26 km2. 
Elanike arv seisuga 01.01.2021 oli rahvastikuregistri andmetel 21 358, neist saartel elas 
kokku 236 rahvastikuregistrisse kantud elanikku (Pranglil 210, Naissaarel 21 ja Kräsulil 5 
elanikku). Teised väikesaared on alaliste elanikega asustamata. Valla territooriumil asub 
kaks riiklikku kaitseala (Prangli ja Aksi saare maastikukaitselala ning Naissaare looduspark) 
ning lisaks 6 kohaliku tasandi kaitseala. Viimsi vallas asub 8 sadamat, neist suurim on 
Muuga sadam. 
 
Valla osalusega asutatud tütarettevõtted ning sihtasutused ja nende tegevusalad on 
alljärgnevad: 

• AS Viimsi Vesi 100% (valla veemajanduse arendamine);     

• AS Rannapere Pansionaat 100% (eakate hooldusteenused); 

• OÜ Viimsi Haldus 100%  (hoonete, rajatiste haldamine, hooldus); 

• SA Rannarahva Muuseum 100% (Viimsi paikkonna ajaloo-ja kultuuripärandi 
kogumine, säilitamine ning tutvustamine); 

2020. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puudusid.   

OÜ Viimsi Haldus põhitegevuseks oli 2020. aastal jätkuvalt haldus- ja hooldusteenuse 
osutamine Viimsi valla koolidele ja lasteaedadele ning sadamateenuse osutamine 
Leppneeme ja Kelnase sadamas. 2021. aastal on plaanis jätkata põhitegevusega. 2020 IV 
kvartalis alustati Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium ehitustöödega, millega jätkatakse 
2021. aastal. Samuti on eesmärgiks 2021. aastal Viimsi vallalt spordi- ja liikumisharrastuse 
tegevusega seotud rajatiste haldamise ülevõtmine. 

AS Viimsi Vesi põhitegevuseks oli 2020. aastal jätkuvalt vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
pakkumine. 2020. aastal investeeriti põhivarasse kokku 1,492 tuh. eurot, mis valdavalt oli 
vee- ja kanalisatsioonirajatiste parendamine. Investeeringus teostati ettevõtte 
omavahenditest. Põhieesmärkideks on 2020. aastal vastavalt 2019. aastal vastu võetud 
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavale aastateks 2019-2030 vee 
kvaliteedinõuetele vastavuse tagamine, kliendirahulolu suurendamine, ÜVK 
teeninduspiirkonna laiendamine, infosüsteemide kaasajastamine ja digitaalsele 
varahaldusele ja protsesside juhtimisele üleminek. 

AS Rannapere Pansionaadi põhitegevuseks on üldhooldusteenuse pakkumine eakatele. 
2020. aastal lisandus lisateenusena muusikateraapiateenus. Rannapere Pansionaat üürib 
ruume Viimsi Astri Lasteaiale, valla eakate päevakeskusele ja ühte korterit Viimsi vallale 
intervallhoiuteenuse osutamiseks mäluhäiretega inimestele. 2020. aasta põhilised tegevused 
olid pansionaadi ruumide vastavusse viimine tuleohutusnõuetele, loodi huvitegevuse 
läbiviimiseks uus tegevusruum, laiendati õueala parklat, ehitati elanikele uus puhketuba koos 
dementsusega inimestele spetsiaalselt mõeldud väliterassiga. Lisaks korrastati osaliselt 
elanike ruumid ja vahetati remonditud ruumides mööbel. Pansionaadile omistati 
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üldhooldusteenuse osutamiseks tegevusluba ja seoses sellega viidi hooldajate 
kvalifikatsioon vastavusse kutsekvalifikatsiooni nõuetega. 2021. aastal on kavas edasi 
parendada elanike eluruume ja olmetingimusi ning läbi koolituste jätkuvalt täiendada 
hooldajate kvalifikatsiooni vastavalt kutsekvalifikatsiooni nõuetega. 

SA Rannarahva Muuseum eesmärgiks on koguda, uurida ja säilitada rannarahva ja tema 
elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega esemeid ning korraldada nende üldsusele 
vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel. 2020. aastal 
parandati muuseumis oluliselt tulekindlust, moodustades tulekindlad evakuatsiooniteed. 
Remonditi Naissaare raudtee järjekordne lõik, mis oli esimesel etapil viimane remontimata 
osa. 2021. aastal on eesmärgiks alustada protsessi Viimsi vabaõhumuuseumi 
uuendamiseks, Kavas on jätkata kogude sisestamist MUIS-i ning ühikute kirjeldamist ja 
digitaliseerimist. Jätkatakse näituste ja ajalookonverentsi läbiviimistega. 

 

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad 

tuhandetes eurodes 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Bilansi näitajad        

Varad aasta lõpus 119 752,4 113 358,5 111 569,7 108 181,3 100 450,7 

Kohustused aasta lõpus 27 312,2 25 915,9 27 656,0 28 858,4 25 310,3 

Netovara aasta lõpus 92 440,2 87 442,5 83 913,7 79 322,9 75 140,4 

Tulemiaruande näitajad      

Tegevustulud 46 994,3 44 376,6 41 253,2 37 583,0 32 789,0 

Tegevuskulud -42 443,0 -40 916,5 -36 615,7 -33 692,0 -31 080,5 

Aruandeperioodi tulem 4 411,9 3 266,2 4 454,9 3 709,7 1 045,4 

Muud näitajad      

Põhivarainvesteeringute maht 810,0 3 477,9 5 223,5 5 389,7 -2 953,9 

Likviidsus (¤) 0,96 0,44 0,59 1,03 0,98 

Lühiajaline maksevõime (¤¤) 1,44 0,95 1,05 1,58 1,55 

Kohustuste osakaal varadest (¤¤¤) 22,8 22,9 24,8 26,7 25,2 

Laenukohustuste osakaal varadest 
(¤¤¤¤) 

18,1 18,9 19,7 23,1 22,0 

 
 

 (¤) likviidsus - likviidsed varad / lühiajalised kohustised   

(¤¤) lühiajaline maksevõime - käibevara / lühiajaliste kohustistega   

(¤¤¤) kohustiste osakaal varadest (%) - kohustised / varad x100   

(¤¤¤¤) laenukohustiste osakaal varadest (%) - laenukohustised / varad x 100   
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Konsolideerimisgrupi finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine 
(tuhandetes eurodes) 

  2020 2019 2018 2017 2016 

PÕHITEGEVUSE TULUD           

Maksutulud 31100,6 30 287,2 27 299,0 23 857,1 22 227,4 

Kaupade ja teenuste müük 2511,1 2 770,2 2 590,5 5 634,7 5 190,1 

Saadud toetused 8391,2 7 229,0 7 084,5 5 336,0 4 989,5 

Muud tegevustulud 100,7 145,4 234,70 168,9 161,2 

Põhitegevuse tulud kokku: 42 103,6 40 431,8 37 208,7 34 996,7 32 568,2 

PÕHITEGEVUSE KULUD           

Antud toetused -3654,1 -2 742,9 -2 478,5 -2 123,3 -1 917,1 

Muud tegevuskulud, sh tööjõukulud -31416,3 -30 308,6 -26 760,4 -26 373,2 -23 524,8 

Põhitegevuse kulud kokku -35 070,4 -33 051,5 -29 238,9 -28 496,5 -25 441,9 

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 7 033,2 7 380,3 7 969,8 6 500,2 7 126,3 

INVESTEERIMISTEGEVUS           

Põhivara soetus -4 426,20 -8 317,3 -9 610,3 -10 183,3 -3 253,30 

Põhivara müük 0,00 0,0 45,0 170,3 878,50 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 1413,3 544,1 643,6 2 489,4 104,20 

Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 0,00 -227,4 -221,7 -3,0 -19,40 

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

Finantstulud ja finantskulud -122,2 -128,2 -148,0 -181,3 -662,70 

Investeerimistegevus kokku -3 135,1 -8 128,8 -9 291,4 -7 707,9 -2 952,7 

Ülejääk/puudujääk 3 898,1 -748,5 -1 321,6 -1 207,7 4 173,6 

Ülejäägi/puudujäägi määr (%) 9,3 -1,9 -3,6 -3,5 12,8 

VIIMASE 5 AASTA ÜLEJÄÄK / PUUDUJÄÄK         

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk 3 898,1 -748,5 -1 321,6 -1 207,7 4 173,6 

Eelmise aasta ülejääk/puudujääk -748,5 -1 321,6 -1 207,7 4 173,6 2 262,1 

Üle-eelmise aasta ülejääk/puudujääk -1 321,6 -1 207,7 4 173,6 2 262,1 4 795,4 

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

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

Viimase 5 aasta ülejääk/puudujääk 
kokku 4 793,9 3 157,9 8 701,8 7 625,0 9 531,0 

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi määr % 11,4 7,8 23,4 21,8 29,3 

VÕLAKOHUSTISED            

Laenukohustised 20301,2 19 856,4 20 203,1 24 971,40 22 050,4 

Toetusteks saadud ettemaksed, toetuse 
maksmise kohustised 601 81,9 338,3 54,1 24,5 

Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad 
tulevikus raha väljamaksmist 1225,3 726,7 489,8 1 407,30 1 831,7 

Võlakohustised kokku 22 127,5 20 665,0 21 031,2 26 432,8 23 906,6 

LIKVIIDSED VARAD           

Raha ja pangakontod -6903,1 -1 870,6 -3 855,3 -6 711,40 -5 008,0 
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Likviidsed varad kokku -6 903,1 -1 870,6 -3 855,3 -6 711,4 -5 008,0 

Netovõlakoormus 15 224,4 18 794,4 17 175,9 19 721,4 18 898,6 

Netovõlakoormuse % (tegelik) 36,16% 46,48% 46,16% 56,35% 58,03% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 42 103,6 40 431,8 37 208,7 34 996,7 32 568,2 

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

Netovõlakoormuse ülemmäära ja            

Netovõlakoormuse vahe 26 879,2 21 637,4 20 032,8 15 275,3 13 669,6 

 
Viimsi vallavalitsus on kohustiste tasumisel kinni pidanud 10.12.2019 volikogu määrusega nr 
27 kinnitatud Viimsi valla arengukavast ja eelarvestrateegiast aastateks 2020 - 2024, millega 
Viimsi vald võttis kohustuse kasvatada valla finantsvõimekust tagamaks arengukavas seatud 
eesmärkide saavutamine. Antud määrus kehtis kuni 31.12.2020. Volikogu 15.12.2020 
määrusega nr 40 kinnitati Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021 – 
2025. 
 
Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2020. 
aastal on järgmised: 
 

A. Konsolideeriv üksus Viimsi vald 2020 

Allüksuse nimetus (tegevusala) 
Töötajate keskmine arv 

(taandatuna täistööajale) 
Töötasude kogusumma (tuh. 

eurodes 1 komakohaga) 

Volikogu 1,00 42,3 

Volikogu liikmed 0,0 54,1 

Vallavalitsus 74,59                 2 217,3 

Elamu- ja kommunaalmajandus  4,82                                             63,7 

Huvikoolid, kokku 2 29,87 464,0 

Noortekeskus 16,42 120,8 

Lasteaiad, kokku 8                150,71                  2 085,4 

Põhikoolid, kokku 5                309,28                  6 229,3 

Raamatukogud, kokku 4  12,50                    210,9 

Kultuurimajad  5,00 28,0 

Puuetega inim sotsiaalne kaitse  2,00 23,4 

Ajutised lepingulised töötajad   339,1 

Kokku 606,19                11 878,3 

 
B. Konsolideeritud üksused 2020 

Üksuse nimetus 
Viimsi VV 
osalus 
(%) 

Töötajate keskmine arv 
(taandatuna 
täistööajale) 

Töötasude kogusumma (tuh. 
eurodes 1 komakohaga) 

AS Rannapere Pansionaat 100 28,0 415,5 

AS Viimsi Vesi 100 23,5 543,9 

OÜ Viimsi Haldus 100 22,34 539,3 

SA Rannarahva Muuseum 100 14,00 189,6 

Kokku  88,84 1 758,3 

 
Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud 
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C. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arv ja   
            arvestatud tasud 2020 
 

    
Konsolideerimisgrupi tegev- ja 

kõrgema juhtkonna keskmine arv 
(taandatud  täistööajale) 

Tasude kogusumma 
(tuhandetes eurodes) 

    2020 2019 2020 2019 

Volikogu liikmed 2,6 2,6 54,1 50,7 

Vallavalitsuse liikmed 4,0 4,0 170,9 182,0 

Nõukogude liikmed 20,0 21,0 70,7 68,2 

Juhatuste liikmed 6,0 5,0 179,4 148,2 

Kokku   32,6 32,6 475,1 449,1 

 
2020. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20 
nõukogu liiget (2019. aastal 21 liiget, kellest tasu said 21 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 2020. aastal oli 
kokku 14,1 tuh. eurot (2019. aastal 14,1 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse 
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2020. aastal maksti kokku 14,0 tuh. eurot (2019. 
aastal 11,0 tuh. eurot).  

 

ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST 

 
Kuni 31.12.2020 kehtis 10.12.2019 volikogu määrusega nr 27 kinnitatud Viimsi valla 
arengukava ja eelarvestrateegi aastateks 2020-2024. Volikogu 15.12.2020 määrusega nr 40 
kinnitati Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 ning see jõustus 
alates 01.01.2021. 

Eelarvestrateegiaga võttis Viimsi vald kohustuse kasvatada valla finantsvõimekust, et tagada 
arengukavas seatud eesmärkide saavutamine. Valla finantstegevus – eelarve, arengukava ja 
strateegiate koostamine lähtub eelarvestrateegiast. Viimsi vallale vajalike investeeringute 
teostamiseks ei piisa alati eelarve jooksvatest vahenditest. Pidev elanike arvu kasv on 
tekitanud vajaduse luua juurde lasteaia kohti ja koolides uusi klasse, arendada ja laiendada 
huvitegevust, parendada teedevõrku jms Välja on kujunenud tsükkel, kus uut lasteaeda on 
oleks vaja ca iga 2 aasta järel ja uut kooli või kooli laiendust 3 aasta järel. Et tagada vajalikul 
ajal investeeringud, on üheks võimaluseks teha seda laenude arvel. Vald on laenude 
võtmisega tegelenud aktiivselt. Pidevast investeeringuvajadusest tingituna oli Viimsi valla 
laenukoormus (netovõlakoormus) alates 2006. aastast (valmis Viimsi keskkooli uus hoone) 
kuni 2013. aastani pidevalt üle 100%. Kõige kõrgem oli see protsent 2009. aastal, kui võeti 
laen uue, Karulaugu (Haabneeme) kooli ehituse finantseerimiseks. Seejärel hakkas 
netovõlakoormus pidevalt langema jõudes 2014. aastal alla 100% ning on igal järgneval 
aastal vähenenud. 
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Viimsi valla konsolideerimisgrupi netovõlakoormuse % 2009 – 2020 (seisuga 31.12.2020)  

 
 
Viimsi valla finantsnäitajad on piisavalt head, et tagada normaalne eelarve täitmine ja 
seadusega pandud kohustuste kvaliteetne täitmine ka kõrgema laenukoormusega. 
Finantsriskide maandamiseks on valla eelarve koostamisel lähtutud konservatiivsetest 
põhimõtetest. Tulude laekumise prognoosid koostati eeldusel, et aasta lõpuks oleks tagatud 
nende 100% laekumine. Tulumaksu laekumise prognoos koostati 2021. aastaks kasvuga 
+5,6% võrreldes 2020 tegeliku laekumisega. COVID viiruse levikust tingitud keerulise 
majanduskorra tõttu võib osutuda vajalikuks tulumaksu prognoosi korrigeerimine juhul, kui 
tulumaksu tegelik laekumine jääb prognoositust palju väiksemaks ning sel juhul tuleb 
vähendada ka kuluplaani, sh investeerimistegevuse kulusid. Seisuga 29.02.2021 oli 
tulumaksu laekunud võrreldes aastataguse sama perioodiga +% enam, eelarve üldine 
täitmine vastas prognoosile ning eelarve ressursid (likviidne vara) olid kohustuste täitmiseks 
piisavad.  
 
 
Viimsi valla eelarvestrateegia 2021 – 2025 
(eurodes) 

Viimsi vald, volikogu 15.12.2020 määrus  nr 40 
2020 

eeldatav  
täitmine 

2021 
eelarve 

2022 
eelarve 

2023 
eelarve 

2024 
eelarve 

2025 
eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 39 468 386 42 687 690 43 907 813 45 966 055 48 222 658 51 121 933 

Maksutulud 29 862 465 32 797 519 34 456 733 36 207 203 38 053 949 40 002 266 

          sh tulumaks 27 232 465 30 167 519 31 826 733 33 577 203 35 423 949 37 372 266 

          sh maamaks 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 

          sh muud maksutulud 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 340 550 1 598 800 1 598 800 1 598 800 1 598 800 1 598 800 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 8 089 509 8 115 509 7 676 419 7 984 190 8 394 047 9 345 005 

         sh  tasandusfond  101 532 101 532 101 532 101 532 101 532 101 532 

         sh  toetusfond 7 276 425 6 889 316 7 112 174 7 379 945 7 829 802 8 740 760 
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         sh muud saadud toetused         
tegevuskuludeks 711 552 1 124 661 462 713 502 713 462 713 502 713 

 Muud tegevustulud 175 862 175 862 175 862 175 862 175 862 175 862 

Põhitegevuse kulud kokku 36 310 174 38 330 327 39 050 684 39 883 470 42 771 221 45 885 559 

Antavad toetused tegevuskuludeks 3 565 115 4 266 257 3 964 071 3 607 816 3 628 216 3 649 024 

Muud tegevuskulud 32 745 059 34 064 070 35 086 613 36 275 654 39 143 005 42 236 535 

          sh personalikulud 15 996 290 17 057 305 18 042 400 18 945 219 21 119 577 23 422 243 

          sh majandamiskulud 15 986 246 16 285 941 16 356 616 16 641 081 17 332 251 18 123 114 

          sh muud kulud 762 523 720 824 687 598 689 354 691 178 691 178 

Põhitegevuse tulem 3 158 212 4 357 363 4 857 129 6 082 585 5 451 436 5 236 374 

Investeerimistegevus kokku -6 497 822 -11 534 232 -2 070 484 -4 968 810 -5 058 873 -4 698 874 

 Põhivara müük (+) 0 500 000 3 000 000 0 0 0 

 Põhivara soetus (-) -8 722 186 -13 138 140 -5 152 451 -4 849 273 -4 744 400 -4 430 000 

         sh projektide omaosalus -6 698 756 -11 977 822 -4 880 396 -4 673 523 -4 724 400 -4 430 000 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinants. (+) 2 023 430 1 160 318 272 055 175 750 20 000 0 

Põhivara soetuseks antav sihtfinants. (-) -21 825 -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 

Tagasilaekuvad laenud (+) 263 380 263 383 263 383 196 183 196 183 196 183 

 Finantstulud (+) 148 455 148 455 133 441 126 404 119 926 119 926 

 Finantskulud (-) -189 076 -457 248 -575 912 -606 874 -639 582 -573 983 

Eelarve tulem -3 339 610 -7 176 869 2 786 645 1 113 775 392 563 537 500 

Finantseerimistegevus 3 216 860 6 656 869 -2 786 645 -1 035 291 -224 491 -711 419 

 Kohustuste võtmine (+) 5 720 000 9 750 000 1 300 000 3 200 000 4 350 000 4 300 000 

 Kohustuste tasumine (-) -2 503 140 -3 093 131 -4 086 645 -4 235 291 -4 574 491 -5 011 419 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 
vähenemine) -150 260 -520 000 0 0 0 0 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- 
vähenemine) -27 510 0 0 -78 484 -168 072 173 919 

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 
lõpuks 1 070 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 
24 800 968 31 317 837 28 341 192 27 115 901 26 701 410 25 989 991 

    sh kohustused, mis ei kajastu 
finantseerimistegevuses 1 900 000 1 760 000 1 570 000 1 380 000 1 190 000 1 190 000 

Netovõlakoormus (eurodes) 23 730 968 30 767 837 27 791 192 26 565 901 26 151 410 25 249 991 

Netovõlakoormus (%) 60,13% 72,08% 63,29% 57,79% 54,23% 49,39% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 31 574 708 34 150 152 29 142 774 36 495 511 32 708 618 31 418 245 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 80,00% 80,00% 66,37% 79,40% 67,83% 61,46% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 7 843 740 3 382 315 1 351 582 9 929 609 6 557 208 6 168 254 

Põhitegevuse tulude muutus 1% 8% 3% 5% 5% 6% 

Põhitegevuse kulude muutus 11% 6% 2% 2% 7% 7% 

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,09 1,11 1,12 1,15 1,13 1,11 

 
 
 
 
 
 
 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020 

Vallavanem I. Lemetti                                               12 
/digiallkirjastatud/ 

ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST 

 
Valla 2020. aastal kehtiv arengukava oli kinnitatud Vallavolikogu 10. detsembri 2019 
määrusega nr 27, see oli vormistatud ühtse arengudokumendina koos eelarvestrateegiaga 
perioodiks 2020-2024 ning see kehtis kuni 31.12.2020.  
Volikogu 15.12.2020 määrusega nr 40 kinnitati Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 
aastateks 2021-2025 ning see jõustus alates 01.01.2021. 

2020. aastal kehtinud arengukavas kajastatud peamised tegevused olid investeeringud valla 
teedevõrku, tänavavalgustusse ja sadevee käitlemisse, valla hariduse ja huvihariduse võrgu 
laiendamine, mänguväljakute jt sportimisvõimalusi pakkuvate tegevuste laiendamine, 
külaseltside projektide toetamine, vallale kuuluvate sadamate moderniseerimine. Kõiki neid 
tegevusi teostati 2020. aastal nii valla eelarve vahenditest, kui ka projektimeetmete toel.   
 
Arengukavast lähtuvad tegevused 2020. aastal: 

• Lähiaastate suurimaks uuenduseks ja mahukaimaks arendusprojektiks on Viimsisse 
rajatav Kultuuri- ja hariduskeskus Artium (avamine kavandatud 2022. aasta kevadel), 
mis koondab kaasaegsed võimalused muusika, kunsti, tehnoloogia ja loodusalase 
huvihariduse omandamiseks. Keskuse rajamine delegeeriti OÜ Viimsi Haldusele, 
selleks anti OÜ Viimsi Haldusele laen 3 314,6 tuh. eurot ning eraldati sihtfinantseering 
põhivara soetuseks 901,1 tuh. eurot (Riigi 2020. aasta lisaeelarvega eraldatud 
investeeringute sihtotstarbeline toetus). 

• Viimsi koolide parendusteks ja põhivara (inventari) soetamiseks investeeriti 421,1 tuh. 
eurot, sh Püünsi Kooli juurde rajati korvpalliväljak maksumusega 106,9 tuh. eurot, 
Viimsi Kooli infotehnoloogilist taristust parendamisele kulus 81,4 tuh. eurot, 
Haabneeme Kooli investeeriti 17,9 tuh. eurot (serveri soetamine, garderoobi 
uuendamine) ja Randvere Kooli ümber- ja juurdeehituseks ning väikeklasside 
rajamiseks kulus kokku 214,9 tuh. eurot.  

• Teede ehitamisse ja rekonstrueerimisse investeeriti 312,4 tuh. eurot (Lubja tee ja 
Pärtlepõllu tee ristmiku ümberehitus, Aiandi tee remonttööd, Naissaare Tagaküla 
teede remonttööd jt). 

• Tänavavalgustuse moderniseerimisele kulus 982,8 tuh. eurot, sh 783,4 tuh. eurot on 
tänavavalgustuse projektidega LED II ja LED III seotud kulud ning 199,4 tuh. eurot 
muud tänavavalgustuse ehitamise ja renoveerimisega seotud investeeringud. 

• LIFE UrbanStorm sademeveeprojekti raames alustati testalade ehitustöödega Viimsi 
mõisapargis ja Randvere tee ääres, nendele töödele kulus 439,3 tuh. eurot. 
Sadeveetorustike projekteerimise, paigaldamise ja rekonstrueerimisega seotud 
investeeringutele kulus 32,0 tuh. eurot. 

• Jätkati valla keskuse ühistranspordi peatustesse Viimsile omase piirkondliku 
isikupäraga disainitud bussiootekodade paigaldamisega – Haabneeme Ravi tee 
ühistranspordi peatusesse paigaldati kompleksootepaviljonid (2 ootekoja moodulit  ja 
rattaparkla) maksumusega  113,6 tuh. eurot.  

• Prangli saare Kelnase sadam sai uue teenindushoone, ja Leppneeme sadama 
paadikuuri põrand betoneeriti, töödele kulus 85,3 tuh. eurot. Kelnase sadama parkla 
projekteerimisele ja ehitamisele kulus 40,2 tuh. eurot. 

• Paekalda spordi- ja mänguväljaku rajamisse investeeriti 150,0 tuh. eurot ning 
teistesse erinevatesse spordiväljakutesse 67,1 tuh. eurot (jalgrattaparkla rajamine, 
Karulaugu terviseraja IV etapi projekteerimine, Püünsi spordiväljaku projekteerimine). 

• Prangli saare kirikus teostati renoveerimistöid 18,0 tuh. euro eest ning saare laulava 
laiendusele kulus 6,7 tuh. eurot. 

• Viimsi Raamatukogu investeeringuteks kulus 15,6 tuh. eurot (kaldtee piirde paigaldus, 
uudiskirjanduse riiulite soetamine, uksega klaasseina paigaldus). 
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Arenguava nn „pehmetest“ eesmärkidest jätkati: 

• Tagati pedagoogilise personali palgatõus koolides ja valla teistes haridusasutustes, 
kavandades selleks lisaks riigi eelarvest laekuvale osale ka vajalikus mahus valla 
enda rahalisi vahendeid, sh üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär kasvas 
1300 eurolt 1400 euroni kuus (Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu 
alammäär 2020. aastal 1315 eurot kuus täistööajaga töötamisel) ehk 7,7% ning 
koolieelsete lasteasutuste õpetajate alammäär keskmiselt 6% ja abiõpetajatel 7%, 
palgamäär sõltub kehtivast kutsetunnistusest ja atesteerimisel omistatud 
ametijärgust. 

• Tagati tasuta koolilõuna kõikidele klassidele ja selleks lisati valla eelarvest riigi- 
poolsele osale vajalikud vahendid. 

• Jätkati erinevate toetuste (eluaseme-, ravimi-, huviringide osalustasu-, 
esmatarbekaupade jm toetused) maksmist vähekindlustatud ja paljulapseliste 
peredele. Jätkus sünnitoetuse (350 eurot), 1. klassi mineva lapse toetuse (120 eurot) 
ja suurpere ühekordse toetuse (128 eurot) maksmine. Puuetega ja eakaid isikuid 
toetati vajalike teenuste pakkumisega (tugiisiku teenus, avahooldus jms). Ühekordne 
eakate toetus tõusis 2020. aastal 90 euroni ja eakate juubeli- ja tähtpäevatoetus 50 
euroni. 

• Jätkati kolmanda sektori ja külaseltside tegevuse toetamist ja tagati neile 
investeeringute omaosalus valla eelarvest; 

• Jätkus parimate Viimsi haridusasutuste lõpetajate ja õpetajate tunnustamine; 

• Jätkati tasuta vallasisese ühistranspordiga kooliõpilastele, üliõpilastele, 
pedagoogidele jt soodustatud isikutele vastavalt kehtestatud korrale. 

Valla arengukavaga paralleelselt alustati mitmete valdkondlike arengukavade uuendamise ja 
koostamisega. Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 määrusega nr 41 võeti vastu Viimsi valla 
transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava aastateks 2020-2030. 
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VIIMSI VALLA 2020. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
VALDKONDADE LÕIKES 

01 ÜLDVALITSEMINE 

 
2020. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

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

• kaasajastada valdkondlikke arengukavasid; 

• juhinduda 2020. aastal kehtinud valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 
aastateks 2020-2024 (kehtis kuni 31.12.2020) ning koostada ja vastu võtta uus 
arengukava aastateks 2021-2025; 

• tagada eelarve tasakaal. 

 
Volikogu 
Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisus on 21 liiget, volikogu alalisi komisjone on 8: 
revisjonikomisjon, eelarve – ja arengukomisjon, maa- ja planeerimiskomisjon, keskkonna- ja 
heakorrakomisjon, noorsoo- ja hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalkomisjon 
ning transpordi- ja turvalisuse komisjon. Volikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul korra 
kuus, millele eelnevad igakuised alaliste komisjonide koosolekud. 9Volikogu kantseleis 
töötab täiskohaga volikogu kantselei juhataja. 
Valimiste järgselt, Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu poolt valiti 31.10.2017 Viimsi 
Vallavolikogu esimeheks Taavi Kotka. 
2020. aastal tegutses  1  fraktsioon:  „Meie Viimsi“ (16 volikogu liiget). 
Volikogu liikmelisuses toimusid 2020. aastal muudatused kahel korral. 
2020. aastal toimus 11 vallavolikogu istungit. Volikogu poolt võeti vastu 115 õigusakti, neist 
43 määrust ja 72 otsust.  
14.01.2020 määrusega nr 1 vastuvõetud Viimsi valla 2020. aasta eelarvet muudeti 
lisaeelarvete vastuvõtmisega neljal korral.  

Volikogu tegevustele kulus 2020. aastal 166,0 tuh. eurot (2019. aastal 161,7 tuh. eurot). 
 
Vallavalitsus 
2020. aastal muudeti vallavalitsuse struktuuri kokku 6 korral, mille eesmärgiks oli teenistujate 
tööülesannete ühtlasem jaotumine, paindlikuma struktuuri loomine ning töökoha muutumine 
teenistuskohaks tulenevalt avaliku võimu ülesannete täitmisega. 2020.a asus tööle uus 
vallavanem Illar Lemetti ja haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaid. 

2020. aastal toimus 74 vallavalitsuse istungit, vormistati  790 Vallavalitsuse korraldust, 
vormistati ja edastati Riigi Teatajale 23 Vallavalitsuse määrust, allkirjastati  813  
Vallavalitsuse korraldust. 2020.a toimus 11 Vallavolikogu istungit.  
Sõlmiti 10 sihtfinantseerimise lepingut külaseltsidega kogukonna toetamiseks, 3 korral viidi 
läbi külavanema valimisi.  
Personali- ja haldusosakond viis 2020.a läbi 18 värbamist, kokku lahkus asutusest 13 
teenistujat ja asus tööle 18 teenistujat.  
Keskmine teenistujate arv 2020. aastal oli Viimsi vallavalitsuses 80,6. 

Arendustegevusi koordineerib konsolideerimisgrupi üleselt vallavalitsuse arendusosakond 
korraldades uuringute läbiviimist, analüüsimist, projektijuhtimist. Osakond koordineerib ja 
(re)disainib vallavalitsuse ning vajadusel hallatavate asutuste ning konsolideerimisgrupi 
osapoolte protsesse ökonoomsemate ja efektiivsemate lahenduste väljatöötamiseks ja 

juurutamiseks ning uute tehniliste (sh infotehnoloogiliste) võimaluste rakendamiseks.   
Peamised tegevused 2020 aastal toimusid IT ning protsessi- ja projektijuhtimise 
valdkonnas.   
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• Viidi läbi mitmed riistvara ja tarkvaralised uuendused. Grupiülese keskhaldussüsteemiga 
on liitunud Viimsi, Prangli koolid ja Raamatukogu.  

• Käivitati koolide ülene piloot – Viimsi Digikool, mille eesmärk on pakkuda valla lastele 
tulevikus võimalusi Viimsi üleselt olenemata, kus koolis või huvikoolis lapsed käivad. See 
võimaldab samuti tõsta hariduse kvaliteeti ja õpetajate digitaalseid kompetentse nin 
täiendada õpilaste digitaalsete oskuste arengut juba alates algkoolist. 

Viimsi haridussüsteemi ühendav platvorm ja keskhaldussüsteem:   
- võimaldab lastel osaleda tundides ka siis, kui nad on koolist eemal;  
- võimaldab kiiremini õpitavat omandada ilma täiendava lisatoeta;  
- võimaldab jagada aineõpetuse tunde koolide vahel (sealhulgas Prangli);  
- võimaldab jagada huvitavaid loenguid ja digitaalseid õppematerjale, õpetajate tunde;  
- võimaldab lapsevanemal tundi järele kuulata ja abistada last lihtsamini koolitöödes;  
- tõstab õpilaste teadmiste ja oskuste omandamise kiirust;  
- langetab koormust järele aitamise tundidele;  
- tõstab hariduse kvaliteeti.  
 

• Kinnitati muudetud Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2021-2025.   

• Viidi läbi hange projektile „Viimsi vallavalitsuse teenusportfelli ja rakendatavate  
infosüsteemide eel- ja ärianalüüs“, mille käigus on I etapis kaardistatud kõik Viimsi valla 
avalikku teenust ning kasutuses olevad infosüsteemid ning andmekogud. Lisaks viidi läbi 
teenustega rahulolu uuring, mille põhjal toodi välja protsesside ja süsteemide murekohad, 
millele hakatakse otsima lahendusi. 

Disainimiseks valiti Viimsi valla 6 prioriteetsemat teenust:  
- Lapsehoiuga seotud toetused (Koduse lapse toetuse taotlemine, eralasteaia toetus, 

lapsehoiutoetuse taotlemine); 
- Lasteaia järjekorda registreerimine; 
- Tugiisikuteenus;  
- Hoonele projekteerimistingimuste taotlemine; 
- Ehitusloa taotlemine;  
- Detailplaneeringu algatamine ja menetlemine.   

Lisaks tehakse analüüsi käigus ilmnenud kitsaskohtade põhjal parendusi ülejäänud teenuste 
protsessides. Projekti kogumaksumus on 93,6 tuh. eurot, sh projekti omafinantseering 14,0 
tuh. eurot. 
Viimsi Vallavalitsus osales 2020. aastal kokku 15 projektis, mida rahastatakse kas Euroopa 
Liidu vahenditest (sh Ühtekuuluvusspoliitika fondid CF, ESF, ERDF, piiriülese koostöö 
programm Interreg, Euroopa Liidu LIFE programm) või siseriiklikest vahenditest (SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Tervise Arengu Instituut). 

Valla arengukava 
Valla senine arengukava aastateks 2020-2024 oli kinnitatud vallavolikogu 10.12.2019 
määrusega nr 27. Vallavalitsus viis 2020. aastal läbi arengukava seire- ja ülevaatetegevusi, 
et tagada arengukavas kokkulepitud tegevuste tulemuslik elluviimine ning arengukava pidev 
parendamine, mille käigus veendutakse arengukava ja eelarvestrateegia asja- ja 
ajakohasuses, tuvastatakse parendamist või uuendamist vajavad teemad ja valdkonnad ning 
vajadusel täpsustatakse ja täiendatakse eelseisvate aastate tegevusi, eesmärke, oodatavaid 
tulemusi ning vajadusi investeeringuteks (investeeringute kava). 
Muudetud arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 kinnitas vallavolikogu 
15.12.2020 määrusega nr 40. Arengukava peamised mõõdikud ja tegevussuunad on 
vaadatavad aadressilt https://arengukava.viimsi.ee/   

Hanked 
Viimsi vald viis 2020. aastal läbi 57 hankemenetlust, mille maksumus ületas 10,0 tuh. eurot, 
sh: 
• Avatud hankemenetlusena 17 hanget; 

• Lihthankemenetlusena 27 hanget; 

https://arengukava.viimsi.ee/
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• Alla lihthanke piirmäära maksumusega üle 10 000 euro  13 hanget. 

Suuremahulisemad ja olulisemad hanked 2020 aastal olid: 

• Viimsi Teataja väljaandmine, maksumus 162,4 tuh. eurot; 

• Eralasteaia teenuse ostmine Viimsi valla territooriumi, maksumus 1 200,0 tuh. eurot; 

• Projekt „Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna 
väljaarendamine Viimsi valla näitel“, maksumus 419,02 tuh. eurot; 

• Leppneeme-Kelnase parvlaevaühenduse teenus aastatel 2020-2024, maksumus 2 396,0 
tuh. eurot; 

• Viimsi valla teehoole aastatel 2020-2027, maksumus 6 108,4 tuh. eurot; 

• Viimsi valla avalike teede pindamine 2020. aastal, maksumus 104,2 tuh. eurot; 

• Viimsi valla avalike teede asfaltbetoonkatete remont 2020. aastal, maksumus 150,0 tuh. 
eurot; 

• Viimsi valla LED II projekti valgustuse renoveerimistööd, maksumus 677,0 tuh. eurot; 

• Projekti LIFE UrbanStorm Viimsi valla testalade ehitus, maksumus 350,6 tuh. eurot; 

• Sideteenuste hange, maksumus 145,0 tuh. eurot; 

• Viimsi valla kütusehange, maksumus 100,0 tuh. eurot. 

Alates 2020. aastast kajastatakse vallavalitsuse tegevusalal ka IT arendamisega ja 
arengukavade koostamisega seotud kulud, mis varasemalt kajastusid eraldi tegevusaladel. 
Vallavalitsuse kulud koos IT haldamise ja arengukavadega seotud kuludega olid 2020. aastal 
3 897,6 tuh. eurot, sh IT arendamise ja haldamisega seotud kulud koos investeeringutega 
261,4 tuh. eurot ning uurimis- ja arendustöödega seotud kulud 21,9 tuh. eurot (2019. aastal 
vallavalitsuse kulud kokku 3 985,0 tuh. eurot, sh IT arendamine ja haldamine koos 
investeeringutega  241,9 tuh. eurot ning arengukavadega seotud kulud 30,8 tuh. eurot). 
 
Omavalitsuste liikmemaks 
2019. aastal jätkas Viimsi vald osalust Harjumaa Omavalitsuste Liidus (HOL). Viimsi 
vallavolikogu 30.01.2018 otsusega nr 2 otsustati Viimsi valla osalemine liikmena Eesti 
Linnade ja Valdade Liidus (ELVL). Volikogu 18.02.2020 istungil nimetati uued Viimsi valla 
esindajad liitudes: HOL-i volikogu valla esindajaks nimetati Illar Lemetti ning tema 
asendajaks Annika Vaikla (volikogu 18.02.2020 otsus nr 9); ELVL-i volikogu liikmeks Illar 
Lemetti ja tema asendajaks Annika Vaikla ning üldkoosolekul valla esindajaks Illar Lemetti 
(volikogu 18.02.2020 otsus nr 8). 

Liikmemaksude tasumiseks kulus 2020. aastal 46,0 tuh. eurot (2019. aastal 43,3 tuh. eurot). 

03 AVALIK KORD JA JULGEOLEK  

 
2020. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

• tagada vallaelanikele kohalikud korrakaitse- ja konstaabliteenused; 

• jätkata valla avaliku ruumi valvet; 

• soetada keskusesse juurde valvekaameraid turvalisuse tagamise eesmärgil; 

• arendada ja toetada valveteenust, tagada patrullteenus; 

• toetada kohalike päästeseltside tegevust, sh Prangli saarele ja Naissaarel. 

 
Politsei 
Politsei andmetel on kuritegude arv võrreldes 2019. aastaga tõusnud ca 10%. Isikuvastaste 
kuritegude arv on jäänud samaks.  Kehalise väärkohtlemise juhtumeid registreeriti 39, mis on 
kümnendiku võrra vähem kui 2019. aastal. Raskeid kuritegusid registreeriti 13 ehk 35% 
vähem kui 2019. aastal (peamiselt interneti- ja investeerimiskelmused). Raskeid 
peitkuritegusid (nt narko- ja seksuaalkuriteod, altkäemaksud) registreeriti 12 (2019. aastal 8). 
Varavastaste kuritegude arv tõusis üle 10, varguste arv kasvas ligi 40%. 2020. aastal 
suurenesid nii eluruumist kui ka sõidukist vargused, samuti jalgrataste vargused. 
Süstemaatiliste varguste ja ka kelmuste arv on vähenenud. Väärtegusid registreeriti ligi 
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kolmandiku vähem  - 615 (2019. aastal 861). Liiklusõnnetustes vigastatute arv jäi samale 
tasemele 2019. aastaga, registreeriti 13 juhtumit. Kolmandiku võrra vähenes juhtimisõiguseta 
ja kerges joobes sõitjate arv, kuid narko- ja kriminaalses joobes sõitjate arv jäi samale 
tasemel eelneva aastaga - registreeriti 20 juhtumit. Lähisuhtevägivalla juhtumid jäid 2019. 
aastaga samale tasemele  - lähisuhtevägivalla infoteateid (91) oli vähem, kuid kuriteoteateid 
(59) rohkem, lastega seotud juhtumite arv on vähenenud. Lapsporno juhtumeid registreeriti 5 
(2019. aastal 0), alaealiste poolt toime pandud kuritegusid registreeriti 9 (2019. aastal 7). 
Politsei tegevusalalt toetati piirkonnapolitsei ruumide halduskulusid, abipolitseinike 
koolitustegevust ja ennetustöö vahendite soetamist. 

Politsei tegevust toetati 2020. aastal 3,4 tuh. euroga (2019. aastal kulud 10,1 tuh. eurot). 
 
Valveteenistus 
Valveteenistuse tegevusalalt kaeti Viimsi valla automaatse numbrituvastussüsteemi ning 
valvekaamerasüsteemi hoolduskulusid ja G4S patrullteenuse kulusid. Turvalisuse 
valdkonnas kulus Viimsi valla automaatse numbrituvastussüsteemi ning valvekaamerate 
hooldus- ja halduskuludeks 18,2 tuh. eurot (2019 aastal 18,8 tuh. eurot) ja G4S 
patrullteenusteks 7,8 tuh. eurot. Valvekaamerate ja numbrituvastuse hooldusega jätkab 
aastatel 2017-2022 G4S Eesti AS, kes osutab samal perioodil ka patrullteenust. Täiendavalt 
paigaldati juurde valveseadmeid ja kaameraid, töö jätkub ka 2021. aastal.  
Viimsi valla kaamerate teemalehel https://kaamerad.viimsivald.ee/ on avalikuks vaatamiseks 11 
kaamerat - liikluskaamerad, sadamkaamerad, parklakaamerad ja teekaamerad. Lisaks valla 
kaameratele on 26 kaamerat, mis edastavad pilti Politsei- ja piirivalveameti süsteemi, et 
tagada Viimsi vallas ohutum ja turvalisem keskkond. 

Valveteenistuse kulud olid 2020. aastal 31,2 tuh. eurot (2019. aastal 29,8 tuh. eurot).  
 
Päästeteenused 
Vald toetab jätkuvalt päästeseltse - Prangli Saare Seltsi päästeteenistust ja vabatahtlikku 
merepäästet ning Naissaare päästeseltsi. Toetusteks kulus 65,0 tuh. eurot. Pääste 
valdkonnas toetati Prangli Saare Seltsi päästeteenistust ja saare vabatahtlikku merepäästet 
62,0 tuh. euroga ning Naissaare Päästeseltsi 3,0 tuh. euroga. Naissaare päästeseltsil aidati 
valla kuludega saarele transportida tuletõrjeauto UNIMOG U1300L. 

Kokku olid päästeteenuste kulud 2020. aastal 65,0 tuh. eurot (2019. aastal 83,1 tuh eurot). 

04 MAJANDUS 

 
2020. aastal olid valdkonna prioriteedid: 

• jätkata valla teedel liikluse turvalisemaks muutmist, korrastada viidamajandus; 

• jätkata linnalähiste valdade koostöö projekti kergliiklusteede ehitamiseks; 

• arendada vallasiseseid bussiliine ja tagada ühistranspordivõrgu teenus; 

• jätkata koostööd Tallinna linnaga koolibussiliini rahastamisel; 

• tagada aastaringne reisijate transport mandri ja Prangli saare vahel; 
jätkata teede hooldust ja korrastamist, sh projektide koostamist, registri arendamist. 
 
Maakorraldus 
Maamaks 
Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 määrusega nr 19 kehtestati Viimsi vallas kõikidele 
sihtotstarvete liikidele ühtseks maksumääraks 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, 
välja arvatud haritava maa ja loodusliku rohumaa  maamaksu määraks 2,0 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas. 2020. aastal maksumäära ei muudetud. 
Maamaksu laekus 2020. aastal 2 483,7 tuh. eurot (2019. aastal 2 521,0 tuh. eurot). 

 
 

https://kaamerad.viimsivald.ee/
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Aadressandmete korrastamine 
Viimsi vallas jätkus koha-aadresside korrastamine, mille käigus määrati või muudeti 44 
liikluspinnal kohanimi. 333 katastriüksusel muudeti või viidi kehtivate nõuetega kooskõlla 
kohanimi. 

Maa erastamine, hoonestusõiguse seadmine, maade munitsipaliseerimine.  Katastriüksuste 
jagamine , liitmine, sihtotstarvete muutmine, aadressandmete korrastamine. 
Maa ostueesõigusega erastamine on lõpule viimata probleemsete objektide osas, kus 
erastamise subjektid ei ole tänaseks esitanud arvestatavaid ehitise omandit ja maakasutust 
tõendavaid dokumente. Osa maakasutusi on kantud maakatastrisse, aga erastamise lepingu 
sõlmimine on jäänud tegemata ja seetõttu ei ole ka kannet kinnistusraamatus.   
Ostueesõigusega erastamise menetluse kohta võttis Viimsi Vallavalitsus 2020. aastal vastu 
korralduse 1 objekti osas ja teostas ka erastamise eeltoimingud. Maa ostueesõigusega 
erastamise võimalikkus on lõpetatud kahe vallavalitsuse korraldusega 4 objekti osas, mis on 
endiste aiandusühistute poolt alustatud ja lõpule viimata maa ostueesõigusega erastamise 
objektid. Viimsi vald taotleb transpordimaad (Lootuse tee L1, Pirni tee L2, Tarvase tee L1 ja 
Metsakasti põik L1) Viimsi valla omandisse. Taotlus katastriüksuste munitsipaalomandisse 
andmiseks on Maa-ameti peadirektorile esitatud. 
2020. aastal on alustatud maa ostueesõigusega erastamise eeltoiminguid 7 objekti osas.  
Kahe objekti (Lännekalda tee 7 ja Lännekalda tee 10) ostueesõigusega erastamise protsess 
on peatunud seoses kohtumenetlusega. Maa ostueesõigusega erastamise menetlusi on 
vallavalitsuses pooleli 8 objekti osas. 
Seoses masskandega määratleti 41 kinnisasja juurde erastamise (riba erastamise) objektid, 
millest 4 objekti osas on vallavalitsus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise 
eeltoimingud lõpule viinud. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise kohta on 
vallavalitsus vastu võtnud 11 korraldust. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamise 
menetlusi on 2020. aastal algatatud 2 objekti osas. 
2020. aastal alustatud/jätkatud riigivara tasuta otsustuskorras võõrandamise menetlusi on 
pooleli 7 objekti osas.  
Hoonestusõiguse seadmiseks, mille käigus on võimalik  ehitise omanikul maa erastada, on 
vastu võetud korraldused 2 objekti osas. Teostatud on eeltoimingud ja materjalid on esitatud 
Maa-ametile edasiste toimingute tegemiseks. Hoonestusõiguse seadmise menetlusi on 
pooleli 4 objektil. 
Maade munitsipaalomandite vormistamiseks on ette valmistatud ja vastu võetud 34 
vallavalitsuse korraldust 117 objekti kohta. Munitsipaalomandisse taotlemise menetlusi on 
pooleli ligikaudu 40. Enamus pooleliolevad munitsipaalomandisse andmise menetlused on 
ranna-alad, mis vaadatakse üle Maa-ameti poolt ning täpsustakse, kas on tegemist 
kaldakinnisaja osaga. Kui on tegemist kaldakinnisasja osaga, siis kaob merepiiri ja 
kaldakinnisasja vahel olev vaba maa ning Maa-ameti kaardirakenduses reformimata maa 
kihil munitsipaalomandisse määratletud katastriüksus kustutakse.  
Kinnistuportaalis on tehtud 202 avaldust maade kinnistamiseks, nendest on 
kinnistusraamatus  registreeritud 183 katastriüksust. 
Endiselt on tõsiseks probleemiks  peale detailplaneeringute kehtestamist maakorralduslike 
toimingute tegemata jätmine. Palju on selliseid maakasutusi, kus hoone asub kahel 
katastriüksusel ja maa sihtotstarve ei vasta kehtestatud detailplaneeringule  ega ole 
kooskõlas kehtiva seadusandlusega. Katastriüksuste sihtotstarvete muutmisega viidi 
sihtotstarbed kooskõlla kehtiva õigusega 7 kinnistu osas.  
2020. aastal võeti vastu 7 vallavalitsuse korraldust kinnistute piiride muutmiseks, 30 
korraldust katastriüksuste jagamiseks ja 4 korraldust  katastriüksuste liitmiseks.  
Maa riigi omandisse jätmise kohta võttis Viimsi Vallavalitsus vastu 2 korraldust 18 objekti 
osas. Viimsi vallas on pooleli 12 objekti maa riigi omandisse jätmiseks maareservina ja 1 
objekti osas on maa riigi omandisse jätmine teistel alustel. 
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Geoinfo, geodeesia ja geoloogia 
2015. aastal loodud geoinfosüsteemi on täiendatud  ja edasi arendatud. Laekuvate 
teostusjooniste,  topo-mõõdistuste ja ehitusjärgsete mõõdistuste baasil toimus  andmete 
kontrollimine, parandamine ja täiendamine.  
2020. aasta  jooksul registreeriti topo-geodeetilisi mõõdistustöid 294 objekti kohta, 
ehitusjärgseid mõõdistusi 263 objekti kohta, trasside teostusjoonised esitati 178 objekti 
kohta.  

2020. aastal olid maakorralduse kulud kokku 20,1 tuh. eurot (2019. aastal 131,7 tuh. eurot, 
sh investeerimiskulud (arvutite tarkvara) 115,3 tuh. eurot). 
 
Teede ehitus, hooldus ja korrashoid 
Valla teede iga-aastast asfaltbetoonkatete lappimist teostati mahus 10 997 m2 ja 
alukonstruktsioone remonti mahus 1269 m2 - töid teostas TREF Nord AS. 
Teid pindas 2020. aastal Tariston AS. Kahekordse pindamise maht oli 25 246 m2 (2019. 
aastal 22 182,5 m2), pooleteise kordse meetodiga pindamise maht oli 7 041 m2 ja ühekordse 
pindamise maht oli 10 210 m2 (2019. aastal 6 470 m2). Kui 2019. aasta ühe m2 pindamise 
maksumuseks oli keskmiselt 4,1 tuh. eurot siis 2020. aastal kujunes keskmiseks 
maksumuseks 2,7 tuh. eurot/m2. Tänu bituumenihinna langusele sai Viimsi valla avalikke teid 
võrreldes eelneva aastaga pinnatud 13 850 m2 enam. Uue, tolmuvaba katte said järgnevad 
teed või teelõigud: Kolhoosi, Kolhoosi põik, Tammetõru, Metsaääre, Kaldakivi, Karjakella, 
Kristlepa, Arunurme, Külavainu, Karjaaia, Kraaviaia, Mündi põik, Veeringu, Aiaotsa põik, 
Hiirekõrva, Ellerheina, Riiasöödi, Kabelikivi, Randoja, Taganõmme, Väike-Meriste, Kastani, 
Lahe, Remmelga, Metsavahe, Krati, Rannaliiva, Tõru, Lepakännu, Vardi, Loomisvälja, Viigi, 
Rajamäe, Kibuvitsa põik, Angervaksa, Meritähe põik, Reinu, Lilleoru, Kasekännu, Kurvi, 
Mere, Orhidee, Tammiku, Tulika, Tuulepesa, Lageda, Kõrkja ja Ampri teed. Pindamistööde 
omanikujärelevalvet teostas TPJ Inseneribüroo OÜ.  
Suve jooksul ehitati ja laiendati järgnevad parklad: Kibuvitsa tee 1 asuva Randvere keskuse 
parkla, Prangli saare Kelnase sadama parkla  ja Rannapere Pansionaadi parkla. Kibuvitsa 
teele rajas WWR Systems OÜ 5 uut parkimiskohta ning kogu parkala parkimiskohad jooniti. 
Kelnase parklale projekteeriti ja rajati uus freespuru kattega ning 17 kohaga parkla, 
ehitustöid teostas Mefab OÜ. Rannapere Pansionaadi parkla laiendamisega rekonstrueeriti 
kaevud ning korrastati parkimiskorraldust. Parkla laiendustöid teostas AS TREF Nord. 
Kevadel ja suvel rekonstrueeriti keskuses Rannapere Pansionaadi ümbruses 
kolhoosiaegsed jalgteed. Valgustus renoveeriti varasemalt LED I projekti raames. Ehitustöid 
teostasid mitmed ettevõtted: WWR Systems OÜ, AS TREF Nord AS ja abiks oli ka Viimsi 
õpilasmalev. 
Septembri alguseks valmis Nurme põik jalgtee, millega ühendati Nurme põik jalgtee lõigud 
omavahel. Töid teostas WWR Systems OÜ. 
Sügisel ehitati ümber Lubja külas Lubja tee ja Pärtlepõllu tee ristmik seoses Pärtlepõllu tee 
väljaehitusega. Rekonstrueerimistööde hulka kuulusid eraldussaare ja põrkepiirde 
eemaldamine, sõiduteede kujade sirgemaks ehitamine, Lubjamäe bussipeatuse nihutamine 
ja Lubja tee nutiülekäiguraja rajamine. Ristmiku ümberehitamist teostas Fertum Holding OÜ. 
Hetkel on pooleli vaegtööd. Nutika ülekäiguraja lahendus telliti ettevõttelt Bercman 
Technologies AS. 
2020. aasta sügisel alustati Aiandi tee remonttöödega. Esimese etapina teostati kandevõime 
uuringud ning tehnovõrkudega seotud kaevetööd. Aiandi remonttööde järgneva etapi 
töödeks on tee tasandusfreesimine, uue jalgtee rajamine, tänavavalgustuse uuendamine, 
drenaaži trasside rajamine, haljasalaribade ja kõrghaljastuse lisamine ning planeerimistööd. 
Paralleelselt on kavas teha AS Viimsi Vesi torustike tööd ja pikendada Aiandi tee sademevee 
kollektorit. Aiandi tee renoveerimistööd lõppevad 2021. aasta suvel. 
Suvel ja sügisel remonditi Naissaarel Tagaküla teed. Tagaküla teel täideti kohaliku 
materjaliga (kruusa ning killustiku seguga) Tagaküla tee kattesse tekkinud löökauke. Tööd 
teostas TREV-2 Grupp AS. 2020. aasta novembrist alates kuuluvad Naissaare Tagaküla tee 
ja Männiku tee hooldatavate teede nimekirja ning seetõttu on korrapärane säilitusremont 
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vajalik. Prangli saarel tehti Lääneotsa tee ja teiste teede halvas olukorras olevate lõikude 
freespuruga remonti, töid teostas TREV-2 Grupp AS. Muudest töödest teostati Vehema tee 
1a esise kergliiklustee lõpuni ehitamine (kohtuvaidlus hoone omanikuga jätkub Vehema tee 
rekonstrueerimise lahenduse osas) ning paralleelselt Viimsi Vesi trassitöödega laiendati 
Tammekivi teed ja Viimsi Vesi trassitööde käigus sai Hoburaua tee uue teekatte. 
Teede projektidest said valmis Riiasöödi tee pikenduse projekt ning Riiasöödi-Randvere 
ristmiku ümberehituse projekt. Töös on Jäätma tee rekonstrueerimise ja Nurme tee 
rekonstrueerimise projektid. Valmis eskiisprojekt koos projekteerimistingimuste eelnõuga 
Randvere tee ümberehituseks ja kõnniteede laiendamiseks ning Põldheina tee 
pikendmaiseks ja tee äärde parklakompleksi ehituseks seoses Kultuuri- ja hariduskeskus 
Artium rajamisega. Koostati Metsakasti küla läbiva Randvere tee eskiis ning esitati 
Transpordiametile, kes kavandab piirkonda teisele poole sõiduteed kergtee rajamise. Nende 
tööde raames on kavas rajada ka Metsarahva piikonnale ülekäigurada koos bussipeatuste 
ühendusega.  
Viimsi vald andis 2020. aasta kevadel Vana-Narva maantee üle Transpordiametile ja 
tänaseks on riik alustanud Vana-Narva maantee ja Saha-Loo tee eskiisprojektide 
koostamisega, et teed rekonstrueerida. Aasta lõpus saabus Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumist ministri käskkiri, millega võõrandatakse Randvere tee 
Haabneemet läbiv tänava lõik Viimsi vallale. Võõrandamine toimus 2021. aasta alguses, 
hooldus anti vallale üle 01.03.2021. 
Arendajate poolt valmisid ja anti Viimsi vallale üle Hüatsindi tee koos jalgteega, Aiandi põik 
koos jalgteega, Paepanga tee koos jalgteega ning Randvest OÜ arendusalal Metsakastis 
Katkuniidu põik, Mäehaldja tee ja Puuhaldja tee koos jalgteedega. Koostöös vallaga on 
arendajad aidanud luua kvaliteetset elukeskkonda. Lisaks andsid mitmed eraisikud vallale 
üle ligi paarkümmend kinnistut teemaade laiendustega.  
2020. aasta jooksul anti välja 20 tee-ehitusluba 28 tee ehitamiseks ning 11 kasutusluba 16 
teele (2019. aastal 12 tee-ehitusluba  ja 13 kasutusluba).  
Teede olukorra seirelahendustes mindi üle Street-U lahenduselt EyeVi keskkonnale, mis 
võimaldab lisaks tänavavaatele ka defekte tuvastada ja ortofotodelt lähimõõtmisi teostada. 
Kasutusele võeti TIK teeilma teenus, et teeilmaprognoose ette näha ja hoolduse 
korraldamisel vastavalt reageerida. 
2020. aasta alguses sai valmis valla teederegistri andmete uuendus ja tervikteede 
lõigutamine ning andmete kandmine teederegistrisse teelõikude kaupa. Aasta lõpu seisuga 
oli Viimsi valla teeregistris 2 365 kannet kinnistute põhiste teede kohta, need moodustavad 
kokku 401,1 km pikkuse teedevõrgustiku (koos riigimaanteedega 425,1 km).  
2020. aasta jooksul esitati 31 taotlust tänavate / teede ajutiseks sulgemiseks taotlusi. 
väljastati 27 luba, neist pikendati 2 (2019. aastal väljastati 75 ja pikendati 12 luba). Teede 
ajutine sulgemine on loa taotlejale tasuline (va juhul kui tegu pole vallavalituse tellitava 
tööga) ja aastaga laekus lubade väljastamisest vallale maksutulu 1,9 tuh. eurot (2019. aastal 
16,7 tuh. eurot). 

Teede korrashoid 
2020. aasta sügisel viidi läbi uue perioodi teehoolde hange ja valla teehooldajana jätkab 
lepingu alusel alates 2020. aasta novembrist kuni 2027. aasta lõpuni TREV-2 Grupp AS. Uue 
hooldehankega on Viimsi vald jagatud talveperioodil 18 hooldepiirkonnaks, mille lume- ja 
libedusetõrjeks on pidevas valmisolekuks 24 erinevat masinat. Aasta lõpus alustati 
teeilmajaamade uuendamisega ning uue ilmajaama paigaldamisega Muuga tee ringile.  
2020. aasta alguses oli oluliseks töölõiguks libeduse tõrjumine. Talv oli pehme ja 
temperatuurid püsisid enamjaolt 0 kraadi ümbruses ning see tingis pideva libedatõrje 
vajaduse sõiduteedel ning jalg- ja jalgrattateedel. Vesiste ilmaolude ja temperatuuri 
kõikumiste tõttu oli vajalik remontida lõhutud teekatteid ja teepeenraid. Talihoolde kulud olid 
kokku 2020. aastal ligi 425,0 tuh. eurot. 
Suve perioodil puhastati ja remonditi teekatteid, ehitati freespurukatteid, hööveldati, taastati 
peenraid, hooldati veeviimareid, puhastati teekraave, remonditi ja paigaldati 
liikluskorraldusvahendeid, eemaldati teemaal asuvaid nähtavust piiravaid puid ja oksi jne. 
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Ribapindamise baasmahule 2500 m2 telliti lisaks juurde 8 773 m2 katete ribapindamist, 
sellest suuremad mahud tehti Tammelaane, Tulbiaia, Muuli tee, Lännemäe ja Kaevuaia 
teedel. Tolmutõrjet (kaltsiumkloriidiga tolmavate teede kastmine) teostati suvel kolmel korral. 
Asfaltkatete pragusid parandati patcheriga kokku 200 tundi. Eelmise aastaga võrreldes 
suurenes niidetavate teemaade arv 7 uue tee võrra (niidetavate teede arv kokku 177 tk) ja 
samuti suurenes niidusagedus 14 olemasoleval teel. Hooldetööde käigus tegeleti ka 
erinevate ühikhinnapõhiste lisatöödega, mille käigus veeti pindamisele minevatele 
teepõhjadele freespuru, rajati Nelgi teele jalgtee ühendus vallamaja parkla ja Nelgi tee 
jalgteega, rajati Rohututi jalgteele freespurust kate, korrastati Jäätma tee teemaa-ala, rajati 
Remmelga teele renn vee äravooluks teekattelt, saarel remonditi teekatteid. 
Teehoolduse tegevusalalt rahastatakse ka kohalike omavalitsuste GIS projekti „Kohalike 
omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi 
valla näitel“. Hanke tulemusel sõlmiti arendustööde leping Industry62 OÜ-ga. Aasta jooksul 
kaardistati kõik protsessid, kasutuslood ja teenused, mida uus süsteem tegema hakkab. 
Tööde tulemusena valmis mahukas ligi 300 lk detailanalüüs, mis sai sisendiks 2021. aasta 
jaanuaris alanud arendustööle. GIS projekti nimetuseks sai arenduse käigus VAAL – valla 
avalike andmete lahendus. Paralleelselt alustati andmete korjega, mis tuleb süsteemi selle 
testimise ajaks lisada – üldplaneeringute kihid, sademevee, teede ja tänavavalgustuse taristu 
kaardikihid jm seotud andmed. Uude süsteemi lisatakse elanikele vaatamiseks kogu valla 
tehnilise taristu andmed ja erinevad taotlused, mida saab selleks eraldi loodud moodulis 
mugavalt esitada. Arendus kestab terve 2021. aasta. 
 
Teede ehituseks ja hoolduseks eraldas riik 2020. aastal koos Riigi lisaeelarve täiendava 
eraldisega kokku 518, 8 tuh. eurot (2019. aastal 257,7 tuh eurot). Teede ehituse kulud olid 
2020. aastal 491,9 tuh. eurot  461,6 tuh. eurot (2019. aastal kulud 4 992,9 tuh. eurot). Teede 
hoolduse kulud olid 2020. aastal 1 018,8 tuh. eurot (2019. aastal teede hoolduse kulud 918,2 
tuh. eurot). 
 
Liikluskorraldus  
Valla teedel liiklusohutuma keskkonna kujundamiseks pandi suurt rõhku 
liikluskorraldusvahendite uuendamisele - telliti liiklusmärke, viitasid ja liikluskorraldustöid.  
Teekatete joonimis- ja märgistustööde teostamiseks sõlmiti riigihanke tulemusel nelja-
aastane leping Naami-V OÜ-ga. 2020. aastal teostati ligikaudu 2550 m2 märgistust. 
Vallavolikogu kinnitas lõppenud aasta detsembris Stratum OÜ poolt koostatud Viimsi valla 
transpordi- ja liikuvuskorralduse arengukava aastateks 2020-2030 (lühendina TRAK), millega 
kujundatakse valla transpordi valdkonna tulevikusuunad. Arengukava rõhutab vajadust 
arendada transpordisüsteemi tervikuna, tagades inimeste igapäeva eluks vajalikud 
liikumisvõimalused. Oluline on suurendada jalgrattakasutust ning pikemate vahemaade 
korral parandada ühistranspordi kättesaadavust. Selle eelduseks on kergliikluse 
eelisarendamine ning ühistranspordikorralduse arendamine. 
Viimsi vald katsetab ka erinevaid nutikaid liikluskorralduslahendusi, et valla 
liikumiskeskkonda ohutumaks muuta. 2020. aasta oktoobri lõpus paigaldas Bercman 
Technologies AS Lubja teele Uus-Pärtle lasteaia juurde nutiülekäiguraja süsteemi. 
Taustvalgustusega ülekäigurajamärgid on parema nähtavusega ka raskete ilmastikuolude 
korral. Uus süsteem kasutab kaamerasüsteemi jalakäijate tuvastamiseks ning postidel 
asuvaid LED-tulesid autojuhtidele eelseisva ülekäiguraja osas hoiatamiseks. 
2021. aastal kavandatakse paigaldada nutikas ülekäiguraja süsteem ka Aiandi teele ja 
Randvere teele. Samuti on tehtud ettepanekud Transpordiametile, et rakendada nutikaid 
süsteeme ka Rohuneeme teel. 
Liiklusohtlike kohtade ohutumaks muutmise osas tehti Transpordiametile ettepanek muuta 
ohutuks Hundi tee ja Rohuneeme tee ristmiku ülekäik ja Suurevälja bussipeatuste vaheline 
ülekäik. Täiendavalt juhiti Transpordiameti tähelepanu Rohuneeme - Randvere ringtee 
ohutumaks muutmisele (on algatatud ümberprojekteerimine) ning samuti Randvere - Aiandi 
ringile ja Muuga tee lõpu lõigule, mis on kitsas ja pime.  
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Liikluskorraldustöid teostati 2020. aastal 51,7 tuh. euro eest (2019. aastal 64,3 tuh. eurot).  
 

 Transpordikorraldus 
Valla elanikele tagati siseliinide (V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 ja V9) ja Tallinna linna 
piiriüleste liinide (1A, 38 ja 49) ning maakonnaliini (114, 115 ja 174 - Viimsi valla piires) 
bussiliiklus. Vallasisese ühistranspordi teenuse osutajana jätkab vähemalt 2021. aasta lõpuni 
Hansa Bussiliinid AS. Ühistranspordi valdkonna suurimaks väljakutseks oli vallaelanike 
vajadustest lähtuvate sõidugraafikute koostamine, kus omavahel oleks hästi koordineeritud 
nii vallaliinid kui ka maakonnaliinid ja linnaliinid.  
Valla ühistransport oli lõppenud aastal mõjutatud koroonaviirusest tingitud eriolukorrast, mille 
ajal sõitis vallasisene ühistransport vähendatud mahus ning seisid ka koolibussid. Aasta 
jooksul asendati väikebussid normaalbussidega, milles on rohkem ruumi ning parem 
võimalus hoida distantsi. Vallaliinid sõitsid 2020. aastal kokku ligikaudu 644 500 
liinikilomeetrit, mida on 64 100 km vähem võrreldes aasta varasemaga. Sügisel jätkus 
teenindamine sama mahuga, mis enne koroonaviirusest tingitud eriolukorda. 
Kodukontorid, distantsõpe ja muude tegevuste umberkujunemine on jälje jätnud ka 
ühistranspordi kasutatavusse. Ühissõidukite piletimüügisüsteemi valideerimiste andmetel 
tehti möödunud aastal valla siseliinidega ligikaudu 182 000 sõitu, mida on üle 30% vähem 
võrreldes 2019. aastaga. Kõige suurem langus oli aprillis, kui sõitjate arv vähenes ca 82%. 
Igati edukalt on käivitunud Harju maakonna uued avalikud bussiliinid 115 ja 174, mida 
teenindab SEBE AS. Kahe aastaga on maakonnaliinide veomaht suurenenud üle kahe korra 
- 266 770 liinikilomeetrilt 2018. aastal 630 580 liinikilomeetrini 2020. aastal. Kuigi 
koroonapandeemia on üldiselt vähendanud ühistranspordi kasutatavust, siis 
maakonnaliinides on aasta kokkuvõttes toimunud tehtud sõitude arvu kasv - 2019. aasta 
336 000 sõidult ligikaudu 360 000-le sõidule 2020. aastal. 
Kontaktõppest lähtuvalt on toiminud ka koolibussi teenus. Oktoobris läbiviidud loenduste 
alusel kasutas Viimsi Keskus - Balti jaam ja Tammneeme - Balti jaam koolibussi keskmiselt 
74 õpilast päevas. Populaarseim oli Viimsi Keskus - Balti jaam koolibuss, mida kasutas iga 
päev keskmiselt 48 õpilast. Tammneeme suunalist koolibussi kasutab iga päev keskmiselt 26 
õpilast.  
2020. aasta mai lõpus käivitas Viimsi esimese Tallinna naabervallana Randvere tee ja Hundi 
tee äärses parklas Pargi ja Reisi süsteemi, millega loodi täiendav võimalus mugavaks ja 
keskkonda säästvamaks liikumiseks Tallinna kesklinna. Lõppenud aastal kasutati Pargi ja 
Reisi süsteemi ca 100 korral. Viimsi Pargi ja Reisi parklast saab Tallinna kesklinna Harju 
maakonna avaliku bussiliiniga 174. Tasuta P&R teenuse kasutamiseks on vajalik omada 
isikustatud Ühiskaarti, millele on laetud tagatis 3 €. Loodame, et tulevikus laieneb Viimsi 
süsteemi ka Tallinna linna ühistransport. 
Valla keskuse peatustesse Ravi teel projekteeriti ja ehitati uue disainiga 2 
kompleksootepaviljoni (rattaparkla ühes kahe ootekoja mooduliga). 2021. aastal on kavas 
peatuste uuendamisega jätkata ja uued ootekojad saab hetkel valmiva Kultuuri- ja 
huvihariduskeskuse Artium ning riigigümnaasiumi peatus. Lisaks korrastatakse Luhaääre tee 
ja Kiigemäe tee piirkonna peatusi. 2020. aastal likvideeriti 2 amortiseerunud plekist ootekoda 
ja asendati klaasist ootekodadega, täiendavalt paigaldati 2 klaasist ootekoda postipeatuste 
asemele. Jätkatakse vanade ootekodade uuendamise ja hooldamisega ning postipeatuste 
arvu vähendamisega (2020. aasta lõpul 36% peatustest postipeatused).  
Kavas on ka välja töötada reaalaja infot kajastav tarkvara ja paigaldada peamistesse 
sõlmpunktidesse vastavad ekraanid. Reaalaja infosüsteemi projekt on kavas läbi viia 2021-
2022 aastatel ning selleks on Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus MTÜ koos Harjumaa 
omavalitsustega saanud toetuseks positiivse eelotsuse Maakondade arengustrateegiate 
elluviimise toetusmeetmest. Viimsi valla osa antud projektis on ligikaudu 107 tuh. eurot. 
Veoauto keelualasse sisenemiseks või erivedude teostamiseks väljastati 75 veoluba (2019. 
aastal 145 veoluba), need olid valdavalt seotud ehitusobjektidele ehitusmaterjalide veoga.  
Taksoveoga seonduvaid menetlusi teostati 28. Väljastati 10 takso sõidukikaarti ja 18 
taksoveo teenindajakaarti. 
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Kokku kulus transpordikorraldusele 2020. aastal 1 127,0 tuh. eurot, sh investeeringuteks 
113,6 tuh. eurot (kompleksootepaviljonid) (2019. aastal 961,2 tuh. eurot).  
 
Veetransport ja Viimsi saared 
Viimsi vald piirneb kolmest küljest merega. Möödunud aastal jätkas Veeteede Ameti 
kartograafiateenistus uute merekaartide koostamist. Kaardistati ka Viimsi poolsaare 
rannikumerd ja Viimsi sadamate akvatooriumid. Seoses sellega täpsustati valla sadamate 
veeala sügavusandmeid ja navigatsioonimärgistust, et rahvusvahelistele merekaartidele 
kantaks kogu kaasajastatud informatsioon.  
2020 detsembri seisuga on Prangli saarel registreeritud 215 inimest (2019. aastal 206) ja 
Naissaarel 20 (2019. aastal 16). Jätkus Naissaare arengukava koostamine, Prangli saare 
arengukava aastateks  2020-2030 kehtestati 2020. aasta juunis. 
Hajaasustuse programmist toetati väikesaarte elanike majapidamisi läbi 4 taotluse, millest 
kõik olid seotud veetaristu rajamisega (puurkaevud ja veetorud, neist 1 Pranglil ja 3 
Naissaarel). Kokku toetati projekte riigi ja valla poolt 26,0 tuh. euroga, millele lisandusid 
taotlejate omaosalused. 
Suvel korraldati kontsessioon Prangli uue kauplusepidaja leidmiseks aastateks 2020-2030. 
Senine operaator Lumm OÜ lõpetas poepidamise ning hanke tulemusena jätkab 2020. aasta 
septembrist kaupluse opereerimist Saare OÜ.  
Viirusepiirangute ja inimeste suurenenud ohutunde tõttu ei külastanud 2020. aastal erinevalt 
varasematest aastatest Kelnase sadamat rannasõidu reisilaevad. Samuti tuli vähendada 
reisilaevaliiklust Prangli saarele. Prangli laevaliini (parvlaev Wrangö) opereeris Tuule Liinid 
OÜ, sügisel sõlmiti uus leping perioodiks 2020-2024, millega senine operaator jätkab liini 
teenindamist. Aasta jooksul sooritati 1 496 reisi (2019. aastal 1 506 reisi) ja veeti 26 850 
reisijat  ning 734 sõidukit. 
Naissaare püsielanikele ühenduse pakkumiseks teostas Naissaare Kohvik OÜ laevaga 
KALK aastaringselt juhuvedude põhiseid reise Naissaare ja Tallinna vahel. Sügisel sõlmiti 
hanke tulemusena uus leping perioodiks 2020-2022. Kokku sooritati aasta jooksul 111 edasi-
tagasi reisi kokku 511 reisijaga ja veeti 150 toidu/varude kotti. Seoses koroonaviirusega tuli 
peaaegu iga reisiga viia linnast saarele vähemalt kahe majapidamise jaoks toidukotte. 
Veeteede Ameti laev EVA sooritas valla poolt tellitud ametiabi korras 19 tellimusvedu - kaupa 
veeti valdavalt eraisikutele erinevatele saartele (ehitusmaterjale, kütust, heina jm). 
Viimsis on kokku 9 suuremat sadamat. Viimsi valla hallata on Leppneeme ja Kelnase sadam, 
Naissaare sadam on antud hallata  Saarte Liinid AS-le. 
Sadamate tegevust mõjutas 2020. aastal COVID-19 viirusepuhang. Olulisel määral vähenes 
mereturism Kelnase saarele ja Naissaarele. Kuna naaberriikide mereturistide huvi püsis 
kevadel ja suve hakul päris suur, siis leidis vallavalitsus koostöös Politsei- ja 
Piirivalveametiga võimalusi Eesti, Soome ja Rootsi väikelaevnike vastuvõtmiseks parimal 
võimalikul viisil. Kelnase sadamat külastas kevad-suvisel hooajal 705 kaatrit ja jahti. Eestist 
oli 560 paadikülastust, Soomest 141 ning teistest riikidest 4. 
Kesk-Läänemere programmi kaudu rahastatava projekti „30 Miles“ tegevuste raames jätkus 
Kelnase ja Leppneeme sadamate laienduskontseptsioonide koostamine. Selleks vajalik 
Keskkonnamõjude hindamine viidi edukalt lõpule. BATSeCo-BoaT välisprojekti raames 
soetati ja paigaldati Kelnase ja Leppneeme sadamasse väikelaevadelt reovee vastuvõtmise 
seadmed. Leppneeme sadam sai väikelaevade tankla. Nii reovee seadmed kui ka tankla 
töötavad iseteenindamisega. 
Jätkati sadamate taristu uuendamisega. Kelnase sadamas parendati oluliselt kaldarajatisi, 
sadam sai uue teenindushoone, täielikult vahetati välja ujuvkai ketid. Leppneemes vahetati 
välja puitvendrid, paigaldati kõrgusmärgid ja kaide nimetused, aasta lõpus asuti paigaldama 
uut kaamerasüsteemi. Kelnase ja Leppneeme sadamate navigatsioonimärkide hooldus anti 
üle Veeteede Ametile.  
Vallavalitsus uuendas Leppneeme ja Kelnase sadama eeskirjasid ja sadamaregistri 
andmeid. Mõlemas sadamas korraldas madruste tööd ja sadamateenuste osutamist 
sadamate operaator Viimsi Haldus OÜ. Kelnase sadamat administreeris Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts MTÜ. 
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga alustati läbirääkimisi Leppneeme ja Kelnase 
sadamate üleandmiseks Saarte Liinid AS-le. See võimaldaks sadamate arenguteks 
suuremaid investeeringuid muuhulgas Euroopa Liidu fondidest. Viimsi vallavalitsus koostas 
esmase tehnilise kirjelduse ja arengudokumentatsiooni ning koos Saarte Liinidega vaadati 
üle mõlema sadama tehniline seisukord ja võimalikud arendusväljavaated. Koostöö selles 
osas jätkub 2021. aastal.  
Saarte Liinid AS haldab hoonestusõiguse alusel Naissaare sadamat. 2020. aasta suvel 
lõppesid haldaja  teostatud  sadama renoveerimistööd, mida aitas projekti raames rahastada 
EL Ühtekuuluvusfond. Kokku külastas sadamat navigatsioonihooajal 1 910  külalisalust 
(väikelaeva) 8 360 inimesega pardal. Sadama kaubakäive oli 523 tonni (valdavalt 
ehitusmaterjalid). Reisilaevade külastusi oli 2020. aastal 188 (2019. aastal 267 külastust ca 
15 000 reisijaga). Naissaare sadam on Eesti üks enimkülastavaid väikesadamaid. 2021. 
aastal plaanib Saarte Liinid OÜ paigaldada lisaks ühe 45-meetrise ujuvkai ja sillutada kiviga 
sadamahoonete esise ala.  
Vallavalitsus eraldas täiendavalt toetust Prangli Lõunasadama arendamiseks projekti 
„Prangli Lõunasadama merepäästevõimekuse parendamine“ raames. Projekt sai rahastuse 
väikesaarte programmist.  
Viimsi vald väljastab püsiasustusega väikesaarte elanikele kalapüügilubasid. 2020. aastal 
väljastati Prangli saare elanikele 53 kalastuskaarti 336 võrgule. Kehtestatud piirarv 2020. 
aastaks oli 741 võrku. Prangli saare elanikud taotlesid kalastuskaarti valdavalt 1 kuuliseks 
perioodiks ja korraga 3 nakkevõrgule. Teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogus 
registreeritud kalapüügiaruannete kohaselt püüti pranglilaste poolt enim lesta (ca 900 kg) ja 
turska (ca 600 kg). 
Naissaare elanikele väljastati 2020. aastal 7 kalastuskaarti 65 võrgule. 2020. aasta piirarv oli 
324 võrku. Naissaare elanikud taotlesid kalastuskaarti korraga keskmiselt 5-6 kuuliseks 
perioodiks ja valdavalt kuni 2 nakkevõrgule. Kalapüügiaruannete kohaselt püüdsid Naissaare 
elanikud samuti enim lesta (ca 63 kg), lisaks räime ja meriforelli (kumbagi ca 15 kg). 

Munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega seotud kulutused olid 2020. aastal 815,9 tuh. eurot 
(2019. aastal 673,4 tuh. eurot). Viimsi saartega seotud tegevuste kulud olid 2020. aastal 93,8 
tuh. eurot (2019. aastal 92,6 tuh. eurot). Riikliku tasandusfondi eraldis väikesaarte toetuseks 
oli 2020. aastal 101,5 tuh. eurot. 

 
Planeerimine 
2020. aasta jooksul kehtestati 21 detailplaneeringut, neist 10 kehtestas vallavalitsus ning 11 
vallavolikogu.  
Esile toomist väärib Prangli saare üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamine. Tänaseks on juba laekunud esimesed riigiasutuste seisukohad ja 
ettepanekud lähteseisukohtade väljatöötamiseks. Prangli saare üldplaneeringu koostamise 
protsess ja selleks vajalike toimingute tegemine jätkub aktiivselt eeloleval aastal. 
Jätkus 2019. aasta lõpus käivitunud Haabneeme aleviku üldplaneeringu koostamise 
menetlus. Haabneeme üldplaneeringu koostamise menetlus on jõudnud etappi, kus valminud 
on üldplaneeringu eskiis. eskiis esitatakse 2021. aasta alguses avalikule väljapanekule, mille 
raames saavad kõik valla elanikud ja vallaga seotud isikud teha ettepanekuid koostatava 
Haabneeme üldplaneeringu lahendusse.  
2021. aastal jätkatakse algatatud Prangli üldplaneeringu menetlemist. Samuti jätkub 
Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneering koostamine.. 
Kavas on Prangli saare Kelnase sadama ja Leppneeme sadama detailplaneeringu 
menetluste algatamine ja koostamine. 

Augmented Urbans välisprojekt 
2020. aasta jooksul jätkusid tegevused Augmented Urbans välisprojekti raames, mis viiakse 
planeeritult lõpule 2021. aasta esimeses kvartalis. Nelja riigi vahelise rahvusvahelise projekti 
tegevusteks Viimsis olid Randvere tee eskiislahenduse väljatöötamine, Haabneeme 
üldplaneeringuga seotud tegevused, Haabneeme 3D mudeli loomine, koostöö kogukonnaga 
ja projekti partnerlinnadega. 
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Üheks suuremaks ettevõtmiseks projekti raames oli Haabneeme alevikku läbiva Randvere 
tee eskiislahendusega loodud tulevikunägemus Randvere tänavale kui nn peatänavale lõigul 
Rohuneeme teest kuni Tammepõllu teeni. Peatänava eskiisi koostas SWECO Projekt AS 
inseneride ja ekspertide kollektiiv arvestades Viimsi Vallavalitsuse valdkondlike spetsialistide 
ja erinevate kaasatud ekspertide (sh haljastus- ja keskkonnaeksperdid, maastikuarhitekt, 
liiklusspetsialistid jne) ning elanikkonna seas läbi viidud küsitlustelt saadud rohket 
tagasisidet. Infra BIM OÜ meeskond aitas eskiisist luua 3D animatsiooni. 
Eskiislahenduse loomine toimus tihedas koostöös kogukonnaga (sisendi andmisele rääkis 
kaasa 242 inimest) ning kohalike koolide-lasteaedade hoolekogudega.  
Aasta lõpus, detsembris tutvustati kogukonnale Augmented Urbans projekti tulemusi 
kahenädalase rändnäitusega Viimsi Raamatukogus. Näitusel kajastati partnerlinnade 
pilootalasid ning tulemusi. Näituse stendid töötasid välja tootedisaini tudengid Metropolia 
ülikoolist (projekti juhtpartner). Näituse perioodil 7.-21. detsembrini külastas raamatukogu 
4419 inimest. 2021. aastal asutakse ellu viima peatänava I etappi, mis jääb Artiumi esisele 
lõigule. 

Territoriaalse planeerimise kulud oli 2020. aastal 114,6 tuh. eurot (2019. aastal 60,2 tuh. 
eurot). 
 
Ehitus ja ehitusekspertiisid 
Ehitusteenustega seotud loamenetlus toimub e-menetlusena ehitisregistri www.ehr.ee kaudu. 
Registris on 2020. aasta jooksul tehtud mitmeid uuendusi ja 2021. aastal on tulemas 
ehitisregistri uus versioon, mis peaks muutma selle käsitsemise tunduvalt 
kasutajasõbralikumaks kui senine seda on.  
Üheks oluliseks töölõiguks on ehitusprojektide menetlemisel piirinaabrite ja asjast 
puudutatud isikute kaasamine arvamuse andmiseks ning laekunud arvamustele ja 
vastuväidetele tagasiside andmine. 2020. aastal kaasati erinevate menetluste raames 
arvamuse andmiseks 2 304 isikut. 
Võrreldes 2019. aastaga kasvas 2020. aastal vallavalitsusele esitatavate esmaste 
loataotluste arv - 384 tk. Paraku ei vähene puudulike projektmaterjalide esitamisest tingitud 
korduvläbivaatuste arv. Kokku tegeleti 1 285 menetlusega (sisaldab korduvaid menetlusi). 
Üheks põhjuseks on see, et ehitusseadustik lubab esitada mitteloakohustuslikule ehitisele 
projekti, mis pole koostatud eriala spetsialisti poolt. Nii esitatakse läbivaatuseks jooniseid, 
mis ei vasta nõuetele või on ebaselged. Läbivaatamist pikendavavad ka projekteerijate poolt 
esitatud kiirustades koostatud materjalid. Täiendavad selgitamised ja korduvalt parandatud 
materjalide esitamine viib loamenetluse ettenähtust pikemaks. Esitatud projektide puudusi 
näitab ka ehitusloa taotlemiseks esitatud projektide tagastamine menetlusse võtmata, neid 
oli aasta jooksul 260. 
2020. aasta jooksul intensiivistus üksikelamute ja ridaelamute ehitus. Projekteeriti ka uusi 
korterelamuid Viimsi alevikus Jasmiini tee piirkonnas. Suuremad tootmisobjektid olid Muuga 
sadamasse ehitatud hallid. Avalikest objektidest oli olulisem Kultuuri- ja hariduskeskus 
Artium. Pärnamäe tee 190 kinnistule kerkib büroohoone, kus käivad ettevalmistused 
ehitustööde alustamiseks. Kavandamisel on veel mitu väikepoodi valla erinevatesse 
kohtadesse. 

2020 aastal viidi läbi järgnevaid menetlusi / väljastati lubasid : 

• seisukoha said 32 ehitusprojekti eskiisi (2019. aastal 31); 

• hoonetele koostati 58 projekteerimistingimust (2019. aastal 39) ja avatud menetlus 
viidi läbi 17 juhul (2019. aastal 8); 

• tehnovõrkudele ja -rajatistele koostati 30 projekteerimistingimust (2019. aastal 31); 

• tehnovõrkudele ja -rajatistele vormistati 255 ehitusluba ja 117 ehitusteatist (2019. 
aastal 107); 

• tehnovõrkudele ja -rajatistele vormistati 101 kasutuslubade ja kasutusteatiste 
dokumentatsiooni (2019. aastal 87);  

• veepuuraukude rajamise menetlusi oli 17, sh Naissaarel 15 (2019. aastal 3); 

http://www.ehr.ee/
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• soojuspuurauke rajati 14 kinnistul, kokku 52 puurauku (2019. aastal 5);  

• väljastati 263 ehitusluba (2019. aastal 238); 

• vormistati 643 ehitusteatist (2019. aastal 623); 

• uute ehituslubade väljastamise taotluste tõttu tunnistati kehtetuks 17 varem 
väljastatud ehitusluba  ja teavitati ehitusteatiste toimingu tühistamise otsusest; 

• Registrisse kanti 4-le kinnistule seatud sundvaldused. 
 
Ehitusvaldkonna ehitusloa- ja ehitisteatiste menetluste koondregistrisse kanti 2020. aastal 
uusi menetlusi (ilma korduvmenetlusteta) kokku 692 (2019. aastal 868 menetlust). 

Ehitusvaldkonnas laekus 2020. aastal riigilõivusid 70,1 tuh. eurot (2019. aastal 69,3 tuh. 
eurot), sh: 

• ehituslubade eest 52,8 tuh. eurot (2019. aastal 46,1 tuh. eurot); 

• kasutuslubade eest 14,3 tuh. eurot (2019. aastal 20,7 tuh. eurot, 

• projekteerimistingimuste eest 3,0 tuh. eurot (2019. aastal 2,5 tuh. eurot). 

2020. aastal jätkusid üle valla Telia Eesti AS ülikiire interneti (internet kuni 1 Gbit/s üles- ja 
allalaadimiskiirusega) võrgu ehitustööd ning uute valgustusvõrkude rajamised LED projekti 
raames. 
Suurenenud on huvi taastuvenergia lahenduste kasutusele võtmiseks, on hakatud 
paigaldama päikeseenergial põhinevaid süsteeme, tõukeks sellele oli ka riigipoolne toetus. 
Samuti suurenes maakütte kasutamine, sealhulgas nii pinnasesse paigaldatavate maakütte 
torustike kui ka maakütte puuraukude osa. Pinnasesse paigaldatavate torustike korral esineb 
aegajalt vastuolusid kõrghaljastuse säilitamisel. 
Suurenenud on huvi Naissaare ja Prangli saarel asuvate maaüksustele hoonestuse 
rajamiseks või taastamiseks. Kuna Naissaarel puudub tsentraalne elektrivarustus ja 
ühisveevärk, on sinna taotletud hulgaliselt uute puurkaevude ja väikeste päikeseelektri 
tootmise lahenduste rajamise lubasid. 
Muude olulisemate 2020. aasta tööde hulgas saab välja tuua: 

• tänavavalgustuse ehituslubade menetlustööd LED raames jt objektidel, kokku 42 
objektil trasside pikkusega 24 km ja enam kui 500 masti; 

• päikeseelektrijaamade paigaldamise ehituslubade tööd, kokku 25 objekti paigaldatava 
võimsusega ligi 500kW; 

• puuraukude rajamise ehituslubade ja kasutuslubade menetlemine, kokku 29 kinnistul 
67 puurauku. 

Tehnovõrke ehitati võrreldes eelmise aastaga peaaegu poole võrra rohkem. Kokku rajati ja 
renoveeriti 87 km tehnovõrke (2019. aastal 59 km), sh veetrasse 11 km (2019. aastal 4 km), 
kanalisatsioonitrasse 8 km (2019. aastal 4,7 km), sademevee- ja drenaažitrasse 22 km 
(2019. aastal 6,6 km), tänavavalgustuse elektriliine 24 km (2019. aastal 17,3 km), elektriliine 
7 km (2019. aastal 6,2 km), sideliine 13 km (2019. aastal 16,5 km), gaasivõrke 1,3 km (2019. 
aastal 1,1 km), soojusvõrke 3 km (2019. aastal 2,6 km).  

Kokku moodustasid ehitusvaldkonnaga seotud ekspertiisiteenuste kulud 25,0 tuh. eurot 
(2019. aastal kulud 12,2 tuh. eurot).  

Ehitusjärelvalve 
Seoses koroonaviiruse levikuga 2020. aastal ja sellest tulenevate piirangutega jäid 
töötulemused mõnevõrra tagasihoidlikumaks, kuna välditi inimeste kutsumist 
menetlustoimingutele, kasutusloa taotlusi esitati vähem ja ka külastatud objektide 
menetlusteks inimesi välja pigem ei kutsutud. Maa-ameti ülelendudega tuvastati 1 670 
ehitist, mis vajavad valla poolset kontrolli (ei ole registris, on valed andmed jne). 
Kontrollitoimingutega alustati 2020. aastal ja jätkatakse 2021 aastal. 
2020. aastal rakendatud tööviis – proovida inimesi vabatahtlikuks täitmiseks antud tähtaja 
jooksul panna oma ehitisi või dokumente korrastama ei andnud soovitud tulemust. 
Vabatahtlikult täitis nõudeid vaid väga väike osa elanikest. 2021. aastal seda tegutsemisviisi 
enam ei rakendata ja antakse kohe ettekirjutus koos sunniraha hoiatusega, et vältida 
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viivitust, mis tuleneb vabatahtlikust tähtajast ja ettekirjutuse andmise vaidlustamisest 
vaidemenetluses ja kohtus. 
Prangli kuuri lammutamiseks saadi rahastus Kredex SA-lt 90% ulatuses summas 14,0 tuh. 
eurot. Halduskohtus jäi püsima 2 ebaseaduslikult ehitatud ehitise (Rannakuuse tee 6a ja 
Rohuneeme tee 82b) lammutamiseks antud ettekirjutus. Inimesi rünnanud koerte omanikud 
avastati kõigil neljal korral, nende suhtes viidi läbi väärteomenetlused ja loomaomanikke 
karistati. Viidi läbi 1 asendustäitmine Heldrivälja kinnistul – utiliseeriti lagunenud soojakud ja 
niideti kinnistu - asendustäitmise maksumus nõutakse läbi kohtutäituri sisse kinnistu 
omanikult. 10 aastat korrastamata olnud Männiliiva tee 2 kinnistu osas on alustatud 
järelevalvemenetlus ja antud ettekirjutus ning võib loota, et 2021 oktoobriks saab kinnistu 
korrastatud. Aruheina haljaku omanikule, millele on valla kasuks seatud eelmärge 
kinnistusraamatusse kinnistu kasutamiseks spordi ja puhkealana, anti ettekirjutus 
ebaseaduslikult kinnistu ümber rajatud aia eemaldamiseks. Ettekirjutused on antud Hämariku 
tee 2 ohtliku ehitise lammutamiseks ja Püünsi tee 12b poolelioleva ehitise korrastamiseks või 
lammutamiseks. Jõulutalgute korras lammutati ehitus- ja kommunaalosakonna ning 
järelevalveosakonna ametnike poolt Püünsi tee 11 teemaal asuv ohtlik kuur. Alustati 
Tammeõue tee kasvuhoonete omanike suhtes järelevalvemenetlustega kasvuhoonete 
likvideerimiseks või kordategemiseks. Avastati mitmeid juhtumeid, kus sõidukitega viidi 
ehitusprahti, mööblit või muid jäätmeid valla või Riigimetsa majandamise Keskuse 
kinnistutele. Isikuid trahviti väärteomenetluse korras. Lisaks lahendati erinevaid probleeme 
telefonitsi või meili teel või aidati elanikke andmete sisestamisel ehitisregistrisse kokku ca 
7800 korral. Probleeme esinevad kinnistuid ümbritsevate aedadega. Aiad peavad asuma 
kinnistu piiril, või seespool. Viimsis on hinnanguliselt 500 aeda, mis asuvad üle kinnistu piiri 
valla maal. Menetluses on 4 ebaseaduslikult ehitatud kaldakindlustust või muud kaldarajatist. 

2020. aastal menetleti: 

• 350 kasutusluba ja -teatist ning andmete esitamise teatist;  

• 178 ehitisregistrisse kandmata ehitist ja 2017 seisma jäänud kasutusluba; 

• 72 riikliku järelevalve menetlust, mis lõppesid ettekirjutusega; 

• 38 väärteomenetlust. 

Koostati 8 vaideotsust ning algatati 9 kohtumenetlust. 
 
Muu majandus 
Antud tegevusalal kajastati mitmesuguseid kommunaalvaldkonna tegevusi, mis ei 
klassifitseerinud teiste kululiikide alla – inventariseerimine, remonditarvikud, värvid ja 
värvimisvahendid, traktoriteenus, veoteenus. Suurima kulu moodustas vallavalitsuse 
laoruumide rendikulu ja valveteenus. 
Jätkusid Viimsi valla soojamajanduse arengukava 2016-2026 tegevused. Adven Eesti AS 
lõpetas soojustrasside renoveerimistöid Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku keskustes. 
Kasutusload väljastati kokku 40 kinnistul, 15 objektil. Renoveeriti 2,5 km soojusvõrku, tööd 
teostas TREV-2 Grupp AS. Viimastel aastatel on Adven Eesti AS mahukaid investeeringuid 
teinud, et alevike soojusvõrk kaasajastada. Projekti lõpptulemusena on 98% Haabneeme ja 
Viimsi alevike ühendatud 14,2 km pikkusest soojusvõrgust asendatud tänapäevaste 
eelisoleeritud torudega. 
2020. aastal jätkati Miiduranna ja Haabneeme aleviku gaasitorustike ajutise opereerimisega 
koostöös Esmar Holding OÜ-ga. 2020. aasta kevadel värviti gaasitorustikud üle, samuti 
likvideeriti jooksvalt mitmeid ohtlikke kohtasid. Koostöö kogukonnaga ja ajutise operaatoriga 
on olnud väga tihe ja tulemuslik.  

Muu majanduse kulud olid 2020. aastal 34,2 tuh. eurot (2019. aastal kulud 65,2 tuh. eurot). 
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05 KESKKONNAKAITSE 

 
2020. 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;  

• valla maastikukaitsealade kaitsekorralduslike tegevuste korraldamine; 

• valla maastikukaitsealade loodusõppe- ja terviseradade väljaarendamine; 

• keskkonnalubade (välisõhu saasteluba, vee-erikasutusluba, kompleksluba, 
jäätmeluba, maa-ainese kaevamisluba, raieluba) menetlemine; 

• jäätmejaamade opereerimine; 

• avaliku ruumi jäätmehoolduse korraldamine; 

• sadeveesüsteemide parendamine. 

Prügivedu-jäätmekäitlus 
2020. aasta augustist mindi Viimsi valla mandriosas üle korraldatud jäätmeveole. Korraldatud 
olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik 
jäätmetekitajad - ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väike-ettevõtted, kes seni on 
prügiveoteenusest kõrvale jäänud. Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja 
suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid, mis omakorda võimaldab optimeerida 
prügivedu. Korraldatud jäätmeveo hanke tulemusena toimetab valla mandriosas alates 01. 
augustist 2020 Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, kellel on leping Viimsi 
Vallavalitsusega. Antud lepingus on toodud teenuse hinnad, mis ei tohi järgmise kahe aasta 
jooksul tõusta. Edasine hindade tõstmine peab käima läbi valla ning ainult väga põhjendatud 
juhtudel. Korraldatud jäätmevedu on võimalik paremini teostada kohalikul omavalitsusel – 
vallal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimimisest, jäätmeveost erandkorras 
vabastuste saamine toimub vaid läbi valla ning on kontrollitud. 
2020. aasta kulutused olid seotud Viimsi valla jäätmejaama haldamisega - üür, rent, 
kasutusõiguse tasu, elekter, valveteenus, korrashoiuteenused, ohtlike jäätmete kogumine ja 
vedu ning Prangli saare majapidamisest tekkivate segaolmejäätmete kogumise, 
transportimise ja käitlemise kulud. Samuti on Viimsi vallal koostööleping Tallinna linnaga, 
mille alusel on viimsilastel võimalik jäätmeid üle anda Tallinna linnale kuuluvasse Pärnamäe 
jäätmejaama ja seda samadel tingimustel tallinlastega. Eelmainitud teenuse saamiseks 
maksab Viimsi vald igakuiselt Tallinna poolt jäätmejaama opereerijale taaskasutatavate 
jäätmete vastuvõtu korraldamisel osutatud teenuste eest makstavast tasust.  

Jäätmehooldusega seotud kulud nii valla mandriosal kui ka saartel olid 2020. aastal 109,2 
tuh. eurot (2019. aastal 88,2 tuh. eurot). 
 
Sademevee kanalisatsioonitrasside remont 
Valla sademeveetaristu koosneb ligi 190 km kraavivõrgust ning ligi 120 km pikkusest 
torustikust. Valdav osa kulutusi tehti erinevate jooksvate probleemide ja avariide 
lahendamiseks ning ka tööplaanis ettenähtud kraavide, torude jms sademevee rajatiste 
hoolduseks ja remondiks. 2020. aastal puhastati vallas 5 km kraave, kokku on viimase 5 
aastaga puhastatud 25 km kraave. Suveperioodil teostati kraavides hooldusniitmist. 
Võrreldes 2019. aastaga esines 2020. aastal vähem sademeid ja sellest tulenevalt oli vaja 
vähem otseseid avariisid likvideerida. Valla torustike ja truupide ummistuste likvideerimisega 
tegelev lepinguline partner Ragn-Sells AS kutsuti kohale 62 erinevale objektile. Madalam 
avariide arv kajastab ka möödunud aastatel tehtud tööd - mitmed suuremad ja väiksemad 
probleemkohad on likvideeritud. See omakorda võimaldas 2020. aastal rohkem panustada 
vanade ja mahukamate probleemidega tegelemisele. Haabneemes likvideeriti mitu 
üleujutuste kohta (Karulaugu tee ristis, Kaluri teel, Männi teel, Vehema piirkonnas jne). 
Remonditi mitmeid lagunenud kaevusid kogu vallas. 2021. aastal on kavas leida lahendus 
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Aiandi tee 28 esisele alale, kus vihmade järgselt uputab suur osa teest ning samuti 
likvideerida antud piirkonnas mitmeid valeühendusi  - see eeldab piki Aiandi teed sademevee 
kollektori pikendamist, mis on ühtlasi ka mahukaim ettevõetav sademevee valdkonna töö. 
Kokku väljastati 2020. aastal 52 sademevee äravoolu tehnilist tingimust, samapalju anti 
kirjalikke konsultatsioone erakinnistute tehnilise lahenduse osas. Projektide menetlemisel on 
vallavalitsus pööranud suuremat tähelepanu kinnistutel sademevee kogumisele, sh eraldi 
sademevee mahutite projekteerimisele, et sademevett kasutada kastmisveena. 
2020. aastal jõudsid lõpusirgele ka Metsakasti küla sademeveelahenduse eelprojekteerimise 
tööd ning 2021. aastal alustatakse esimese ehitusetapiga Pirni tee piirkonnas. 2020. aastal 
alustati välisprojektide rahastuse toel valla sademevee arengukava (SVAK) uuendamisega. 
2020. aastal toimusid LIFE UrbanStorm sademeveeprojekti testalade ehitustööd Viimsi 
mõisapargis ja Randvere tee ääres. Tegemist on esimeste sademeveelahendustega Viimsis, 
mis on algusest peale planeeritud, projekteeritud ja ehitatud säästlike sademevee käitlemise 
põhimõtetel. LIFE UrbanStorm projekti ehitustööd olid ka 2020. aastal kõige suuremad 
sademevee alased investeeringud Viimsi vallas, millest suurema osa moodustas Euroopa 
Liidu toetus. Lisaks hangiti ja paigaldati 2020. aastal LIFE UrbanStorm projekti raames üle 
kogu valla 4 ilmajaama ja Viimsi poolsaare läänekaldale 4 sademevee voolhulga mõõturit. 
Täiendavalt sai möödunud aastal valmis ka sademevee monitoorimissüsteemi tarkvara 
kirjeldus. 2021. aastal rajatakse valla sademevee süsteemide mudel ja seire, kus 
kombineeritakse eeltoodud mõõturitest saadud sisend. Keskkonnainvesteeringute Keskus 
SA eraldas LIFE UrbanStorm projektile 2020 sügisel täiendavalt toetust. 
2020. aastal sai rahatuse ka teine sademevee alane välismeetmest rahastatav projekt – 
Interreg CleanStormWater. See projekt keskendub sademevee kvaliteedi seiramisele ja 
parandamisele. Projekti juhtpartneriks on Viimsi vald ning ülejäänud partnerite konsortsiumi 
moodustavad omavalitsused ja ülikoolid Eestist, Soomest, Rootsist ja Lätist. Möödunud 
aastal alustati projektis Haabneeme projektala geodeetiliste mõõdistustega ja parimate 
puhastusseadmete ning tehnoloogiate väljaselgitamisega.  

2020. aastal kulus sademeveekanalisatsiooni trassidega seotud töödele koos 
projektikuludega 721,3 tuh. eurot, sh investeeringud 471,4 tuh. eurot (2019. aastal kulud 
272,0 tuh. eurot). 
 
Keskkonna- ja maastiku kaitse 
2020. aasta keskkonnakaitse ja maastikukaitse kulutused on seotud Mõisa pargi ning 
Mäealuse maastikukaitseala hooldusniitmisega. Teostati eksperthinnang Riigi 
Metsamajandamise Keskuse poolt Viimsi vallavalitsusele esitatud Viimsi metsade 
majandamise kavale aastateks 2020-2030.   
Koostati Leppneeme - Tammneeme maastikukaitseala ja Krillimäe maastikukaitseala 
kaitsekorralduskavad, mis esitatakse kinnitamiseks volikogule 2021. aasta esimesel poolel. 
2020. aastal alustati Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga 
“Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuringu 
koostamist, mille lõppdokument peab valmima 2021. aasta teises pooles. 

Muud keskkonna- ja maastikukaitsega seotud kulud kokku olid 2019. aastal 42,2 tuh eurot 
(2019. aastal 39,6 tuh. eurot). 

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 

 
Valdkonna eesmärgid 2020. aastal olid: 

• korraldada ja koordineerida Viimsi valla elamu- ja kommunaalvaldkonna tegevusi; 

• tagada tänavavalgustuse käitamine ja arendada tänavavalgustussüsteeme; 

• arendada valla veemajandust; 

• vallavolikogule ja vallavalitsusele seadustega ettenähtud kohustuste täitmine; 

• valla arengukavas vastu võetud kohustuste täitmine; 

• valla kalmistumajanduse korrastamine ja HAUDI juurutamise jätkamine; 
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• valla avaliku ruumi heakorra tagamine ja talgute läbiviimine; 

• Haabneeme ranna heakord, sh liiva sõelumine; 

• koerte ja kasside vaktsineerimise toetamine ning hulkuvate loomade arvu 
vähendamine; 

• koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine 

Tänavavalgustus 
202. aasta oli tänavavalgustuse rajamise ja rekonstrueerimise osas ulatuslike töödega aasta, 
tööd varieerusid LED projektidest kuni eraldiseisvate hangeteni. Vallavalitsuse tellimusel 
rajati valgustus 11 teele ning Soosepa mänguväljakule. Aasta jooksul lisandus Viimsi valla 
tänavavalgustuse võrku 192 valgustit (2019. aastal 312 valgustit), mis sisaldab valla poolt 
paigaldatud valgusteid ning arendajate poolt üleantud teevalgustust. Kõikide paigaldatud 
valgustite puhul on kasutatud LED-valgusteid. Seisuga 31.12.2020 on Viimsi vallas 5 828 
valgustuspunkti. Valla valgustusest on ca 1 700 valgustuspunkti puhul kasutatud LED-
valgusteid ehk 29% kogu valgustusest. LED valgustite koguarvus ei ole kajastatud veel 
Viimsi valla LED II projekti valgusteid, mille ehitustööd hetkel veel toimuvad. Valla 
tänavavalgustuse arengukava (TVAK) tegevused on graafikus. 
2020. aastal väljastati 17 teevalgustuse tehnilist tingimust kokku 58 tee valgustamiseks või 
valgustuse renoveerimiseks. Võrgu- ja elektriteenuse kulud jäid 2020. aastal võrreldes 
eelneva aastaga praktiliselt samaks, seega uute LED valgustite paigaldamine on mõistlik 
ning säästab taristu kasvamisese tingimustes rahalistes kulutustes ning võimaldab 
kokkuhoitud vahendite arvelt vahetada vanu valgusteid. Käidukorralduse koosseisus teostati 
remonttöid - riketest kõige sagedasem oli katkise / avariilise valgusti vahetus, mida tehti 368 
korral.  
Tegevusalalt tasuti ka uute kilpide liitumistasud. Kokku teenindavad valla 
tänavavalgustussüsteemi 188 kilpi. 
2020. aastal alustati järjekordse mahuka LED projektiga - Viimsi LED II projekti töödega, 
mille raames teostatakse töid 18 erinevas valla piirkonnas. 2020. aasta lõpuks olid 
enamuses piirkondades kaevetööd juba teostatud ja tööd jätkusid valgustite ja mastide 
paigaldamisega. Töid teostab Corle OÜ. Tööde käigus asendatakse vanu valgusteid ja 
tihendatakse tänavavalgustusvõrku 658 LED valgusti võrra. LED II projekti tööde tähtaeg 
koos haljastustöödega on 31.07.2021. 
Aasta lõpus kaunistas avalikku ruumi ligikaudu 200 ühikut erinevaid jõulukaunistusi - 16 puu 
kaunistust (3 km valguskette) ja 106 erinevat dekoratsiooni. 2020. aastal lisandus Randvere 
tee peatänava lõigule (Rohuneeme ringristmikust kuni Heki ringristmikuni) 44 uut 3D 
jõulukaunistust.  
Viimsi vald jätkab 2021. aastal mahukate valgustite renoveerimistöödega ning 
tänavavalgustuse võrgu rekonstrueerimisega, kuna läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
kaudu saadi toetus ka Viimsi valla LED III projektile. 2020. aastal alustati LED III projekti 
projekteerimistöödega. Projekt hõlmab 13 piirkonda Viimsi vallas ja selle käigus on 
planeeritud vahetada ja võrku tihendada ca 500 LED valgusti võrra. Vahetatakse 
valgustussüsteemid, mis on peale projektide LED I ja LED II elluviimist kogu taristust enim 
energiat tarbivad ja amortiseerunud. Projekteerimistöödega loodetakse lõpule saada 2021. 
aasta veebruari lõpuks ning seejärel kuulutatakse välja ehitustööde hange. 
2021. aastal kavandab Viimsi vald paigaldada valgustuse järgmistele teedele (tulenevalt 
tänavavalgustuse arengukavast): Ristikheina, Kelluka, Metsaserva, Tuulepesa, 
Tammenurme, Nartsissi, Loomisvälja, Meriste Kallasmaa, Kasteheina, Puhkuse, Mündi põik 
koos Aiaotsaga, Laiamäe ja Mustasauna tee.  

Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kulutati 2020. aastal kokku 1 405,1 tuh. 
eurot (2019. aastal kulud 1 496,9 tuh. eurot).  
 
Heakord 
Viimsi valla heakorra eest hoolitses möödunud aastal 5-liikmeline meeskond, kes tühjendab 
ca 320 prügikasti vähemalt 3 korda nädalas, koristab haljasaladelt prahti, korrastab ja 
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hooldab rajatisi. Samuti hoolitsetakse pakendikonteinerite ümbruse korrasoleku eest, 
niidetakse muru, riisutakse puulehti, koristatakse kuivanud puuoksi, lõigatakse võsa, 
teostatakse haljastustöid, hooldatakse avaliku ruumi mööblit ja seadmeid ning lahendatakse 
jooksvaid heakorra probleeme. Töö käib aastaringi ja vajadusel ka riigipühadel. 
Heakorratöölised niitsid 2020. aastal ca 63 hektarit üle valla paiknevaid haljasalasid (136 
erinevat haljakut). Suuremate haljasalade niitmistööde jaoks (Tammede park, Haabneeme 
ranna sanglepik jm, kokku 18 ha) telliti tööd lepingupartnerilt. 
Lisaks on heakorratöölised veel Naissaarel ja Prangli saarel. Saartel baseeruvate 
heakorratööliste ülesandeks on hoida saar puhtana, hallata jäätmepunkti ning tegeleda 
jooksvate heakorra teemadega. 
Aasta jooksul pandi avalikku ruumi juurde 13 uut seljatoega pinki koos aluste ehitusega, 
kokku on Viimsi vallas avalike pinke156. Lisaks paigaldati juurde 18 avalikku prügikasti, 
vallas on kokku 278 teeäärset avalikku prügikasti. 2021. aastal jätkatakse pinkide ja 
prügikastide paigaldamise ja hooldusega. Igal aastal renoveeritakse vähemalt 10 pingipunkti 
- pingile tehakse alus ja paigaldatakse uus seljatoega pink. 
Viimsi vallas asub 25 pakendipunkti, ka neid on plaanis täiendada. 
2020. aasta kevadel jäid eriolukorra tõttu ära Teeme ära heakorratalgud ning seetõttu aitas 
Viimsi vald sügisel kaasa Maailmakoristuspäeva talgutele. Korraldati Kaunis Kodu konkurss. 
Aasta jooksul veeti valla avalikust ruumist ja prügikastidest ära kokku 95 tonni jäätmeid. 
Lemmikloomade püüdmise, hoidmise ja ravi teenust pakub nii koerte kui kasside osas 
Loomade Hoiupaik MTÜ. Aasta jooksul viidi hoiupaika 42 kassi (2019. aastal 29 kassi) ja 8 
koera (2019. aastal 7 koera), kes veetsid hoiupaigas kokku 575 tasulist päeva. Hoiupaika 
viidud kassidest 11 said endale uue omaniku. Omanikele tagastati 6 koera. Aasta lõpus asuti 
leidma hulkuvate lemmikloomadega tegelevat lepingupartnerit perioodiks 2021-2023. 
Haabneeme koerte väljak on ümbruskonna lemmiklooma omanike poolt hästi vastuvõetud. 
2020. aastal lisati koerte platsile uut puukoore multši, planeeriti pinnast ja tehti haljastustöid. 
Jätkus ka iga-aastane külades ja alevikes toimuv lemmikloomade vaktsineerimise 
kampaania. 

Kokku moodustasid heakorra kulud 2020. aastal 283,8 tuh. eurot (2019. aastal 261,1 tuh. 
eurot). 
 
Ranna korrashoid 
Haabneeme rand on aastast aastasse muutunud järjest populaarsemaks ja atraktiivsemaks. 
Rand pakub head võimalust mängida rannavõrkpalli, rannatennist või rannajalgpalli. 
Mänguväljakul on tegevusi erinevas vanuses lastele. Lisaks on võimalus tegeleda aeru-surfi, 
purjelaua- ja laine-surfiga, mille õpet pakub Funsurf surfi-kool. Samuti saab teha jõuharjutusi 
või mängida lauatennist. Rannakohviku hoone anti rendikonkursi tulemusel 2-aastase 
lepinguga toitlustusteenuse osutamiseks Teletorni Restoran OÜ-le. 
Haabneeme rannas tegutseb rannavalve 15. juunist kuni 14. septembrini. Eelmisel aastal 
osutas rannavalveteenust Articard OÜ. 2021. aasta kevadel korraldatakse uus hange 
rannavalveteenuse osutaja leidmiseks aastateks 2021-2024. 
Ranna hooldusteenuste osas sõeluti liiva ja koristati adru, hooldati tualette, koristati prahti ja 
tormikahjusid, hooldati kabiine, paigaldati uusi prügikaste ja võeti suplusvee proove. Töös on 
veel rannapinkide remondi- ja värvimistööd. 

Kokku kulus ranna korrashoiule 57,1 tuh. eurot (2019. aastal kulud 49,9 tuh. eurot).  
 
Valla elamu- ja kommunaalmajandus 
Elamu- ja kommunaalmajanduse kuludes kajastatakse erinevaid kommunaalmajandusega 
seotud kulusid ning valla munitsipaalpindade haldamiskulusid - koopiate valmistamise, 
kullerteenuse,  välikäimlate (bussi lõpp-peatustes ja Leppneeme sadamas), tehnoülevaatuse 
ja ekskavaatori teenuse kulusid. Samuti kanti sellelt tegevusalalt kommunaalvaldkonna 
ametisõiduki L200 kulusid.  
Olulise osa hõlmasid valla munitsipaalpindade korrashoiu- ja erinevate korterite 
ülalpidamiskulud. Vallale kuuluvad munitsipaalpinnad järgnevates hoonetes: Pargi tee 4 (3 
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tk), Lubja tee 21, Paekaare tee 12, Prangli kauplusehoone, Kimsi tee 11, Mikkovi maja 
Prangli saarel.  
Tegevusalalt kaetakse ka kaevelubade ja teesulgemise lubade infosüsteemi OPIS majutuse 
ja haldamise kulusid. 2020. aastal viidi läbi järgnevad kaevetööde alase menetlused või 
väljastati kaevetööload: 

• väljastati 110 kaeveluba ja neist pikendati 9 (2019. aastal 109 kaeveluba ja neist 
pikendati 19), tööde teostamise aja pikendamist taotletakse enamasti objektide 
taastamis- ja haljastustööde ebasobilikest ilmastikuoludest tingitud venimise tõttu; 

• avariikaevetöösid registreeriti 56 korral (2019. aastal 52 korral), avariikaevetööd on 
kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi 
silmas pidades edasilükkamatud. 

Enim kaevetööde lubasid on aasta jooksul väljastatud LED-tänavavalgustustöödega 
tegelevatele ettevõtetele - KH Energia-Konsult AS-le, Corle OÜ-le ning Elektritsentrum AS-le.  
Enim avariikaevetöid on aasta jooksul teostanud valla vee-ettevõte Viimsi Vesi AS ja 
elektrivarustuse tõrgeteta toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid tegev Elektritsentrum 
AS. Ulatuslikumad kaevetööd olid seotud LED-tänavavalgustustöödega ja soojustrasside 
renoveerimistööde lõpuleviimisega, kuid ka vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega, 
sademeveesüsteemide ja -äravoolude täiendamise, uuendamise ja rajamisega ning 
mitmesuguste muude taristuküsimuste lahendamisega. 
Kogu kaevetööde lubade menetlus toimub e-menetlusena läbi infosüsteemi OPIS 
https://viimsi.opis.ee/. Dokumentide kontroll ja loa andmine, tööde paikvaatlus, järelevalve, 
tööde kontroll ja loa lõpetamise järgne vaatlus tõid kaasa üle 600 kaevetööalase toimingu. 
2021. aastal luuakse maksete moodul ja arendatakse süsteemi edasi. 

Kokku moodustasid elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kulud 2020. aastal 103,8 tuh. 
eurot (2019. aastal 224,0 tuh. eurot, sh investeeringud 200,0 tuh. eurot).  
 
Kalmistud 
Viimsi vallal on hooldada 5 kalmistut. 2020. aastal viidi ellu Rohuneeme kalmistu laiendamise 
projekt ja loodi 178 uut hauaplatsi. Töö hõlmas matmiskvartali sõelmetest siseteede rajamist 
ja äärekivide panekut. Lisaks teostati Rohuneeme kalmistul pinnasetöid, markeeriti uued 
hauaplatsid ja rajati korralik laoplats liiva ja pinnase hoiustamiseks. Samuti vahetati 
Rohuneeme kalmistu elektri õhuliin maakaabli vastu. 
Kalmistute tegevusalalt kanti Rohuneeme kabeli kulusid, Randvere ja Rohuneeme kalmistute 
kalmistuvahtide tööjõukulusid ning HAUDI infosüsteemi kulusid. 
Kalmistute registri HAUDI andmetel vormistati 2020. aastal Rohuneeme kalmistule 18 
matust, Randvere kalmistule 11 matust, Prangli kalmistule 2 ja Naissaare kalmistule 1 matus. 

Kokku kulus 2020. aastal kalmistute haldamisele 27,0 tuh. eurot (2019. aastal kulud 15,0 tuh. 
eurot).  
 
Haljastus 
2020. aastal oli haljastusvaldkonna põhirõhk lilleseadetel ja avaliku ruumi haljastamisel ning 
kaunistamisel. Amplite koguarvuks oli 337 amplit, juurde soetati 14 betoonvaasi. Lilli 
kastetakse sademeveest. 
2020. aastal istuti ligikaudu 4 750 suvelille, 1 200 püsilille, 100 põõsast ja 80 puud. Uus 200 
m2 suurune istutusala loodi Viimsi mõisapargi alumisse osasse ning sinna istutati 12 000 
tulbisibulat, 1 000 kurereha ja 200 lauku. Suuri puid istutati Pihlaka haljakule, Viimsi 
mälestuskivi platsile, LIFE projekti testala-parklasse ning Pargi ja Reisi parkla kõrval asuva 
Lubja ringi äärsele haljasalale. Vallaruumist likvideeriti ligikaudu 250 ohtlikku puud.  
2021. aastal rajatakse tulbipeenra laiendus, istutakse lisaks 4000 – 5000 sibulat. Mõisaparki 
on plaanis rajada rododendronite istutusala, kuhu kavandatakse istutada 20-30 suuremat 
rododendronit ning muid turbaaia taimi (hortensiaid, mustikaid, pohli, jõhvikaid, kanarbikke, 
eerikaid). 
Amplite koguarv tõuseb 2021. aastal 25 ampli võrra ehk 362 amplini. Suvelilli on 2021. aastal 
plaanis istutada ligikaudu 5 200 tükki. 

https://viimsi.opis.ee/
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2020. aastal kulus Viimsi vallas haljastustöödele 88,9 tuh. eurot (2019. aastal 72,6 tuh. 
eurot). 
 
Mänguväljakud 
Viimsi vallas on 2021. aasta alguse seisuga 24 valla avalikku mänguväljakut: Viimsis 2, 
Haabneemes 4, Pärnamäel 2, Metsakastis 2, Püünsis 1, Rohuneemes 1, Leppneemes 1, 
Tammneemes 2, Randveres 1, Kelvingis 3, Muugal 1, Äigrumäel 1, Pringis 1, Laiakülas 1 ja 
Lubja külas 1 mänguväljak. 
2020. aasta kevadel tuli seoses koroonakriisist tungitud eriolukorraga piirata ligipääsu valla 
avalikele mängu- ja spordiväljakutele, et vähendada koroonaviirusesse nakatumise riski. 
Seetõttu paigaldati mänguväljakutele ja jõulinnakutele kasutamist keelavad infosildid, 
lukustati kiiged ja piirati ligipääs. Kui esimese viiruse leviku oht oli möödas, pesti ja 
desinfitseeriti mänguväljakute elemente regulaarselt pikema aja jooksul.  
Viimsi valla avalike mänguväljakute tehnilist hooldust ja remonttöid teostab lepingupartner 
Atix OÜ. Hooldustööde käigus lisati liivakastidesse ja turvaaladele üle 30 tonni liiva, vahetati 
kiikede kette, paigaldati uusi liurenne ja linnakutes vahetati katkised elemendid. Paigaldati 
uusi karuselle, deformeerunud kaalukiiged said uued poomid ja määrdunud seadmed 
puhastati graffitist. Kontrolliti mänguväljakute seadmete turvalisust ja korrasolekut ning 
likvideeriti vandaalide poolt tekitatud kahjusid.  
Lubja klindiastangu arendamise I etapi raames avati laste mänguväljak ja terviseala. 
Mänguväljakul on lastel võimalus alla lasta liumäest, seigelda tasakaalurajal ja koobastes 
ning ronida köitest ronimislinnakus. Uus mänguväljak ja terviseala on ümbruskonna elanike 
poolt väga hästi vastu võetud. 

Mänguväljakute korrastamiseks kulus 2020. aastal 20,7 tuh. eurot (2019. aastal 76,4  tuh. 
eurot). 

07 TERVISHOID  

 
2020. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• Haabneemes asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine; 

• Perearstiteenuse kättesaadavuse parendamine. 
 
Kiirabipunkt 
Viimsi vald on aastaid toetanud kiirabibrigaadi tööruumide üürikulude tasumist eesmärgiga 
tagada kiirabi operatiivne jõudmine vallaelanikeni. 2011. aasta oktoobris sõlmiti 
kolmepoolneleping AS Fertilitas, Tallinna Kiirabi ja Viimsi Vallavalitsuse vahel, mille kohaselt 
asuvad kiirabibrigaadi tööruumid endiselt AS Fertilitase ruumides. Vald tasub rendikulu selles 
osas, mis jääb puudu Terviseameti poolt kinnitatud majandamiskulude maksumusest. 
Kiirabibrigaadi tööruumid asuvad aadressil Kaluri tee 5a, Haabneeme alevikus ning kiirabi 
teenindab Viimsi valla ja Pirita linnaosa elanikke.  

Kiirabipunkti tegevuse toetamiseks tehti väljamakseid 2020. aastal kokku 3,0 eurot (2019. 
aastal 2,2 tuh. eurot). 
 
Perearstide toetus 
Viimsi piirkonna teenindamiseks on avatud 12 perearsti nimistud. 2020. aastal ei avanud 
Terviseamet Viimsis uusi perearstinimistuid, sellest tulenevalt ei maksnud Viimsi vald ka 
eelarvesse kavandatud uue perearsti ühekordset toetust 2,0 tuh. eurot. Ühe perearsti nimistu 
keskmine suurus Viimsi vallas on ligikaudu ca 1800 inimest. 
 
 
 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020 

Vallavanem I. Lemetti                                               34 
/digiallkirjastatud/ 

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON 

 
2020. aastal olid valdkonna prioriteetsed tegevused: 

• tagada spordikoolides ja spordiklubides osalevate laste ja noorte sporditegevuse 
toetamine; 

• luua vallas täiendavaid spordirajatisi ja puhkealasid; 

• arendada rahvatervise valdkonda; 

• toetada kohaliku rahvaraamatukogu tegevust; 

• toetada paikkondliku muuseumi tegevust; 

• toetada kohalike kultuuri- ja spordiürituste korraldamisi; 

• toetada huvikeskuse tegevust; 

• toetada valla usuasutusi;  

• toetada kohaliku ajalehe Viimsi Teataja väljaandmist; 

• toetada külaseltside tegevust. 
 
Investeeringud 
Prangli kiriku Püha Laurentsiuse kabelis teostati restaureerimistöid. Tehti töid kirikutorni osas 
ja taastati kirikutorni algsed akna avad, soojustati kirikusaali lagi ning parandati hoone 
sokliosa. Tööde maksumus oli kokku 28 tuh. eurot, millest 10 tuh. eurot rahastas EELK 
Prangli Laurentsiuse kogudus ning 18 tuh. eurot Viimsi vald. Tööde teostaja oli Trust Ehitus 
OÜ. Kirikuhoone restaureerimistöid jätkatakse järgmistel aastatel. Restaureerimistööd 
toimuvad arhitektibüroo OÜ Vana Tallinn poolt koostatud põhjaliku  restaureerimisprojekti 
alusel.  

Prangli laululava laienduse rajamiseks telliti projekt projekteerimisfirmalt Con Arte OÜ. 
Juurdeehitus valmib suve-sügisperioodil 2021. Juurdeehituse projekteerimise ja 
ehitusmaksumus kokku on 100 tuh. eurot.   2011. aastal rajati Prangli saarele, Ülesaarele 
Prangli laululava. Esinejate kõlakoja ehitis kujutab külili keeratud Eistuki ehk kohaliku 
rannavee kaluripaadi kuju. Lava ees asub puitpõranda ala. Laululava laiendus on 
olemasolevast laululava ehitisest lähtuv lahendus, mis kogu suveperioodi vältel oleks 
ilmastikukindel keskkond erinevate vabaõhusündmuste korraldamiseks. Kui seni tuli vihmase 
ilma korral publikul lageda taeva all olla, ja ka laval esinejaid ei olnud vihma eest täiesti 
kaitstud, siis uue lahenduse järgi on kõik - nii esinejad kui ka publik vihma ja tuule eest 
kaitstud ja halb ilm ei sega sündmuste korraldamist. Laululava publiku alale rajatakse 
varjualune. Varjualuse kandev konstruktsioon on laululava paadi kuju järgiv puidust hõredalt 
paiknevad ja laululavast eendudes suurenevad kaared, mille peale toetub peenematest 
ristuvatest taladest moodustuv sõrestik. Suveperioodiks kaetakse sõrestik purjeriidest 
varikatuse- ja külgedega ning selle osi saab vastavalt ilmale ja vajadustele varieerida, jättes 
kas telgi kõik küljed või mõne külje avatuna või vajadusel suletuna. Varjualune jääb enda 
suurusest hoolimata mõjuma õhuliselt (varjualuse pikkus 20 m, laius 18 m ja kõrgus 4,9 ja 
pindala 325 m2). Varjualuse põrand on sillutatud tänavakiviga.  

5. oktoobril 2020 avati Viimsi klindiastangul Paekalda mänguväljak, mis on osa Viimsi 
Klindiastangu rekreatsiooniala arendamisest. Mänguväljakul on rida erinevaid spordi ja 
liikumisatraktsioone nii väikestele kui suurtele. Mänguväljaku rajamise maksumus oli kokku 
200 tuh. eurot, millest 50 tuh. eurot rahastati riigi toetusmeetmest ning 150 tuh. eurot 
panustas Viimsi vald. 2021. aastal jätkatakse rekreatsioonialal arendustegevusi.  

28. detsembril 2020.a avati renoveeritud Püünsi kooli välikorvpalliväljak. Väljak sai uue ja 
kaasaaegse plastikmaterjalist ilmastikukindal põrandakatte ja uued korvpallilauad. Viimsi 
valla eelarvest rahastatud tööde maksumus oli 60 tuh. eurot.    

Kultuuriüritused ja piirkondlikud spordiüritused 
2020. aasta tegevusi mõjutas tugevalt COVID-19 viiruse levikust tingitud eriolukord ja sellega 
kaasnevad piirangud – kultuuriüritusi ja piirkondlike spordiüritusi ei olnud võimalik planeeritud 
mahus korraldada.  
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2020. aastal alustas Viimsi vald esimese Eesti vallana peale eriolukorra kehtestamist oma 
veebiülekannete sarjaga Viimsi ViVa Virtuaalklubi, millest kujunes töö käigus välja ViVa TV – 
valla enda striimi televisioon. See oli oluline kanal kõikide oluliste valla sündmuste 
ülekandmiseks virtuaalselt kogu piirangute perioodi vältel ja kestab tänaseni. Esimene saade 
toimus 7. aprillil 2020 ja viimane 20. detsembril 2020 - „Viimsi Tunnustab 2020“. Kokku 
toodeti 2020. aastal 15 saadet, mida jälgis keskmiselt  3500 – 8500 inimest saate kohta.  

2020. alustas  Viimsi Vallavalitsus kultuuri- ja huvitegevuse valdkonna infoportaali „Viimsi 
Kultuuriaken“ platvormi arendamist. 2021. aastal on eesmärgiks saada käima hästitoimiv 
portaal.   

17. oktoobril 2020 korraldas Viimsi Vallavalitsus Viimsi raamatukogus traditsioonilise 
laulukonkursi „Viimsi Laululaps 2020“. Algselt kevadel toimuma pidanud lauluvõistlus tuli 
lükata koroona pandeemia tõttu sügisesse. Viirusohu olukorras tuli lauluvõistlus 
esmakordselt korraldada ilma publikuta. „Viimsi Laululapse“ parimad olid edukad ka 
järgmisel konkursil Harjumaa Laululaps 2020.     

20. detsembril 2020 tähistas Viimsi vald 30. taasasutamise sünnipäeva ning tunnustas 2020. 
aasta jooksul oma valdkonnas silmapaistvaid tulemusi saavutanud inimesi ja 
organisatsioone. Pidulik gala toimus virtuaalselt Facebooki vahendusel otseülekandena 
Viimsi raamatukogu väliterrassilt. Ülekannet jälgis Facebook analüüsi andmetel 8300 
vaatajat. Valla tunnustused anti välja kategooriates kultuur, sport, noorsootöö, keskkond, 
sotsiaalvaldkond ja Viimsi kaunimad kodud. Ära märgiti Viimsi kaasava eelarve projektid ning 
juba kevadel 11. mail 2020, Viimsi valla sünniaastapäeval välja kuulutatud Aasta küla ja 
Aasta pere tunnustused.  

Sporditegevuse toetamine 
Viimsi vald toetas 2020. aastal jätkuvalt noorte sporditegevust - toetati 1709 lapse ja noore 
sporditreeningrühmades osalemist 74 erinevas spordiklubis. Lisaks toetati Viimsi valla 
esindusvõistkondi – korvpalli, käsipalli ja jalgpallimeeskondi, kes võistlevad tulemuslikult 
Viimsi valla nime all üleriigilises vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavates 
võistlussarjades.  

Rahvakultuurikollektiivide tegevuse toetamine 
Alates 2020. aastast toetatakse valla eelarvest Viimsi valla rahvakultuurikollektiivide tegevust 
selleks spetsiaalselt välja töötatud toetusmeetme „Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna 
arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord“ alusel. 2020. aastal toetati 
14 rahvakultuurikollektiivi ning kohaliku harrastusteatri tegevust 35,0 tuh. euroga. 2020. 
aasta tegevust mõjutas väga palju koroona pandeemia, mille tõttu kõik valdkonnas 
tegutsejad olid sunnitud oma tegevuses muudatusi tegema, sündmusi ära jätma ning edasi 
lükkama.       
 
2020. aastal toetas Viimsi vald kultuuri- ja spordiürituste läbiviimist 189,0 tuh. euroga (2019. 
aastal 238,6 tuh. euroga). Sporditegevuse toetusi maksti 584,9 tuh. eurot ja spordiväljakute 
ülalpidamiseks kulus 836,8 tuh. eurot (2019. aastal vastavalt 440,2 tuh. eurot ja 1 084,0 tuh. 
eurot). 
 
Külaseltsid  
Viimsi vald peab väga tähtsaks kogukonna kaasamist ning püstitatud eesmärk mehitada kõik 
külad külavanematega hakkab realiseeruma – hetkel omavad enamus küladest kõneisikut 
külavanema näol. 2020. aastal toimus 1  külavanemate valimine Tammneeme külas,   kus 
osalesid ka vallavalitsuse valimiskomisjoni liikmed korraldava osapoolena. Seoses COVID-

19 levikuga tuli edasi lükata 4 külavanema valimist.  
2020. aastal anti tegevustoetust (2,1  tuh. eurot aastas) 13 aktiivsele külaseltsile: Naissaare, 
Leppneeme, Tammneeme, Kelvingi, Püünsi, Laiaküla, Äigrumäe, Rohuneeme, Metsakasti, 
Muuga, Lubja, Pärnamäe ja Miiduranna külaseltsile. Lisaks toetakse külaseltse projektide 
omaosaluste tagamiseks. 2020. aastal sai valla kaasrahastamise Randvere Külaseltsi projekt 
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„Randvere küla spordi- ja mänguväljaku rularambi rekonstrueerimine“ 7,0 tuh. eurot. „Aasta 
küla 2019“ tunnustuse koos toetusega 1,0 tuh. eurot pälvis Metskasti Külaselts. 
2015. aastast käib koos külavanemate ümarlaud, kus koos vallavalitsuse liikmetega 
arutatakse külateemasid. Külavanemate ümarlaual osalevad kõik külavanemad ja kui külas 
puudub külavanem, siis esindab küla nn küla esindaja, kes annab infot külas tõstatatud 
probleemidest.  

Valla eelarvest toetati 2020. aastal 13 külakogukonda kokku summas 38,7 tuh. eurot (2019. 
aastal 32,3 tuh. eurot). 
 
Viimsi Raamatukogu 
Vallas osutavad raamatukoguteenust Haabneemes asuv Viimsi Raamatukogu kui 
keskraamatukogu ja selle kolm harukogu - Prangli, Randvere ja Püünsi. 5. detsembril 2019 
avati Viimsi Raamatukogu uued ruumid Viimsi Marketi hoones asukohaga Randvere tee 9. 
Esimene ehk 2020. aasta uues asukohas ja keskkonnas on tänaseks tõestanud, et kolimine 
enam kui neli korda suuremale pinnale võrreldes eelneva asukohaga ja uus ning kaasaegne 
kontseptsioon olid vajalikud - raamatukogu ei ole enam mitte ainult raamatute kogumise ja 
laenutamise koht, vaid kogukonna jaoks oluline info- ja kultuuriasutus, kus inimene saab 
tunda end vabalt ja tegeleda paljude erinevate tegevustega. Osalt ka koroonapandeemiast 
mõjutatuna on raamatukogu keskkonnast saanud paljude sündmuste toimumise paik.     

Raamatukogus on kogukonna kasutada suur saal (100 kohta), väike saal lastele (50 kohta), 
rühmaruumid (kaks 12-kohalist ja üks 6-kohaline), viis individuaaltööboksi (muusika- ja 
videostuudiod jne). Viimsi raamatukogu on avatud 7 päeva nädalas, mis on võrreldes  teiste 
Eesti vallaraamatukogudega erakordne.  

Statistika 

• Registreeritud lugejate arv kolimise hetkel 2019 detsembris 9 748 ja 2020. aasta 
detsembris 13 818, kasv 41,8%; 

• Külastusi päevas 2019 detsembris keskmiselt 150 - 250, 2020. aasta lõpus  300 -500, 
kasv 100%; 

• Koroonapandeemia eriolukorra ajal 13.märtsist - 30. juunini laenutati kontaktivabalt 
19 851 eksemplari, mis on 2 542 võrra enam samal ajavahemikul 2019. aastal kui 
lugejatel oli vaba juurdepääs avariiulitele;  

• Kolimise hetkeks oli raamatukogus mitmesuguseid üritusi aastas (kohtumised 
kirjanike jt) 19 ja üritustel osalejate arv 639; 2020. aasta lõpuks aastas 112 üritust ja 4 
038 osalejat.  

Raamatukogu 2020. aasta arvudes 

• Iga viimsilase kohta kogunes aasta jooksul 8,2 laenutust, iga raamatukogu lugeja 
kohta 12,3. 

• Raamatukogu külastati 308 lahtioleku päeva kohta päevas keskmiselt 365 korda. 
Kokku külastas 13 967 lugejat raamatukogu kokku 112 573 korral. 

• Kontaktivaba laenutamise ajal 14. märtsist kuni 1. juulini teenindati 
vallaraamatukogus veidi enam kui 3 000 lugejat, laenutati 19 600 raamatut ja pakiti 
ligi 6 000 pakki. 

• Raamatukogu külastas aastas kokku 112 573 lugejat ehk 16% enam kui aasta tagasi. 

• Aasta jooksul laenutati 148 240 teavikut (raamatut, CD-d, ajakirja jm). 

• Vaatamata koroonapandeemia eriolukorrast tingitud piirangutele, kus 3,5 kuu jooksul 
ei saanud korraldada raamatukogus reaalseid üritusi ja koolitusi, toimus aasta jooksul 
128 erinevat sündmust nii lastele kui täiskasvanutele ehk 60% enam kui aasta tagasi. 

Olulisemad tegevused 

• Vallaraamatukogu uute ruumide ehituse vaegtööde likvideerimine. 

• Sisulise tegevuse põhisuundade väljaarendamine. 

• Kogukonnakeskuse funktsioonide täitmine - valla juhtorganite ja elanike vaheliste 
avalike arutelude ja kohtumiste korraldamine ja kohaliku info vahendamine;   
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• Raamatukogu kui kultuuri- ja hariduskeskuse plaanipärane toimimine – kirjanike, 
arvamusliidrite ja lugejate kohtumiste plaanipärane korraldamine, raamatuklubi, 
pereterapeudi jututuba, mõtlemisõhtud päevakajaliste teemade arutamiseks ning 
mõtteline galerii kunstitemaatika lahtimõtestamiseks, kontsertide korraldamine.  

• 2020 eriolukorra kehtestamise järgselt toimis raamatukogu oma eraldatud ruumidega 
Viimsi ViVa Virtuaalkluibi / ViVa TV  striimitelevisiooni eetrisse andmise paigana. 
Raamatukogu erinevate seminariruumide, laenutusala, väliala, saali, stuudiotega ja 
Silent – boxidega oli asendamatu otsesaadete tegemise koht, kus saatemeeskond ja 
ka muusikud said töötada erinevatest isoleeritud ruumidest. 2020. aastal läks 
Raamatukogust eetrisse 15 saadet. 

• Tegevusringide käivitamine (õmblusring täiskasvanutele ja robootikaring lastele jms). 

• Innovatsiooniõpitubade (3D - printerite, muusika- ja videostuudiote jms) loomine ja 
käivitamine. 

• Raamatukogu tehnilise võimekuse tõstmine - uute töö- ja lugejaarvutite kasutusele 
võtmine, teavikute RFID-põhise tuvastuslahendusele ülemineku tehniliste 
probleemide lahendamine, lugejate veebipõhise registreerimise rakendamine, PRINT 
IN CITY pilveprindi teenuse rakendamine jms). 

2020.aastal teostusid vallaraamatukogu uute ruumide planeerimisel kavandatud kaasaegse 
ja innovaatilise kogukonnakeskuse põhitegevused. Vaatamata koroonaviiruse levikust 
tingitud  raamatukogude tegevuspiirangutele kasvasid tänu vallaraamatukogu intensiivsele 
laenutustegevusele kõik tegevusnäitajad ja kardetud näitarvude langust aasta näitajates ei 
toimunud. 
2020. aasta oluline sündmus  oli Viimsi Vallaraamatukogu 100. sünnipäeva tähistamine, mille 
puhul anti välja album „Viimsi raamatukogu ajalugu“, toimus filmi „Üks aasta sajas“ 
esmalinastus ning rida teisi sündmusi. 

Kokku moodustasid Viimsi Raamatukogude kulud 2020. aastal 913,2 tuh. eurot, sh 
investeeringud põhivarasse 15,6 tuh. eurot (2019. aastal 1 386,3 tuh. eurot, sh 
investeeringud 569,2 tuh. eurot). 
 
Prangli rahvamaja 
Viimsi vald korraldas 2019. aastal ümber kultuuri- ja ka noorsootööd korraldavate asutuste 
töö ning sellega seoses asutati valla uue allasutusena Prangli Rahvamaja, mis alustas 
sellisel kujul tööd novembris 2019. Rahvamaja eesmärgiks on pakkuda erinevaid tegevusi ja 
üritusi saare elanikele ja külastajatele. 
Prangli Rahvamajas saab aastaringselt õhtuti mängida piljardit, koroonat, lauatennist ja 
osaleda neljas huviringis - laste või täiskasvanute spordiringis, käsitööringis ja loovusringis. 
Rahvamajas tähistatakse erinevaid tähtpäevi, peetakse olulisi koosolekuid ja korraldatakse 
töötubasid. Suve suuremateks sündmusteks on Prangli Spordipäev ja Kalurite päev. 
Erinevad isetegevuskollektiivid kasutavad rahvamaja oma treeninglaagrite korraldamiseks ja 
ka kontserdi andmiseks. Erinevad laste- ja noorte laagrid on suvel samuti väga oodatud. 
Saarel saab sõita rahvamaja vahvate tõukeratastega. Rahvamaja fuajees eksponeeritakse 
erinevaid näituseid, pakutakse vaatamiseks häid filme ja teatrietendusi.  

2020. aastal toimus Prangli Rahvamajas  37 erinevat üritust. 1. kuni 13. septembrini 2020 
toimusid Prangli koolis ja rahvamajas VII Saarte koolide pärimuspäevad, kus olid esindatud 
kokku üle 100 õpilase ja juhendaja Ruhnust, Kihnust, Muhust, Mustjalast, Leisilt, Kaalist, 
Vormsilt ja Pärnust. Traditsioonilisi saarte õpilaste pärimuspäevi korraldatakse Eesti saartel 
juba 2012. aastast. Ürituse eesmärgiks on üksteisele, ja ka laiemalt, tutvustada meie saarte 
traditsioone, kombeid ja pärimust ning väärtustada esivanemate kultuuripärandit. 
Pärimuspäevi korraldatakse Eesti saartel juba 2012. aastast. Ürituse eesmärgiks on 
üksteisele, ja ka laiemalt, tutvustada meie saarte traditsioone, kombeid ja pärimust ning 
väärtustada esivanemate kultuuripärandit. 

2020. aastal teostati Prangli Rahvamajas köögi- ja söögitoa-, tegevusruumide-, lavataguse 
ruumide ning II korruse ruumide remonditöid ning hoone üldelektritöid. Rahvamaja saalist 
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teisaldati vana mootortõstukiga ekraan ja paigaldati uus suuremõõtmeline tõstukiga ekraan  
6 x 3 m. Fuajeesse osteti ning  paigaldati esitlusekraan ning  multifunktsionaalne piljardilaud. 
2020. aastal alustatud videovõimekuse uuendamise projekti jätkuna sai Rahvamaja ka uue 
võimsa 6000AnsiLumen videoprojektori. 

Kokku moodustasid Prangli Rahvamaja kulu 2020. aastal 84,1 tuh. eurot (2019. aastal 30,2 
tuh. eurot, sh investeeringud 7,8 tuh. eurot). 
 
Huvikeskus 
Viimsi Huvikeskus on tegutsenud kokku 23 aastat. 22 aastat korraldas Viimsi Huvikeskuse 
tööd MTÜ Viimsi Huvikeskus.  Alates 2020. aastast korraldab  Viimsi Huvikeskuse tegevust 
hoone haldaja OÜ Viimsi Haldus. Ruumide majandamiskulud tasub Viimsi  Vallavalitsus. 
Huvikeskus pakub erinevaid võimalusi loovaks ja arendavaks tegevuseks, sisukaks vaba aja 
veetmiseks, loob tingimusi rahvakultuuri- ning harrastuskollektiivide tööks. Huvikeskuse 
ruumides pakuvad huviteenuseid ka ühendused ja eraisikud. Huviringe on kokku 55 ja neis 
osaleb üle 800 inimese. 
Lisaks huviringidele saab Viimsi Huvikeskuses külastada näituseid, teatreid, kontserte ja 
osaleda arendavatel koolitustel. Ruume renditakse erinevateks sündmusteks. 

2020. aastal toimus Viimsi Huvikeskuses 27 etendust ja kontserti. Keskmine külastajate arv 
ühel etendusel oli 216 inimest. Viimsi Huvikeskus pälvis 2020. aastal teistkordselt Rakvere 
Teatri külalislahkuse ordeni. 

 Viimsi Huvikeskuse tegevus 2020 numbrites:  

• 27 etendust ja kontserti; 

• 1 perepäev; 

• 14 lastelaagrit; 

• 23 koolitust; 

• 10 näitust; 

• 4 doonoripäeva; 

• 5 koosolekut; 

• 2 orkestri proovi; 

• õpilasmaleva avamine ja heakorratalgud koostöös õpilasmalevaga.  

Viimsi Huvikeskuses tegutses 2020. aasta detsembri seisuga 55 huviringi, kus osales 825 
inimest. 56% (460 inimest) osalejatest on täiskasvanud ja 44% (365 inimest) lapsed. 

2020. aastal renoveeriti Viimsi Huvikeskuse käsitööklass, kabinetid, koristajate ruum ja I 
korruse ladu. 

Viimsi vald toetas 2020. aastal huvikeskuse tegevust  (ruumide majandamiskulud) 160,2 tuh. 
euroga.  
 
SA Rannarahva Muuseum 
Sihtasutus Rannarahva Muuseum on muuseumide 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, 
Rannarahva Muuseumi militaarekspositsioon Naissaarel. Lisaks omab muuseum Naissaarel 
asuvat kitsarööpmelist raudteed (hoonestusõigus Viimsi vallalt). 

Kogud: 
Muuseumi aluseks on kogud. Kogude osas jõuti 2020. aastal teha olulist tööd paljuski 
tulenevalt koroonaviirusest tingitud eriolukorrast, mis võimaldas personalil sisestas andmeid.  
Vastu võeti 102 museaali, I etapis kirjeldati 2 058 museaali, digitaliseeriti 636 eset 
tekstiilikogust ja digihoidlasse lisati 2 323  faili. 

Ekspositsioon: 
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Vabaõhumuuseumis remonditi atraktsioone ja maju ning parendati platse. Suurendati  
lambakarja, mis on tekitanud palju elevust eelkõige laste seas. 
Rannarahva muuseumis alustati II korrusele avatud fondi väljaehitamist, et suurendada 
eksponeeritavate museaalide arvu. 

Näitused: 
Olulisemaks näituseks oli 2020. aastal Kirovi kalurikolhoosile pühendatud näitus. Selle 
peamiseks sihtrühmaks oli kavandatud pensionärid, seega sai külastatavus 
koroonapandeemia piirangute tõttu kõvasti kannatada. Suur osa näitusest moodustasid 
muuseumi enda poolt kogutud ja toodetud videoklipid, mida on võimalik ka edaspidi 
kasutada ja mis on kavas monteerida omaette filmiks. 
Juunis esitleti muuseumi näitust „Piirideta meri“ ühes Soome muuseumis. 

Teadustegevus: 
2020. aastal koguti ja monteeriti mälestusi videoülesvõtetena Kirovi kolhoosi endistelt 
töötajatelt. Kogutud materjali põhjal alustati dokumentaalfilmi lõikude toimetamist ja 
monteerimist. Toimus Pringi, Haabneeme ja Miiduranna külade materjalide kogumine ning 
süstematiseerimine.  

Hariduskeskus: 
Haridusprogrammide osas tekkis seoses koroonapandeemia kriisiga tagasilöök, kuid 
vaatamata sellele viidi siiski läbi 87 programmi 1 590 õpilasele.  
Jätkuvalt oli edukas ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud programm „Olen 
mere sõber“.  
Hea oli ka rahvakalendri tähtpäevadega seotud programmide külastatavus. Programme on 
arendatud aastatega oluliselt mitmekesisemaks.  

Üritused, sündmused: 
Sündmuste korraldamist mõjutasid samuti oluliselt koroonapandeemiast tingitud eriolukord ja 
piirangud. Sündmusi külastas 2020. aastal hinnanguliselt 12 000 inimest (2019. aastal 
hinnanguliselt 21 200 inimest). Nendest suurem osa olid muuseumi korraldatud sündmuste 
külalised ja teised renditud sündmustel osalejad. Väga paljud planeeritud sündmused jäi ära. 
Olulisemateks muuseumi sündmusteks olid traditsiooniliselt jaanituli, Rannarahva Festival ja 
Muinastulede öö, mis kulgesid edukalt ja millest osavõtt oli hea.  
Sündmused kulgesid hästi ja osavõtt oli hea.  

Arendustegevus: 
Rannarahva muuseumis parandati jätkuvalt tulekindlust, moodustades tulekindlad 
evakuatsiooniteed. Samuti remonditi II korrusel üks ruum parandades ka põranda tugevust.   
Naissaare raudteel toimus järjekordse lõigu remontimine, tegemist oli esimesel etapil viimase 
remontimata osaga.  

Külastatavus: 
Rannarahva Muuseumi ja Viimsi Vabaõhumuuseumi külastas 2020. aastal ligikaudu 15 000 
inimest ja muuseumi territooriumil asuvat Viimsi taluturgu hinnanguliselt 46 000 inimest. 

Personal:  
Sihtasutuse juhatus on üheliikmeline, juhatuse liige vastutab ka asutuse igapäevase 
juhtimise eest. 2020 veebruaris asus tööle juhatuse liikmena Janek Šafranovski.  
Seisuga 31.12.2020 seisuga töötas sihtasutuses 13 töötajat. 

Eesmärgid 2021. aastaks: 
2021. aastal on eesmärgiks alustada protsessi Viimsi vabaõhumuuseumi uuendamiseks. 
Juriidiliste takistuste puudumisel on eesmärgiks viia läbi arhitektuurikonkurss.  
Kogude osas jätkatakse eksponaatide sisestamist MUIS-i. Plaanis on laiendada kogude 
digitaliseerimist. 
Rannarahva muuseumis on plaanis teha näitus Anatol töödest. Tegemist on Amuuri äärest 
pärit väikerahva nanai esindajaga, kes eksponeerib kunsti pargitud kalanahkadel. Näitus on 
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olnud rahvusvaheliselt edukas ja seda on eksponeeritud ka Peterburis Vene 
Etnograafiamuuseumis. 
Vabaõhumuuseumis on kavas jätkata käsitöö, koduloomade ja taimekasvatuse 
edasiarendamisega.  

Viimsi vallavalitsus toetas 2020. aastal muuseumi tegevust kokku 305,3 tuh. euroga, sh 
tegevustoetuseks eraldati 261,0 tuh. eurot ja sihtotstarbelisteks kuludeks 44,3 tuh. eurot 
(2019. aastal kokku 356,9 tuh. eurot, sh tegevustoetuseks 261,0 tuh. eurot ja 
investeeringuteks 95,9 tuh. eurot). 
 
Avalikkusega suhtlemine 
2020. aastal olid Viimsi valla peamisteks infokanaliteks veebileht www.viimsivald.ee, 
vallavalitsuse infoleht Viimsi Teataja ja ametlik sotsiaalmeedia konto 
www.facebook.com/ViimsiVald. Vallavalitsuse avalikkusega suhtlemist mõjutas 2020. aastal 
koroonapandeemia levik ning vajadus korraldada ümber avalike teenuste pakkumist 
piirangute tingimustes. Tagamaks COVID-19 piirangute tingimustes valla jaoks oluliste 
sündmuste kajastamist ilma publikuta, suurenes 2020. aastal Viimsi ViVa Festivali nime all 
tegutsev veebipõhine voogedastus. 

Viimsi Teataja 
2020. aastal anti valla infolehte Viimsi Teataja välja 21 põhinumbrit ja 8-leheküljeline lisaleht 
Prangli Suvi. Väljaanne ilmub kaks korda kuus reedesel päeval ning on 16-, 20- või 24-
leheküljeline. Lehe tiraaž on 10 860 eksemplari. Ajaleht jõuab vallaelanike postkastidesse, 
suurematesse kaubanduskeskustesse, Rannarahva muuseumi, Eesti Sõjamuuseumi, valla 
territooriumil asuvatesse kohvikutesse ning paljudesse teistesse kohtadesse. Viimsi Teataja 
on vallaelanikele tasuta. 
Viimsi Teataja kõiki artikleid saab lugeda ka digitaalselt nii lehitsetavas versioonis 
keskkonnas Issuu.com/viimsiteataja kui ka viimsiteataja.ee portaalis. Viimsi valla Facebooki 
lehel avaldatakse samuti postitusi lehes ilmunud sisuartiklite kohta. 
2020. aasta oli Viimsi Teataja 31. ilmumisaasta. 
Väljaande kujundamise, trüki ja kojukande eest vastutab Meedium OÜ, kellega sõlmiti uus 
leping 22.10.2020. 2020. aastal toetati ajalehe Viimsi Teataja ilmumist 115,6 tuh. euroga 
(2019. aastal 122,5 tuh. euroga). 

2020. aasta oli Covid-19 viiruse leviku tõttu paljudele keeruline. Viimsi Teataja toetas Viimsi 
valla ettevõtteid võimalusega avaldada aprilli esimeses numbris oma reklaam tasuta. 2020. 
aastal müüs Viimsi Teataja ettevõtetele reklaampinda ja avaldas eraisikute tasulisi kuulutusi 
kokku 40,0 tuh. euro eest. 
2020. aastal toimusid muudatused Viimsi Teataja toimetuses. Juunis lahkus senine Viimsi 
Teataja toimetaja ning kuni oktoobri lõpuni vastutas lehe kokku panemise eest 
asendustoimetaja. Oktoobris 2020 asus tööle uus Viimsi Teataja toimetaja. Uue toimetaja 
eesmärk oli oluliselt vähendada lehe kulusid tasulistele kaastöödele ja sisse ostetavatele 
teenustele (nt fototeenus). Viimsi Teataja eesmärk on olla parim vallaleht Eestis, pakkudes 
kohalikele elanikele ja üldsusele informatsiooni vallas toimuvatest sündmustest, olulisest 
infost, volikogu otsustest, vallavalitsuse otsustest, toetustest, lehes avalikustatakse ka 
detailplaneeringuid, kohalike elanike ja ettevõtete kuulutusi, vahendada kogukonna 
ja partnerorganisatsioonide teavet jne.  

Viimsi vald sotsiaalmeedias Facebook 
Viimsi valla ametlik sotsiaalmeedialeht on www.facebook.com/ViimsiVald. Seisuga 1. jaanuar 
2020 oli kanalil 5808 jälgijat ja aasta lõpus seisuga 31. detsember 2020 6620 jälgijat - 
jälgijate arv suurenes 812 võrra ehk 14%. Avalike suhete osakonna eesmärk oli tagada 
2020. aastal jälgijaskonna naturaalne kasv, et parandada sotsiaalmeedias kohaliku 
põhiteabekanali staatust. Sama eesmärk on seatud ka 2021. aastaks. Avalike suhete 
osakond postitab valla FB kanalisse igal kuul keskmiselt 80-90 postitust, millest valdav osa 
on originaaluudised ja -teated. 

http://www.viimsivald.ee/
http://www.facebook.com/ViimsiVald
http://issuu.com/viimsiteataja
http://www.facebook.com/ViimsiVald
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Viimsi valla ametliku sotsiaalmeedia konto eesmärk on teavitada viimsilasi olulisest infost, 
sündmustest, toetuste taotlemise tähtaegadest, liikluspiirangutest, ühistranspordi 
muudatustes, tublidest ja ettevõtlikest Viimsi inimestest aga jagada ka üldhuvi teateid, mis 
haakuvad Viimsi vallaga. 2021. aastal on plaanis Viimsi valla elektrooniliste kanalite analüüs 
ning väheefektiivsete kanalite konsolideerimine paremini toimivatega. 
 
Religioon 
2020. aastal toetas Viimsi vald EELK Randvere Peetri koguduse, EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse, EELK Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse (haldab Naissaare Püha Maarja kabelit) ja 
Viimsi Vabakoguduse tegevuskulusid kokku summas 7,4 tuh. eurot. Iga kogudus sai 2020. 
aastal tegevustoetust summas 2,0 tuh. eurot (2019. aastal samuti 2,0 tuh. eurot).  
Täiendavalt toetati Prangli Laurentsiuse kabeli siseruumide restaureerimistöid 18,0 tuh. 
euroga. Restaureerimisega alustati 2019. aastal. 

Kokku olid religiooniasutustega seotud kulud 2020. aastal 25,7 tuh. eurot (2019. aastal 
kassapõhised kulud 17,2 tuh. eurot). 

09 HARIDUS  

 
Vastavalt Viimsi valla arengukavas ja valla eelarves püstitatud eesmärkidele jätkus 2020. 
aastal haridusasutuste võrgustiku arendamine ja koostöö eralasteaedadega. Haridus- ja 
noorte valdkonda puudutavad tegevused olid 2020. aastal kooskõlas Viimsi valla arengu- ja 
tegevuskavaga ning haridus- ja noorsootööasutuste arengukavadega.  

Valdkonna eesmärgid 2020. aastal: 

• Koostada haridus- ja noorte valdkonna arengukava; 

• Jätkata Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu korrastamist;  

• Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tagada riigigümnaasiumi tegevus Viimsi 
vallas, alustada läbirääkimisi  gümnaasiumi lisakohtade loomiseks;  

• Tagada MLA Viimsi Lasteaiad majade ja Püünsi Kooli lasteaia majanduslik 
teenindamine ja finantseerimine;  

• Tagada Viimsi valla eelkooliealistele lastele võimalused alushariduse saamiseks 
ettenähtud tingimustel ja korras;  

• Võimaldada Viimsi valla eelkooliealistel lastel kasutada eralasteaiateenust toetades 
eralasteaias käimist läbi pearaha süsteemi;  

• Tagada kvaliteetse hariduse andmine kaasaegses õpikeskkonnas Viimsi 
üldhariduskoolides;  

• Tagada hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) lastele hariduse saamine 
õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras;  

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

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

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

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

• Tagada 1.- 9. klasside õpilaste tasuta koolitoit Viimsi koolides;  

• Jätkata 50% ulatuses lasteaiakohatasu soodustuse andmist Viimsi valla 
munitsipaallasteaedades käivate perede lastele, kui lasteaias käib üheaegselt 2 või 
enam last (vähemalt 1 laps munitsipaallasteaias);  

• Toetada noorte omaalgatust, jätkata noorsoo- ja haridusvaldkonna projektide 
toetamist;  

• Toetada huvihariduse (sh teadushuvihariduse) andmist Viimsi valla huvikoolides ja 
huviringides;  
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• Toetada Noortevolikogu tegevust;  

• Viia läbi valla noorsootöö kvaliteedihindamine; 

• Jätkata osalemist rahvusvahelistes noorsoo- ja haridusprojektides;  

• Pakkuda Viimsi valla õpilastele stipendiumit õpinguteks vahetusõpilasena välismaal; 

• Arendada haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO;  

• Korraldada ja koordineerida Viimsi valla noorsoo- ja haridustööd; 

• Digikooli algatuse käimalükkamine Viimsi ja Prangli koolis koostöös 
arendusosakonnaga; 

• Moodulklasside rajamine Haabneeme Kooli ruumipuuduse leevenduseks; 

• Randvere Koolis kahe väikeklassi rajamine HEV lastele; 

• Püünsi Kooli korvpalliväljaku renoveerimine; 

• Püünsi multifunktsionaalse spordiväljaku ehituse alustamine; 

• Uute ruumide leidmine Astri maja lasteaiarühmadele; 

• Lasteaiakohtade hange eralasteaedadelt, hangiti 60 kohta kolmelt teenusepakkujalt; 

• Rakendada koduse lapse toetuse meedet alates 1.04.2020. 

 
Valdkonna eesmärgid 2021. aastal: 

• 2021. aasta tegevusaruandeks andmekorje aluste ühtsustamine; 
• Artium - munitsipaalhuvikoolide kolimise ettevalmistus, arenguvisioonide loomine; 

• Alushariduse süsteemi korrastamine; 

• Koostöös sotsiaalosakonnaga tugiteenuste keskuse loomise ettevalmistamine; 

• Viimsi haridusaasta tegevuste läbiviimine, eesmärgiks hariduse väärtustamine,  
võimaluste tutvustamine, laialdased võimalused hariduses Viimsi vallas; 

• Õpetaja motivatsioonipakett ja mainekujundus; 

• Digikooli ettevalmistus ja rakendamine; 

• Igakuiste haridusjuhtide koostöökoja koosolekute ettevalmistus ja läbiviibimine, 
eesmärgiks laiema haridusteema käsitlemine (nt alustava õpetaja toetamine ja 
kogenud õpetaja väärtustamine, õpetaja kvalifikatsioon, hariduse tugiteenuste 
korraldus jne); 

• Lasteaiajuhtide koostöökoja igakuised koosolekud,  kuhu on  kaasatud ka 
eralasteaiad, eesmärgiks kogemuste ja praktikate jagamine, koostöö;  

• Noorsootöö ümarlaua igakuiste koosolekute jätkamine; 

• Noorsootöö kvaliteedihindamise parendustegevuste läbiviimine; 

• Noorsootöö disainimine, uuenduslike mudelite ja meetodite kasutuselevõtt, uute 
võimaluste loomine (Keerdtrepp jt), 

• Noortevolikogu tegevuse ja noorte osaluse toetamine; 

• Valla haridust reguleerivate õigusaktide seire ja kaasajastamine; 

• Haridusasutuste koosseisude ühtlustamine; 

• Riskide hindamine ja olukordade lahendamine; 

• MLA Viimsi Lasteaiad Randvere lasteaeda uue lasteaiarühma rajamine, otsuste 
tegemine; 

• Randvere kooli juurdeehitus koos ujulaga; 

• Randvere kooli III kooliastme arendus, 

• Koolide õppesuundade arendus, arengukavade seire;  

• Uue KELS jõustumisel 2022. aasta sügisest on vajalik muudatuste planeerimine 
eelarves, töökorralduses; 

• Allasutuste haldustegevuste ühtlustamine - Persona programmi ja Amphora 
rakendamine; 

• Ühishangete korraldamine - bürootarvete, töötervishoiu, värbamisteenuste jms 
ühishanked. 
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ALUSHARIDUS 
 
2020. aasta lõpu seisuga pakkus Viimsi vallas alusharidust munitsipaallasteaed Viimsi 
Lasteaiad (MLA Viimsi Lasteaiad) 8. majas, Püünsi Kooli lasteaed ning lisaks 5 Viimsi 
eralasteaeda. MLA-s Viimsi Lasteaiad sai alusharidust 738 last, Püünsis 34 last ja Viimsi 
eralasteaedades 416 last. 
 
MLA Viimsi Lasteaiad 
MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium. MLA Viimsi 
Lasteaiad koosneb 8 allüksusest (8 majast), kus 2020. aastal töötas kokku 38 rühma ja 
keskmine registreeritud laste arv oli 738 (2019. aastal 38 rühma ja 767 last). 

Eesmärgid ja prioriteetsed tegevused:  
MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 tegevuskava alusel oli 2020. aastal 
põhieesmärgiks: loovus- ja digiõpe õppe- ja kasvatustöös. Põhieesmärki toetavad 
prioriteetsed tegevused olid järgmised: 

• Eelarve prioriteedid tulenevad lasteaia eripära toetamise ja arengukava eesmärkide 
täitmise vajadustest. 

• 2020. aastal täiendatakse MLA Viimsi Lasteaiad majade  robootika- ja 
digiõppevahendeid, et tagada lastele mitmekesine õpi- ja kasvukeskkond, mis  toetab 
lapse mitmekülgset arengut.  

• Digiõpe lasteaias, digilaborid ja parimate praktikate jagamine. Osalemine HITSA 
programmides. 

• Uuendatakse Karulaugu maja õpetajate kasutuses olevad arvutid. 

• Säästliku majandamise põhimõtetes on kokku lepitud ja need rakenduvad laste, 
personaliliikmete ja asutuse tasandil. 

• Kaasava juhtimisprintsiipide ja ühtsetel arusaamadel põhinev meeskonnatöö 
(juhtkond, arengumeeskond, tervisemeeskond, tugimeeskond). 

• Lapsest lähtuv töökorraldus. Valverühma aeg nihutab lapse päeva lühemaks (oma 
rühma lahtioleku aeg lühem). 

• Meeskonnatöö juhtimise alused õpetajatele (toetavad koolitused). 

• Astri, Karulaugu, Uus-Pärtle ja Laanelinnu majade õuealade parendustööd.  

• Astri maja uute ruumide remonditööd ja ümberkolimine. Leppneeme maja 
siseruumide sanitaarremont ning Karulaugu majade fassaadi värvimine. 

• Lasteaia projektipõhine tegevus omab olulist osa lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse 
mitmekesistamisel (Ermasus+ projektid, INNOVE, KIK).   

• Juhindutakse MLA  Viimsi Lasteaiad arengukavast, õppekavast  ja Viimsi valla 
eelarvestrateegiast. 

MLA Viimsi Lasteaiad 2020. aasta õppe- ja kasvatustöö teemaks oli „Hoolin ja hoian“, mis 
võimaldas õppe- ja kasvatustöösse lõimida projektiõppe metoodikat ja lapsest lähtuvat 
tegevuskultuuri. Eesmärgiks seati õppeaasta teema kajastamine majade õppe- ja 
kasvatustöö tegevustes, märksõnaks oli loovus. Õppeaasta lõpuks valmisid majade 
meeskondade koostöös temaatilised postrid. Olulisteks tegevusteks olid eesti keele kui teise 
keele õpetamine ning digiõppe ja digivahendite lõimimine igapäevastesse õppe- ja   
kasvatustöö tegevustesse. Oluliseks eesmärgiks oli koostöö lastega, lapsevanemaga ja 
kolleegidega. Jätkuvalt oli tähtsal kohal lapse arengu hindamise korraldamine ning õuesõppe 
tegevused.   
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2020. aastal komplekteeritud 21  lasteaiarühma lastele 
vanuses 3-6 aastat, 7 liitrühma lastele vanuses 1,5-7 aastat,  9 sobitusrühma ja 1 erirühm.   
2020 kevadel läks MLA Viimsi Lasteaedadest kooli kokku 202 last, neist aasta võrra varem 
kooliminejaid oli 9. Koolikohustuse täitmine lükati edasi 6 lapsel.  
Logopeedilist abi vajas 2020. aastal 90 last. Tugimeeskonna poole pöördus nõustamiseks 
101 last, neist 24 juhtumit suunati edasi spetsialistide juurde. Mänguteraapias või 
individuaalsel nõustamisel osales 29 last.  
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Lapse arengu hindamise kaardistamiseks viidi 2020. aasta sügisel läbi kõigile uutele MLA 
Viimsi Lasteaiad lastele arengumäng „Mina oskan juba“. Traditsiooniliselt toimus sügisel 
koolimäng, mille  ülesannete aluseks on riiklikust õppekavast tulenevad 6-7 aastaste laste 
eeldatavad oskused ja pädevused. Mängu kaudu oli võimalik saada parem ülevaade lapse 
vaimsest ja sotsiaalsest valmisolekust kooliks ning jagada õpetajatele ja lastevanematele  
soovitusi. Koolimängu koostas ning viis läbi MLA Viimsi Lasteaiad tugimeeskond.  
Koolimängu tulemused edastati lastevanematele arenguvestlustel novembris 2020. 
Tulenevalt koroonaviiruse leviku eritingimustest viidi arenguvestlused läbi veebivahendusel, 
õues või esitati lastevanematele kirjalik tagasiside.   

MLA  Viimsi Lasteaedades töötas 2020/2021 õppeaastal kokku 148 töötajat, lisaks 6 
asendustöötajat.  2020. aastal oli spetsialisti puudumisel täitmata logopeedi ametikoht Uus-
Pärtle ja Astri majades. MLA Viimsi Lasteaiad pedagoogi töötasu sõltub pedagoogi 
ametijärgust/tasemest, haridusest  ja rühma töökorraldusest (ühe või kahe õpetaja süsteem). 
2020. aastal oli kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäär 1265 eurot, magistrikraadiga 
pedagoogi töötasu alammäär 1335/1400 eurot ja pedagoog-metoodikul 1475 eurot. 
Pedagoogilistele töötajatele võimaldati 56 päeva puhkust (42+14 täiendavat tasustatud 
puhkepäeva).  
Traditsiooniline MLA Viimsi Lasteaiad tunnustusüritus jäi 2020. aastal koroonaviiruse levikust 
tingitud eriolukorra tõttu ära.   

MLA Viimsi Lasteaiad tegevusnäitajad 2020. aastal:  

• laste kohalkäidavus:   01. 01 - 31. 05 - 37%  
01. 06 - 31 .08 - 30% 
01. 09 - 31. 12 - 64%  

• erivajadusega laste arvestamine ja tugisüsteemide kaudu toetatud laste osakaal laste 
koguarvust - 100% (sh tugisüsteemi tõhususe analüüs).  

• pedagoogide aktiivsus - rahvusvahelistes, vabariiklikes, maakondlikes ja piirkondlikes 
projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust - kuni 10% 
(eriolukorra tõttu jäid valdavalt üritused ära). 

• meedias kajastatus - 6 artiklit. 

• pedagoogide aktiivsus - rahvusvahelistes, vabariiklikes, maakondlikes ja piirkondlikes 
projektides osalevate pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust - kuni 10% 
(eriolukorra tõttu jäid valdavalt üritused ära). 

Personali täiendus- ja sisekoolitused ning ühistegevused: 

• Esmaabi koolitused. 

• Tuletõrje koolitused ja õppused. 

• Programmiga “Kiusamisest vabaks lasteaed” liitumise koolituspäevad. 

• Õppe- ja kasvatustöö tegevuste külastamine rühmades ja kogemuste vahetamise 
päevad. 

• Pedagoogide digiõppe teemalised kogemuste jagamise digilaboratooriumid. 

• Keskkonnaõppe programm (KIK) Sagadi Looduskeskusesse. 

• Koolivalmiduskaardi aruteluring koos Viimsi valla koolidega. 

• Tugimeeskonna sisekoolitus - koolivalmiduskaardi koostamine ja tunnetustegevus 
lasteaias.  

• Rahvusvaheliste projektide Nordplus  Junior ja TRAECE Eramsus + digikohtumised. 

• Kaido Pajumaa koolitus „Koostööle orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja 
juhtmeeskonna tugevdamine MLA Viimsi Lasteaedades.“ 

• Erialane koolitus abiõpetajatele, MTÜ Hooling. 

• Töötajate mälumänguõhtu. 

• Kogemuslik õppereis Palamuse lasteaeda. 

• Meeskonnatöö koolitus, Silver Ulvik. 

• Tegevust alustas MLA Viimsi Lasteaiad lauluselts. 
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Organisatoorsed tegevused:  

• Kinnitati MLA Viimsi Lasteaiad uus kodukord. 

• Uuendati lasteaia päevakava. 

• Koostati uus  lasteaia kohakasutuse lepingu vorm. 

• Koostati MLA Viimsi Lasteaiad distantsõppe tegevuskava ja põhimõtted. 

• Koostati õppemängude kogumik. 

Eriolukord ja COVID-19 piirangud: 
2020. aasta tegevusi mõjutas väga suurel määral COVID-19 viirusepuhang, sellega 
kaasnenud piirangud ning riigis kehtestatud eriolukord. Vastavalt Viimsi vallavalitsuse 
13.03.2020 korraldusele nr 142 „Haridus-, noorsoo- ja kultuuriasutuste ajutine sulgemine 
Viimsi valla haldusterritooriumil“ olid kõik MLA Viimsi Lasteaiad majad alates 16. Märtsist 
2020 suletud. 
Võimaldamaks riiklikul tasandil ametikohtadel töötavate perede lastele eriolukorras 
lastehoidu, oli MLA Viimsi Lasteaiad Astri majas avatud valverühm. Võimalus puudutas neid 
lapsevanemaid, kes pidid eriolukorras tingimustes viibima tööl (päästeamet, politsei, 
meditsiinitöötajad). Astri majas eriolukorras avatud lastehoiu töögraafikus osalesid 8 majad 
õpetajad ja abiõpetajad ning juhtkond. Erakorralises lastehoius osalesid kogu Viimsi valla (sh 
eralasteaedade) lapsed. Alates 04. maist 2020 avati Karulaugu majas veel kaks valverühma. 
Kõik majad taasavati alates 18. Maist 2020. 
Kevadel koostati eriolukorrast väljumise juhis ja viiruse leviku ennetusmeetmed 
lastevanematele, lasteaia töötajatele. Alates novembrist 2020 peatati lasteaiaruumides 
huviringide tegevus. Koostati juhised eriolukorras viiruse leviku tõkestamiseks. Lasteaed 
alustas distantsõppega. Lasteaia kodulehel avati koduõppe blogi. 

Investeeringud: 
2020. aastaks planeeritud parendustööd lükati eriolukorrast tulenenud keerulise 
majandusliku olukorra tõttu edasi. Toimusid hädapärased õuealade parendustööd (liivaalade 
uuendamine). Päästeameti ettekirjutuse tõttu ei olnud Astri maja endised ruumid enam  
lasteaiategevuseks sobilikud ning seetõttu kohandati ja remonditi suvel 2020 Rannapere 
Pansionaadis asuvad endised Viimsi Raamatukogu ruumid lasteaiale sobivaks ning Astri 
maja kaks rühma koliti uude keskkonda - uutes ruumides alustati tegevust alates 4. 
septembrist 2020.  

MLA Viimsi Lasteaiad tegevust toetati 2020. aastal kokku 3 863,7 tuh. euroga (2019. aastal 
3 875,0 tuh. euroga).  
 
Püünsi Lasteaed 
Püünsi lasteaed on Püünsi Kooli osa, mis loob 3 – 7 aastastele lastele soodsad tingimused 
kasvamiseks ja igakülgseks arenemiseks ning toetab lapsevanemate tegevust alushariduse 
omandamise võimaldamisel. Lasteaia süvaõppesuunaks on keskkonnakasvatus. Lasteaed 
on Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Lasteaed kasutab 
õppekasvatustegevustes õuesõpet, robootikat ja avastustee metoodikat, mis võimaldavad 
tutvuda ümbritseva keskkonnaga aktiivõppe meetoditel ning projektiõpet (tervet õppeaastat 
läbib üks projekt). Õppe- kasvatustöö toimub integreeritult, mängu kaudu. Lasteaias tegutseb 
2 liitrühma. Lasteaias oli 2020 / 2021 õppeaastal kokku 34 last (36 kohta). Sellel õppeaastal 
on  5-7  aastaste laste rühm on sobitusrühm, rühmas on 2 erivajadusega last. Kevadel 2020 
läks lasteaiast kooli 12 last. Püünsi Kooli asus õppima 12 last.  
Kõigi lastega viidi 2020 aasta veebruaris läbi arengujälgimise mängud, koostati koondtabelid 
ning analüüsiti tulemused. Koolivalmiduse kaardid koostati 12 lapsele.  

2019/2020 õppeaasta projektiteemaks oli „Sadamate lood“. Lasteaia siseselt organiseeriti 
lastele erinevaid mereteemalisi teemalisi tegevuskeskusi (mereteemaliste lauamängude 
keskus, laevade meisterdamise keskus jms). 2020 / 2021 õppeaasta projektiteemaks on 
„Aknad metsa“. Selle raames on toimunud üritusi ja erinevaid tegevuskeskusi nagu „Seente 
õpituba“, „Erinevad samblad“, „Meie metsa loomad“. Sügisel 2020 sai lasteaed robotid ning 
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see võimaldab korraldada iga kuu mõlemale rühmal kaks robootika päeva, kus metsateemat 
selgitatakse robotite abiga.  

Koolitused olid valitud töötajate arenguvestluse tulemusi ning süvaõppe suunda silmas 
pidades ning neil osaleti 2020. aastal 52 tunni ulatuses. Koolitused olid tasuta. Kahjuks jäid 
mitmed koolitused kevadel ära seoses koroonaviirusest tingitud eriolukorraga. 

Lapsevanemad on samuti kaasatud õppeaasta teemasse. On toimunud ühised üritused 
lapsevanematega - fotonäitus „Minu pere ja meri“ ning lõpupidu 2019/2020 õppeaasta 
projektiteema „Sadamate lood“ raames; isadepäeva orienteerumine „Mõistatused metsast“ 
2020/2021 õppeaasta projektiteema „Aken metsa“ raames, lasteaia sünnipäev, lasteaia 
jõulupidu „Metsarahva jõulud“, kus vanemad said ülevaate filmitud peost - 
https://www.youtube.com/watchfbclid=IwAR1uk4d797LU5E8hGwicFs3yTY4Ilp9Ffjz1xbKbhQy7ilD

XW-lJm2jZ-eg&v=2DWUXCiEG7A&feature=youtu.be ). Lapsevanemad kinkisid lasteaia 
sünnipäevaks palju metsateemalisi raamatuid ja lauamänge. 
Lapsevanematele edastatakse koostöös kooliga igakuiselt ülevaade lasteaia tööst  
„Rõõmude“ näol.  

Koostöös kooliga võtsid lasteaia lapsed ja personal osa ka kooli üritustest - Vabariigi 
Aastapäeva aktusest, spordipäevast, õpetajate päevast, lastaia korraldatud 1. advendi 
hommikust. Lasteaia töötajad osalesid kooli arengukava töös ja arengukava seminaril. 
Toimus koostöö Laitse lasteaiaga - septembris käisid Laitse lasteaia õpetajad, õppejuht ja 
direktor tutvumas Püünsi lasteaia arengujälgimise mängudega. 2021. aasta kevadel on 
Püünsi lasteaed kutsustud tutvuma Laitse lasteaia savitöökojaga. 
2020. aasta ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti koostööd Viimsi Rannarahva 
muuseumiga (erinevad programmid ja vastlapäev), Oandu Riigimetsa Majandamise 
Keskusega (talvematk jaanuaris), Nordica keskusega (jõulukuuskede kaunistamine 
detsembris).  Samuti käidi õppekäikudel kooli lähedal metsas ja mere ääres, külastati 
korduvalt „Misse ja Kombu õpperada“.  

Lasteaia huvitegevus on seotud kooli huvitegevusega ning lasteaia ja kooli osal on ühised 
ringijuhendajad ja treenerid. Üks kord nädalas toimuvad jalgpalli trenn, kunsti - ja 
meisterdamise ring, joogatrenn, malering ja inglise keele ring. Tüdrukute iluvõimlemise ring 
„Piruett” toimub kaks korda nädalas. Alates 2016 sügisest on lasteaia vanema rühma 
tunniplaanis rahvatants. Kooliminejate rühma tunniplaanis on ka tenniseõpetus.  

Lasteaias toimub järjepidev väärtusalane töö. Väärtused läbivad e-kooli ning rühmade aasta 
tegevuskavasid. Väärtusi tutvustatakse rühmade maskottide abiga. Väärtuskasvatuse 
raames toimuvad iga kuu alguses muinasjutu hommikud ja pärimusmängude hommikud. 
2020. aastal valmis pedagoogilise nõukogu töö käigus lasteaia „Kiusamist ennetav 
tegevuskava“. Tegevuskava on praktiline ja lisatud õppeaasta tegevuskavasse. 

Kokku toetati Püünsi Kooli lasteaia tegevust (personalikulud) 2020. aastal 156,3 tuh. euroga 
(2019. aastal 157,8 tuh. eurot). 
 
Eralasteaiad, eralastehoiud, koduse lapse toetus.  
2020. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 5 eralasteaias 416 last (2019. aastal 399 last), 
neist hankekohtadel 50 last. Eralastehoidudes käis 77 last. Koduse lapse toetust sai 200 last.   
Tallinna 14 eralasteaias käimist kompenseeris vald 2020. aasta lõpu seisuga 128 lapsele 
(2019. aastal 19 eralasteaias 166 lapsele). Kokku tõusis eralasteaias käivate laste arv 2020. 
aastal võrreldes 2019. aastaga 29 lapse võrra. Kokku kasutas 2020. aastal eralasteaia 
teenust 594 last (2019. aastal 565 last). 
Kokku olid eralasteaedadega seotud kulud 2020. aastal 2 170,0 eurot (2019. aastal kulud 
2 059,8 tuh. eurot). Koduse lapse toetusteks kulus 2020. aastal 468,8 tuh. eurot. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watchfbclid=IwAR1uk4d797LU5E8hGwicFs3yTY4Ilp9Ffjz1xbKbhQy7ilDXW-lJm2jZ-eg&v=2DWUXCiEG7A&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watchfbclid=IwAR1uk4d797LU5E8hGwicFs3yTY4Ilp9Ffjz1xbKbhQy7ilDXW-lJm2jZ-eg&v=2DWUXCiEG7A&feature=youtu.be 
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PÕHI- JA KESKHARIDUS 
 
Viimsis tegutses 2020. aastal 5 munitsipaalkooli: Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere 
Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool.  
2020/2021 õppeaasta alguses õppis Viimsi valla koolides kokku 2 570 õpilast (2019/2020 
õppeaasta alguses 2 512) – õpilaste arv on kasvanud õppeaasta jooksul 58 õpilase võrra 
ulatudes peagi samale tasemele, mis oli kaks aastat tagasi koos gümnaasiumiosaga. 

Viimsi koolide õpilaste arv: 

2017/2018  

õppeaasta 

2018/2019 

õppeaasta 

2019/2020 

õppeaasta 

2020/2021 

õppeaasta 

2574 

(sh gümnaasium) 

2465 

(ainult põhikoolid) 

2512 

(ainult põhikoolid) 

2570  

(ainult põhikoolid) 

 
Viies koolis töötas 2020/2021 õppeaasta alguses kokku 296 õpetajat (2019/2020 õppeaasta 
alguses 298 õpetajat).  

Teistest omavalitsusüksustest käis 2019/2020 õppeaasta alguses Viimsi üldhariduskoolides 
128 last, sh 94 last Tallinnast (2019/2020 128, sh 94 last Tallinnast).  

Teistes omavalitsusüksuste munitsipaalkoolides õpib käesoleval õppeaastal 685 Viimsi last, 
sh 631 last Tallinnas (2019/2020 õppeaastal 665, sh Tallinnas 620 last). Erakoolides õpib 
226 ning riigikoolides 349 õpilast (2019/2020 õppeaastal 230 erakoolides, riigikoolides 312). 

Viimsi õpilased teistes kohalikes omavalitsustes, era- ja riigikoolides: 

Üldhariduskoolid (pk + gümn)*   

Munitsipaalkoolid 685 (sh Tallinnas 631) 

Erakoolid 226 (sh Tallinnas 221) 

Riigikoolid 349 (sh 324 Viimsi Gümnaasiumis) 

 
2020/2021 õppeaastal asus 1. klassis õppima 274 õpilast.  Kokku avai koolides 12 esimest 
klassi, lisaks 2 väikeklassi Randvere koolis.  
Eelmist õppeaastat mõjutas tugevalt COVID-19 viiruse leviku tõttu kehtestatud üleriiklik 
eriolukord alates 12. märtsist 2020, mis viis koolid distantsõppesse kuni suvevaheajani. 
Põhikooli eksamid jäeti ära, gümnaasiumi lõpueksamid muutusid vabatahtlikuks. Suur osa 
planeeritud tegevustest jäeti ära või lükati edasi. 
Ära jäi ka traditsiooniline Viimsi haridustöötajate arenduspäev augustis. Oodatud õpetajate 
päeva ühine pidulik tähistamine oktoobris 2020 toimus seekord väiksemas formaadis ja igas 
koolis eraldi. 

Haridusalane tunnustamine 
Jätkati kõrge õppeedukusega põhikooli, huvialakooli ning gümnaasiumi lõpetanud noorte 
tunnustamist. Vaatamata viirusekevadele oli rekordiliselt palju gümnaasiumi medaliga 
lõpetajat – 23  kuld- ja 11 hõbemedalit, lisaks 2 abiturienti, kes läbisid rahvusvahelise 
õppekava suurepäraste tulemustega (võrdsustatud kuldmedaliga). Viimsi vallavalitsuse 
korraldusega premeeriti kuldmedaliste 850 euro ning hõbemedaliste 600 euro suuruse 
summaga. 
Kiituskirja (lõputunnistusel ainult väga head hinded) pälvis 15 Viimsi valla põhikooli lõpetajat 
ning 1 muusikakooli lõpetanu. Neid tublisid noori premeeriti vastavalt 200 ja 100 euroga. Anti 
välja 6 Viimsi valla autasu „Viimsi vaalapoeg“ koos tänukirjaga märkimisväärse panuse eest 
haridus- ja kultuurivaldkonda, need pälvisid 2 Viimsi kooli, 1 Haabneeme kooli, 1 Püünsi kooli 
ja 2 Viimsi gümnaasiumi lõpetajat. 
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Viimsi Kool 
Viimsi Kool on põhikoll, kus 2020. aasta alguses õppis 1180 õpilast ja 2020 septembris 1215 
õpilast. Klassikomplekte oli aasta alguses 61, neist 10 olid eriklassid ja 2 üks-ühele klassid 
ning 2020 septembris 64, neist 9 eriklassid ja 4 üks-ühele klassid. Võrreldes aasta algusega 
suurenes õpilaste arv 35 õpilase võrra. I klassi õpilased õpivad 2020/2021 õppeaastal 6 
paralleelklassis. Klasside täituvus on 14-26 õpilast, st kohati maksimumilähedane või üle 
selle. 
2020. aastal lõpetas põhikooli 151 õpilast. Põhikooli lõputunnistus kiituskirjaga anti välja 6 
õpilasele. 65 põhikooli lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“.  
2020. aasta alguses töötas koolis kokku 135 töötajat. Aasta lõpu seisuga oli 130 töötajat, sh 
10 mittepedagoogilist töötajat, 120 õpetajat, 10 õpetajat olid lapsehoolduspuhkusel. 

Investeeringud, uuendused 

• Alates 2020. aasta veebruarist on koolil uus koduleht.  

• Jaanuaris sai muusikaklasside koridor uued värvilised tumbad.  

• 2020 suvel uuendati osa koolimaja fassaadi puitosast. 

•  Kevadel-suvel uuendati Digikooli projekti raames serverid ja mindi üle Office 365 
rakenduste kasutamisele.  

Distantsõpe 
COVID-19 viiruse pandeemia tõttu oli Viimsi kool 13.03.2020 - 12.06.2020 distantsõppel. 
Septembrist detsembrini olid distantsõppel klassid vastavalt vajadusele. Kogu kool oli taas 
distantsõppel (va eriklassid) alates 14. detsembrist 2020 vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 
korraldusele. 
Distantsõppe rakendamine oli suur muudatus ja väljakutse kogu kooliperele. Peamisteks 
distantsõppe kanaliteks kujunesid Stuudium ja MS Teams (Office 365). Arenes õpetajate ja 
õpilaste digipädevus ja õpilaste enesejuhitavuse oskused.  
Käivitus Viimsi “Digikooli” projekt, milles osaleb ka Viimsi kool. Septembris 2020 alustas 
pilootprojektis 2 klassiruumi uue tehnikaga, mis võimaldab klassiruumis toimuvat kergesti üle 
kanda ning võimaldab kodus viibivatel õpilasetel veebi vahendusel tunnis osaleda. 
https://viimsiteataja.ee/uudised/haridus/viimsi-digikool-on-hoogsalt-kaivitunud/ Viimsi kooli 6.  
kl ühiskonnaõpetuse tunnis osalevad Prangli Kooli õpilased üle videosilla. 

Üritused, tegevused 
JAANUAR 
Esmakordselt toimus jaanuaris-veebruaris Viimsi koolis 8. ja 9. klassidele diplomaatiline 
konverents, kus seitsme riigi (Brasiilia, USA, Kanada, Rumeenia, Austria, Rootsi ja Jaapan) 
suursaadikud ja saatkondade esindajad rääkisid enda riigist ja poliitikast. Konverentsi avas 
presidendi kantselei majandusnõunik Heido Vitsur ning esines ka välisminister Urmas 
Reinsalu. Konverentsi korraldas arendusjuht koostöös MTÜ-ga Diplomatic relations project 
for youth.  
Toimusid mitmed õpilasvõistlused ja olümpiaadide piirkonnavoorud. 
Osaleti Harjumaa koolidevahelisel võrkpalli meistrivõistlusel. 
Õpilased osalesid Sisuakadeemia meediakoolitusel. 
Algas teadmiskeskuse animafilmide konkurss. 
Esimesed klassid osalesid õppeprogrammis “Metsloomade aasta”.  
Toimus 8. klasside geograafia teemapäev Laulasmaa koolis teemal „Ohtlikud 
ilmastikunähtused ja ilmateenistuse hoiatused“, lektoriks oli Taimi Paljak. 
Tervisenõukogu korraldas vahetunnis pop-up võistlused 5. klassidele.  
Rohelise kooli eestvedamisel osaleti digikoristuspäeval. 
Näitetrupp Wilhelmiine ja EKSPERIMENT osalesid Jõgeval B. Alveri luulefestivalil 
Tuulelapsed (vabariiklik) ning EKSPERIMENT saavutas laureaaditiitli lavastusega "Mida 
lapsed tahavad?". 
Viimsi Koolis käis Sass Henno oma loenguga "Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge", 
kus rääkis 7.-9. klassile inimsuhetest, lähisuhtevägivallast ja seksuaalvägivallast.  

https://viimsiteataja.ee/uudised/haridus/viimsi-digikool-on-hoogsalt-kaivitunud/
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Tartu rahulepingu 100. aastapäeva puhul pidas koolis loengu Viimsi kooli vilistlane ning juba 
mitmeid raamatuid välja andnud noor ajaloolane Ranno Sõnum. 
Õpilasesindus korraldas jaanuaris lisakandideerimise 7.-8. klassidele.  
Üritustest toimus  filmiõhtu ning ööbimisega poolaasta koosolek. 

VEEBRUAR 
Liituti #ärarääma taara kogumise kampaaniaga.  
Rahvusvaheline taimetervise aasta puhul oli raamatukogus taimetervise näitus ja 
õppeprogramm. 
Toimusid olümpiaadide piirkonnavoorud, 3. kl õpioskuste ainepäev, Viimsi valla 3. klasside 
matemaatikavõistlus "Nuputaja", Teadmiskeskuse Collegium Eruditionis Roboliiga II etapp ja 
teaduslabor 1. klassidele.  
Spordivõistlusest osaleti Harjumaa koolidevahelistel võrkpalli meistrivõistlustel. 
Kooli aulas toimus kontsert, kus esines noor pianist Tähe-Lee Liiv koos legendaarse Tallinna 
Keelpillikvartetiga.  
Projekti “Toetame üksteist” raames külastas kooli MTÜ Pane oma meeled proovile, kes viis 
läbi erivajaduste simulatsiooni. Õpilased said kogeda, milliseid väljakutseid erinevad 
meelepuuded igapäevaellu toovad. 
Vabariigi aastapäev korraldati projektipäevana, kus iga klass käis aktusel ning korraldas 
lisaks endale päevaks mõne tegevuse või õppekäigu. Vabariigi aastapäeval esinesid 
laulukoorid. 
Veebruari vaheajal toimus Verge koolitus, kus osales 24 töötajat. 
Osaleti esmakordselt toimuval valla üritusel „Viimsi talent 2020“, kus kooli õpilane pälvis I 
koha https://viimsi.edu.ee/viimsi-talent-2020/. 
Õpilasesindus korraldas sõbrapäeva puhul kaartide saatmise ja laialijagamise. Esmakordselt 
korraldati sõbrapäeva ball/disko, mis kujunes väga menukaks. 
Liituti Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, mida hakkas eest vedama tervisenõukogu.  
Avalikustati uus koduleht.  

MÄRTS 
Märtsi alguses toimus juba 11. korda Viimsi kooli võimlemisvõistlus Miss Graatsia 7.-9. 
klasside tüdrukutele. 
lõppes ka traditsiooniline Harjumaa kõnevõistlus “Õppima peab terve elu”. 
Toimus nutispordi Põhja-Eesti finaal, kus osaleti kalade joonistamise võistlusel.  
Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimus Rohelise kooli seminar, kus räägiti erinevate 
ressursside kasutamisest haridusasutustes ja jagati kogemusi, kuidas säästa vett, energiat, 
paberit jm ressursse ning teha keskkonnasõbralikumaid valikuid ka igapäevastes tegevustes. 
Tervisenõukogu osales Liikuma Kutsuva Kooli stardiseminaril.  
Alates 13. märtsist oli kool COVID-19 eriolukorra tõttu distantsõppel. 
Märtsis sai Viimsi kooli projekt „Kogemuspõhine õppimine“ positiivse rahastusotsuse 
osalemaks Erasmus+ õpirändeprojektide programmis. Projekt võimaldab saata 24 õpetajat, 
tugispetsialisti, juhtkonna liiget 6 erinevasse Euroopa kooli töövarjudeks ja uusi kogemusi 
saama. Külastatavad partnerkoolid asuvad Prantsusmaal, Norras, Horvaatias, Belgias, 
Maltal ja Portugalis.  

APRILL 
Õpe ja üritused toimusid distantsilt läbi elektrooniliste kanalite.  
Toimus algkooli etluskonkurss, kuhu osalejad saatsid oma luuletuse salvestuse.  
Veebi vahendusel toimus ka nutispordi finaal.  
Õpilased osalesid fotokonkursil “Metsik linn”. 
Suurenenud ekraaniaja tõttu toimus “Ekraanivaba päev”, kus õpilaste õppeülesanded viisid 
neid arvutist eemale. 
Koosolekud ja kohtumised jätkusid virtuaalselt. Kooli juhtkond kogus aktiivselt jooksvalt 
tagasisidet distantsõppe kohta, et viia ellu vajalikud muudatused distantsõppe 
parandamiseks ja tekkinud probleemide lahendamiseks. Alustas Viimsi kooli kuukiri. 
Õpilasesindus korraldas 1.-6. klassi õpilaste seas joonistusvõistluse “Kevad teisel planeedil”.  

https://viimsi.edu.ee/viimsi-talent-2020/


Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020 

Vallavanem I. Lemetti                                               50 
/digiallkirjastatud/ 

MAI 
Mai oli keskkonnakuu, Rohelise koolina Viimsi kool ei niida kogu oma territooriumi ning jätab 
osa elurikkuse soodustamiseks.  
Toimus “Virtuaalne kevadkontsert”, kuhu said esinemisi saata kõik soovijad Viimsi koolist. 
Toimus virtuaalne stiilinädal, kus osalejad lisasid pildid ühisesse padletisse.  
Õpilasvõistlustest toimusid virtuaalne üleriigiline geograafiaolümpiaadi lõppvoor ja 
matemaatikavõistlus “Jänku Juta” 1.-3. kl õpilastele.  
Mai lõpus toimus virtuaalne lõpukella aktus 9. klassidele.  
Mais-juunis toimusid õpijõudlustestid 5.-6. klassile (matemaatika, inglise- ja vene keel). 
Algas Viimsi Digikooli projekt, mille üks pilootkoole on Viimsi kool.. 
Viimsi kooli uueks direktoriks valiti Peeter Sipelgas. 

JUUNI 
Juuni alguses toimus Viimsi kooli projektinädal, kus koostöökojad ja õpilasesindus 
valmistasid ette temaatilised päevad erinevate ülesannetega.  
Toimus liikumispäev, oma liikumise jäädvustamiseks kasutasid õpilased liikumisäppe või 
sammulugejaid. 
Õpilasesindus avaldas arvamust ja esitas omapoolsed ettepanekud õppekava ja loovtöö 
juhendi kohta. Toimus aastat kokkuvõttev koosolek. 
Lõpuaktused toimusid silmas pidades epidemioloogilisest olukorrast tulenevaid piiranguid.  
Suvevaheajal läks kool üle Microsoft Office 365 rakenduste kasutamisele, koliti üle ka e-
postkastid. 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas juunis 2020 toetada Viimsi 
kooli projekti „Viimsi Kooli õpilased õpivad tundma ökoloogilist võrgustikku“ taotlust. KIK 
programmides osalevad kõik Viimsi Kooli 1-9. klasside õpilased.  

AUGUST 
Kooli näitetrupil EKSPERIMENT toimus kahepäevane laager. 
Augustis algas uus kooliaasta kollektiivi piknikuga ja tervitati uusi töötajaid. Toimus 
Stuudiumi ja Office 365 süsteemi kasutamise koolitused. 
Komplekteeriti 1. klassid ning toimus lahtiste uste päev 1. kl õpilastele ja nende vanematele. 
Tervisenõukogu osales Tervist Edendavate koolide sügiskonverentsil. 

SEPTEMBER 
September algas traditsiooniliste 1. septembri aktustega, kus osalesid 1. ja 9. klassi 
õpilased. Toimusid lastevanemate ja vanematekogu koosolekud. 
Algas koolisisene õpilasleiutajate konkurss ning õpilasesindusse kandideerimine 7.-9. 
klassile. 
Õpetajad said põhjaliku koolituse MT Teamsi rakenduse kasutamise osas.  
Toimus sotsiaalseid oskuseid toetavate mängude töötuba õpetajatele. 
Algasid iganädalased minikoolitused, kus õpetajad õpivad uusi meetodeid, millega koolitundi 
liikuvamaks muuta. 
Osaleti heategevuslikus kõrvitsate kogumises loomaaiale. 
1. klass arendas oma digipädevust.  
5. klasside õpilased lõpetasid jalgratturi koolituse teooriaosa, sooritasid teooria eksami, 
harjutasid jalgratta platsisõitu ja sooritasid tänavasõidu eksami. Kõik jalgratturi koolitusel 
osalenud said jalgratturi juhiloa. 
Toimusid Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused staadioni teatejooksudes ja Harjumaa 
koolidevaheliste meistrivõistlused poiste jalgpallis.  
Tervisenõukogu kutsel toimus 9. klassidele maanteeameti riskikoolitus "Georgi lugu“. 
Septembri lõpus osalesid õpilased veebi teel UNESCO ühendkoolide aastakonverentsil. 
Kooli suurüritusteks olid spordipäev, kus toimus jooks ja maastikumäng ning 
Maailmakoristuspäev, kus erinevad klassid käisid korjamas mikroprügi Viimsi vallas. 
Keskkonna Investeeringute Keskuse rahastatud projektidest jätkusid sügisel "Keila-Joa park 
väikesele loodusesõbrale" (3. klassid) ja õppeprogramm Paljassaares (6. klassid).  
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Õpilasesindus valis uued liikmed, juhatuse ja toimus ööbimisega aasta planeerimise 
koosolek. 
Tervisenõukogu osales Liikuma Kutsuva Koolis sügisseminaril. Viiruse leviku tõkestamiseks 
ja õpilaste liikumise suurendamiseks suunati esimese kooliastme õpilased veetma 
vahetunde kooliõues. 
Taaselustati KiVa programm, tööd alustas uus meeskond mentori juhendamisel. 

OKTOOBER 
Muusikapäeva tähistamine muusikalise tervituse ja esinemistega terve päeva vältel. 
Õpetajate päeval sisustasid tunde 9. klasside õpilased ja videoesinejad.  
Tervisenõukogu korraldas õpetajatele traditsioonilise klassiõhtu, kus sai omavahel tutvuda ja 
saada nippe koolimajas liikumise kohta. 
Toimus kevadest sügisesse lükkunud loovtööde kaitsmine. 
Toimusid koolisisesed mälumängumeistrivõistlused. 
Spordivõistlustest toimusid Harjumaa koolidevaheliste jalgpalli meistrivõistluste finaalturniir ja 
koolisisene rahvastepalliturniir.  
Raamatukogus oli ka sel aastal 8. klasside okaspuude näitus. 
Oktoobri keskel tähistati kooli sünnipäeva, jagati kommi ja sai tuua sünnipäevasoovid 
soovidepuule. 
Algas võistlus Viimsi progeja 2021 - kood on põnev ja kasulik.  
Koolivaheajal toimus Verge koolituse teine osa, Liikuma Kutsuva Kooli programmi tutvustus 
ja hädaolukordade lahendamise koolitus kogu kooliperele. Tartu Forseliuse koolis tutvuti  
ahhaaliku kooli mudeli ja selle rakendamisega koolikorralduses.  
Rohelise Kooli tegevuste raames toimus taas õiglase kaubanduse nädal, kus oli erinevaid 
teemaga seonduvaid loenguid, näitused ja praktilised tegevused. Tehti kokkuvõtted eelmise 
aasta Teadlaste Öö festivali eesmärkidest ning autasustati aktiivsemaid. 
Algas Viimsi kooli tuleviku planeerimine koostöös kooli nõukoja ja koolitaja Piret Jeedasega 
“Viimsi Kooli tulevikurajad I seminaril”. 
Osaleti Harjumaa kooliteatrite festivalil, kus oli edukas näitetrupp EKSPERIMENT 
lavastusega „Tähelepanu! Valmis olla! Kasvame suureks!“ (algkooli kategoorias grand prix, 
parima naisnäitleja preemia, parima naiskõrvalosa preemia, parim lavastaja, eripreemia 
trupile ühtse mängu eest). Näitetrupp sai kutse finaali (mai 2021).  
Õpilasesindus osales õpetajate päeva ja kooli sünnipäeva tähistamises ja viis läbi 
kostüümivõistluse algklassidele. Osaleti Õpilasesinduste liidu üldkoosolekul. Algasid 
igakuised kohtumised juhtkonna ja õpilasesinduse vahel.  
Liikuma kutsuv kooli raames: algklassidele soetati ja koostati komplekt vahetunnis 
kasutatavaid vahendeid vahetundide liikuvamaks muutmiseks. Koostöökodadele jagati 
vahendeid ainetundidesse liikumispauside tegemiseks.  

NOVEMBER 
Algas konkurss "Ehita ahelreaktsioonil töötav Goldbergi masin" 1.-9. klassidele. 
Raamatukogus tähistati Põhjamaade kirjanduse nädalat, klassid käisid raamatukogus 
kuulamas raamatust ettelugemist ja mängisid orienteerumismängu. 
Toimusid mitmed õpilasvõistlused ja olümpiaadid. 
Osaleti Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlustel poiste korvpallis ja Harjumaa 
koolidevahelised meistrivõistlustel rahvastepallis. 
Toimus Rohelise kooli seminar, kus osales Kersti Ojassalu. Koolitus toimus zoom’i 
keskkonnas ning käsitles teemat Gaia haridus – tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse 
programmi teemad on jagatavad nelja peamise aspekti alla: ökoloogia, sotsiaalsed suhted, 
majanduslikud suhted ja kultuur, mida on vaja teada ja osata rakendada ükskõik millise 
jätkusuutlikkusele pürgiva õpetamis- ja elamisviisi korral.  
8. klassidele käis rahvajutte vestma näitleja Liia Kanemägi.  
Viimsi kooli ja huvikooli Collegium Eruditionis noored kosmoseteadlased vaatlesid 
teleskoobiga Marssi, Saturni ja Jupiteri. Kolmas klass külastas Mektory töötubasid. 
Mardipäeval õpiti mardisantide kombeid ja koolimaja peal käisid ringi väiksemad ja suuremad 
mardisandid. 
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Avati helkuripuu. 
2020/2021 õppeaastasse planeeriti viis projektipäeva, kus õpilaste jaoks toimub õpe 
distantsilt. Esimene projektipäev toimus 16. novembril ning oli koordineeritud kunsti-looduse 
koostöökoja poolt.  
Osaleti Läänemere viktoriinis, kus saadi häid tulemusi. 
Erilise õppepäevana toimus “Teistmoodi teisipäev”, kus 1. klasside õpilaste õpetamise võtsid 
üheks päevaks enda peale juhtkonna liikmed, nende klassiõpetajad olid koolitusel. 
Huvijuhi eestvedamisel valmis “Spordimehe laulu” video. 
Tutvustati Digikooli kontseptsiooni haridusosakonna poolt tehtud inspiratsiooniloos: Viimsi 

Digikool 
Jätkus kooli tuleviku planeerimine “Viimsi Kooli tulevikurajad II seminaril”. 
Õpilasesindus korraldas stiilinädala. Koostöös Tartu Ülikooli Liikumislaboriga viidi läbi 
küsitlus õpilaste seas, milliste elustiilialade vastu tuntakse huvi. 
Tervisenõukogu korraldas koolisisese sammulugemise võistluse õpetajatele. 
KiVa meeskond alustas KiVa tutvustava video filmivõtetega. 
Roheline Kooli raames osaleti Euroopa jäätmetekke vähendamise nädalal, 8. klassid 
osalesid seeneviktoriinil ja 7. klassid GIF- konkursil “Paneme kaardid elama ja liikuma”. 

DETSEMBER 
Toimusid mitmed koolisisesed olümpiaadid. 
Osaleti Harjumaa etluskonkursil "Koidulauliku valgel” ja geomeetria teemapäeval. 
Jõulude tähistamisega seoses toimusid advendihommikud algklassidele ja õpetajate 
jõululaat. Õpilasesindus viis laiali jõulupostkasti pandud jõulukaardid.  
Vastavalt EV valitsuse otsusele jäi Viimsi kool alates 14. detsembrist kuni 21. detsembrini 
distantsõppele. Jõulutervitus jõudis koolipereni video formaadis. 
Õpilasesindus osales õpetajate jõululaadal ning annetas kogutud raha Toidupanka ja MTÜ-le 
Nähtamatud Loomad. Aasta vältel osales õpilasesindus hoolekogu, vanematekogu ja 
õppenõukogu töös ning noorsootöö ümarlaudadel. 2020. aasta alguses saadud valla 
toetusega korraldati erinevaid üritusi ja võistlusi ning soetati vajalikud vahendid koolimeedia, 
võistluste, ürituste ja koolituse korraldamiseks. 
Õpetajad külastasid Rõõmutarekese Lasteaeda Tõnismäel, et tutvuda nende õppeaiaga. 
Toimus kasutatud kingikottide kogumise kampaania. 

Kooli raamatukogu  
2020. aasta kõiki tegevusi mõjutas koroonaviiruse levimine. Raamatukogu oli tavapärasest 
vähem avatud ning mitmed tööprotsessid tuli ümber korraldada. 
Raamatukogu kasutajaid oli kokku 1191 ning külastusi 8303. Põhifondi osteti 263 teavikut ja 
annetusi oli 31. Perioodikat käis 11 nimetust. 
Suure osa kooliraamatukogu tööst moodustab töö õppematerjalidega - tellimuste 
koostamine, esitamine, õppematerjalide arvele võtmine ja välja laenutamine. Õpikute ja 
töövihikute laenutamine käib 1.-6. klassini koostöös klassijuhatajatega, 7.-9. klassi õpilased 
laenutavad vajalikud õppematerjalid individuaalselt raamatukogust ise. Uuendusena hakkas 
tööle RITA – iseteenindusautomaat raamatute tagastamiseks. Suur abi oli sellest kevadel 
õpikute tagastamise perioodil. 
Raamatukogu ülesanne on ka lugemiskultuuri vastu huvi tekitamine ja hoidmine. Selleks 
korraldati raamatunäituseid: Teen ise – käsitöö- ja kunstiraamatud, Pimekohting raamatuga, 
Eesti rahvajutu aasta. Eesti kirjanduse kuu puhul oli väljapanek uuemast eesti kirjandusest. 
Kirjanduslikud üritused, raamatuid tutvustavad tunnid, kohtumised kirjanikega jäid kõik 
koroonaviirusest põhjustatud piirangute tõttu ära. Siiski toimusid sügisel 1. klassidele 
raamatukogu tutvustavad tunnid. Oktoobris osales 6 õpilast 4. klasside ettelugemise 
võistlusel. Novembris tähistati Põhjamaade raamatukogunädalat, kus lisaks raamatu 
ettelugemisele toimus lugemisorienteerumise mäng.  
Viimsi kooliraamatukogu tegemisi kajastatakse ajaveebis ja Instagramis @viimsikooliramsik. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2v-R17YB5A1s0PuRs59ND33J5k6YlRP4bhmEv_FTYRDHxUzy32IupOCpc&v=rB95Om7_Q1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2v-R17YB5A1s0PuRs59ND33J5k6YlRP4bhmEv_FTYRDHxUzy32IupOCpc&v=rB95Om7_Q1M&feature=youtu.be
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IT-alane tegevus, investeeringud, parendused 
Juurutati Microsofti grupitöövahendi Office365 (MS365). Uues süsteemis on kõikidel kooli 
töötajatel ja õpilastel oma kasutajakonto ja meiliaadress. Kasutajanimed ja meiliaadressid 
kehtivad kuni koolis töötamise (õppimise) lõpuni. 
Suvel migreeriti kõik kooli töötajate postkastid uude süsteemi.  
Koolisisesed listid on MS365 keskkonnas, ka MS Teams grupid on samas keskkonnas. 
Kõikide klasside õpilastele on loodud grupid.  
Vanematele on loodud klasside vanemate meililistid GoogleSuite for Education keskkonnas.  

Ajakohastati arvutivõrgu taristut: 

• Soetati uued võrguseadmed, serverid ja mäluseade (storage) 

• mindi üle 1 Gb/s ühendusele töökohtadel ja 10 Gb/s serverite ja võrguseadmete vahel 

• välisühenduse kiirus tõsteti 1/1 Gb/s. 

Kahes arvutiklassis vahetati vanad lauaarvutid moodsamate AIO-de (AllInOne) vastu. AIO-d 
ise on kasutatavad läbi VDI (virtual desktop infrastructure) keskkonna. Igale kasutajale 
luuakse sisselogimisel oma virtuaalmasin, mis peale väljalogimist kustutatakse. 
Kolmes klassis võeti kasutusele distantsilt õpetamist ja õppimist võimaldavad seadmed 
(klassist audio/video ülekanne). Alates sügisest toimuvad regulaarselt ühiskonnaõpetuse 
tunnid Prangli koolis olevate õpilastega MS Teams keskkonna abil. 
Võeti kasutusele tsentraalse domeenihaldussüsteemi ActiveDirectory. 
Nimeteenuse, raamatukogu infosüsteemi Riks ja õpikeskkonna Moodle majutus viidi üle 
teenusepakkujate seadmetesse. 

Kokku olid Viimsi Kooliga seotud kulud 2020. aastal 4 437,7 tuh. eurot, sh investeeringud 
81,4 tuh. eurot (2019. aastal 4 155,6 tuh. eurot, sh investeeringud 24,1 tuh. eurot). 
 
Haabneeme Kool 
Haabneeme Kool on põhikooli, kus 2020. aasta alguses õppis  667 õpilast 31 
klassikomplektis. Juunis 2020 lõpetas Haabneeme Kooli 1. lend  (39 õpilast). 
1. septembril 2020 alustas Haabneeme Koolis 2. esimest klassi ning kokku asus õppima 675 
õpilast 33 klassikomplektis (sh 4 väikeklassi). Klasside täituvus on maksimumilähedane - 
kõige enam on õpilasi 4. ja 5. klassides, kus õpib 26 õpilast. 
Õppetöö toimub 1.-9. klassini, lisandunud on 7.d spordiklass ning kaks esimest klassi. 
Õpilaste arv suurenes 01.09.2020 seisuga 56 õpilase võrra. 

2020/21. õppeaasta peamised eesmärgid 

• Vaimse ja füüsilise turvatunde tõhustamine 

• Jätkuv kogukonna kaasamine ja ühtsustunde hoidmine 

• Huvihariduse populariseerimine ja õppevõimekuse toetamine ning arendamine 

• Individuaalse enesearengu ning koostöö toetamine ja motiveerituse tõstmine 
 
Haabneeme Koolis töötas 2020. aasta alguses 81 töötajat, kellest pedagoogilisi töötajaid on 
75 ning administratiivtöötajaid 7. Seoses kooli laienemisega tuli 2020. aastal juurde 6 uut 
õpetajat ja 2 uut abiõpetajat. Alates septembrist 2020 on Haabneeme Koolis 85 töötajat, 
kellest 7 on administratiivpersonal.  
Septembris 2017 avati Haabneeme Koolis esimene spordiklass, mis moodustati 
lastevanemate avalduste põhjal. 2018. aasta ja 2019. aasta septembris avati samuti igal 
aastal üks uus spordiklass - liikumist ja terveid eluviise propageeriv klass. 2020. aastal 
avatud järjekordne uus spordiklass oli juba neljas. Spordiklass on lase ja vanemate seas 
väga populaarne. 
2020. aasta kevadel lõpetasid 9. klassi kiitusega 6 õpilast, ainealaseid kiituskirju anti 9. 
klasside lõpetajatele välja 17.  
Haabneeme Kooli juhtkonda kuulusid 2020. aastal õppejuht, aineühenduste koordinaator, 
HEV-koordinaator ja koolijuht. Kooli juhtimine toimub jagatud juhtimise põhimõttel, erinevad 
huvi- ja kasvatustööd koordineerivad ülesanded ja vastutus on jagatud õpetajate vahel. 
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Alates 2018. aasta sügisest töötavad koolis aineühendused, mis on õpetajate vabatahtliku 
valiku alusel moodustunud rühmad. Aineühendus on mõeldud õpetajate koostöö 
laiendamiseks, omavahelise info liikumise kiirendamiseks ja laiapõhjalisema 
juhtimissüsteemi rakendamiseks. Aineühenduste juhid moodustavad laiendatud juhtkonna, 
kes osaleb aktiivselt kooli juhtimises ja kooli jaoks oluliste otsuste vastuvõtmises. 2020. 
aasta jooksul toimus 14 õppenõukogu koosolekut, lisaks töötajate üldkoosolekud, laiendatud 
juhtkonna ja aineühenduste koosolekud.  
Aastaringselt toimus õpetajate vahel tihe koostöö nii kooli- kui klassiastmeti. Koolis töötab 5 
mentorit, kes pakuvad igakülgset abi noortele ja Haabneeme Koolis alustavatele õpetajatele. 
Haabneeme Kool on teist korda järjest parim Alustavat õpetajat toetava kool. 
Koolis on väga aktiivne hoolekogu ja vanematekogu, kuhu kuuluvad kõigi klasside 
lapsevanemate esindajad. 2020. aastal kohtus vanematekogu 6 korral ja hoolekogu 
koosolekuid toimus 8. Põhilised teemad olid seotud koolikorralduslike küsimustega, arutluse 
all oli kooli suur ruumiprobleem, arengukava, toitlustamine, dokumentatsioonile arvamuse 
avaldamine, õpetajate puudus.  
Haabneeme Kooli liikumisõpetaja Bert Tippi tunnustati aasta lõpus tiitliga „Viimsi valla aasta 
noor treener“. 2020. aastal valiti kooli direktor Sirje Toomla Harjumaa aasta õppeasutuse 
juhiks ja hoolekogu esimees Antoon van Rensi tunnustati Harjumaa Aasta hariduse sõbra 
tiitliga.  
2020/2021 õppeaasta alguses teostas Päästeamet Haabneeme Koolis paikvaatluse, mille 
käigus kontrolliti vajalikku dokumentatsiooni ja ruumide vastavust nõuetele. 
2020/2021 õppeaasta novembris viidi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt läbi korraline 
järelevalve seoses koolitusloa pikendamisega aastal 2022.  

Üritused, tegevused 
2019/2020 õppeaastal oli iga kuu üks koolile oluline väärtus eraldi esile tõstetud koolis 
toimuvate ürituste näol. Igakuiselt toimusid erinevad sündmused õpilastele ja õpetajatele 
teemal „Silm Särama“.  
Aasta jooksul osaleti erinevatel koolisisestel, maakondlikel ja ka vabariiklikel õpilasvõistlustel 
ja spordivõistlustel. 2019/2020 õppeaastal osalesid õpilased koolis ja maakonnas kokku 35 
erineval õpilasüritusel ja -võistlusel.  
Õpetajad, õpilaste esindajad ja vanemad läbi vanematekogu ja hoolekogu tegelesid aktiivselt 
õppekava arendamise ja uue arengukavaga.  
Märtsis toimus õpilastel juba neljas digiõppepäev. Samal ajal olid õpetajad õpirändel kuues 
erinevas Eestimaa alternatiivkoolis (Gaia kool, Pärnu Vabakool, erakool Läte Keilas, Avatud 
Kool, Loova Tuleviku Kool ja Aruküla Waldorfkool)  kogemusi saamas.  
9. klassid külastasid Järvamaa Kutsehariduskeskust ja Kehtna Kutsehariduskeskust ning 
Tallinna Kutsekoole.  
Augustis toimus õpetajate koolitus-väljasõit Endla tallu Harjumaal, kus teemaks oli oluliste 
dokumentide üle vaatamine ja paranduste tegemine ning järgmise õppeaasta eesmärkide 
püstitamine.   
Novembris toimus traditsiooniline isadepäeva pereõhtu.  
Nii kevad- kui ka jõulukontsert toimusid virtuaalselt. 
Haabneeme Kooli 7. - 9. klasside õpilased ja keeleõpetajad osalesid vahetusprojektis 
Tallinna Pae Gümnaasiumiga. Õpilased viibisid Pae Gümnaasiumis nädala-, õpetajad päeva 
kaupa. Samuti võõrustas Haabneeme Kool Pae Gümnaasiumi õpilasi ja ka õpetajaid. 
Projekti lõplik kokkuvõte jäi sellel õppeaastal tegemata, sest koolid läksid distantsõppele. 
Koostöös Viimsi vallaga külastasid meie õpilasi  Ameerika, Brasiilia ja Gruusia suursaadikud.  
1. klasside õppetöö toimus 2 nädalat enne distantsõppele jäämist Viimsi Raamatukogu 
vanades ruumides Rannapere Pansionaadis, ruumid remonditi nende jaoks seose 
ruumipuudusega Haabneeme Koolis.    
13. märtsist 2020 suunas Vabariigi Valitsus kõik üldhariduskoolid distantsõppele seoses 
Covid-19 ulatusliku levikuga. 
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2. - 5. septembrini 2020 viibisid Haabneeme Kooli spordiklasside ja 9. klasside õpilased 
spordi- ja mõttetegevuste laagris Varemurrus. Kokku osales laagris 230 õpilast  ja 20 
õpetajat  
Novembris 2020 suundus Haabneeme Kool kaheks nädalaks distantsõppele, kuna 58 % 
õpetajatest olid haigestunud koroonaviirusesse  või viibisid eneseisolatsioonis.  

Projektipõhine tegevus 
Haabneeme Kool liitus 2020/2021 õppeaastal Rohelise Kooli projektiga.  
Septembrist novembrini toimus taas õpilastele suunatud projekt, seekord Lahemaal , kus 
Haabneeme Kooli 1.-4. klassi õpilastele viidi läbi õuesõppetunnid. Projekti rahastas SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti eesmärgiks oli esimese kooliastme õpilaste 
füüsiline kohalolek neile harjumatus ja eriilmelises looduslikus keskkonnas.  
Haabneeme Kooli õpetaja Kaie Kuut osaleb alates 2020/2021 õppeaastast pilootprojektis 
“Professionaalne eestikeelne õpetaja põhikooli”. Projekti sisuks on kvaliteetse keeleõppe 
tagamine ja erinevate keeleõppemudelite piloteerimine. Projekti eesmärk on viia muu 
kodukeelega õpilaste eesti keele oskus kolmanda klassi lõpuks A2 tasemele ning tagada 
mitmekeelses klassis iga lapse areng ja selleks vajalik tugi.  

Tugiteenused 
Koolis töötavad tugispetsialistid, kelle poole on kooli õpilastel, vanematel ja õpetajatel 
võimalik pöörduda, et kasutada tugiteenuseid. Koolis töötavad sotsiaalpedagoog, 
psühholoog, 3 eripedagoogi, 7 abiõpetajat, logopeed ja üks õpiraskustega klassi õpetaja.  
Tugiteenuste osutamist koordineerib hariduslike erivajaduste koordinaator. Aasta jooksul 
osutati eripedagoogilist ja logopeedilist abi 139-le HEV-õpilasele. Vajadusel nõustati 
lapsevanemaid. Erinevates ainetes koostati aasta jooksul individuaalseid õppekavasid 82-le 
õpilasele ja andekuspõhine individuaalne õppekava on koostatud 3-le õpilasele. Koduõppel 
õppis 3 õpilast. Koolis töötab 3 eriklassi -  3., 7. ja 9.klass 
Õppenõukogu otsusega on õpiabi rühma suunatud õpiraskuste ja koduste tööde tegemata 
jätmise tõttu vanema nõusolekul veel 51 õpilast (1.-6. klass), kes töötavad abiõpetaja käe all. 
Endiselt töötab koolis järeltööde klass, et õpetajad saaksid konsultatsioonis rohkem 
abivajajatele aega pühendada. 

Investeeringud, parendused 
2020. aasta detsembris valmisid Haabneeme Kooli moodulmajad. Kokku lisandus 
klassiruume kolmele tavaklassile ja ühele eriklassile. Samuti lisandus kaks riietusruumi 
kehalise kasvatuse tarbeks.  
Aasta lõpus renoveeriti õpetajate tuba, kuhu paigaldati uus köögimööbel ja nurgadiivan. 
Uue värvikihi said 3. korruse koridor ja üks klassiruum.  
Aasta lõpus paigaldati koolimaja koridoridesse 9 valvekaamerat. 

IT-alane tegevus, parendused  
Aasta jooksul soetati vastavalt võimalustele ka IT vahendeid - seoses distantsõppega võeti 
õpetajatele kasutamiseks 15 veebikaamerat. 
moodulitesse paigaldati 4 interaktiivset tahvlit. 
Soetati 7 uut dokumendikaamerat.  
Aulasse paigaldati uus projektor.  
Vana server asendati uuega.  
Klassiruumidesse paigaldati 10 uut monitori.  

Huvitegevus 
Õpilaste tundide väline tegevus on koondatud huviringidesse. Koostöös Viimsi Mõttespordiga 
jätkasid Haabneeme Koolis septembrist 2020 kabe, male ja mõttemängude ringid. Lisaks 
töötavad käsitööring, suhtlusring, üldfüüsilise trenni ring, näitering, digitaalmeedia huviring, 
minifirma huviring, matemaatikaring, andekate õpilaste ring, rahvatantsuring, 1. klasside 
koor, 2. klasside koor, mudilaskoor ning lastekoor. 
Teadmiskeskuse Collegium Eruditionis ringidest jätkasid Haabneeme Koolis tööd 
matemaatikaring „Nupula“ 1. ja 2. klasside õpilastele, loodusring „Rebase Ruudi“ 1. klasside 
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õpilastele, kunstiring ja ning robootikaring „Tüdrukud IKT-sse“. Lisaks osalevad Haabneeme 
Kooli õpilased Viimsi Koolis töötavates teadmiskeskuse ringides. 
Eelkoolis käis 2020. aasta alguses 78 last 6. rühmas ja 2020. aasta oktoobrist 69 õpilast 6. 
rühmas.  

Õppetööväline tegevus 
Koolis tegutseb õpilasesindus, kelle poolt on korraldatud stiilinädal, sõbrapäeva disko, 
õpetajate päev ja pereõhtu. 
Koolis on välja kujunenud toredad traditsioonid stiilinädala, vastlapäeva tähistamise, 
kevadkontserdi, spordipäeva, klassidevaheliste spordivõistluste, kunstinäituste, 
ainepäevade, sügiskontserdi, jõululaada ja jõulukontserdi näol. Kõikidel kooli üritustel on nii 
õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad aktiivsed osalised. Kogu kooli erinevaid tegevusi 
kajastatakse kooli kodulehel ja Facebooki lehel. Koolil on kroonika, mis täpsemalt kajastab 
õppeaasta jooksul läbi viidud üritusi ja meie õpilaste erinevaid saavutusi. Tulenevalt COVID-
19 viirusest tingitud keerulisest olukorrast ja piirangutest toimusid mitmed ettevõtmisel 
virtuaalselt.  

Kooli raamatukogu 
Haabneeme Kooli fondis oli seisuga oktoober 2020 kokku 14 616 eksemplari. Seisuga 
veebruar 2021 on põhifondis 5 856 eksemplari ja õppekirjanduse kogus 9 457 eksemplari. 
Eelmisel õppeaastal oli 736 registreeritud lugejat koos õpetajatega. 
Perioodil 09.2019 - 06.2020 tehti 3226 laenutust ning perioodil 09.2020 – 02.2021 oli 
laenutuste arv 3040. 
Kooli sünnipäeval on igal klassil traditsioon kinkida raamatukogule raamatuid, 2020. aastal 
lisandus 35 raamatut. 
Jätkuvalt on olnud väga hea koostöö Hoiuraamatukoguga, mille abil oleme saanud kogusse 
nii ilukirjandust kui ka õppematerjale. Põhikogu vajab uudiskirjanduse näol pidevat 
täiendamist, kohustusliku kirjanduse raames vajaminevate raamatute osas suuname sageli 
õpilasi Viimsi Raamatukokku, et katta õpilaste vajadused. 

Kokku olid Haabneeme Kooli kulud 2020. aastal 2 597,3 tuh. eurot, sh investeeringud 17,9 
tuh. eurot (2019. aastal 2 230,2 tuh. eurot, sh investeeringud 35,0 tuh. eurot). 
 
Randvere Kool 
Randvere Kool on põhikool, mis pakub haridust 1.-6. klassi õpilastele ja HEV-õpilastele. 
Koolis õppis 2020/2021 õppeaasta alguses seisuga 37 õpilast, neist 45 on eriklasside 
õpilased. Koolis oli 31 klassikomplekti, neist 16 eriklassid, sh 3 on ühe õpilasega klassid. 
Kooli lõpetas 2020. aasta kevadel 51 õpilast. Õppeaasta jooksul lahkus erinevatel põhjustel 
16 õpilast ja lisandus 12 õpilast. Tavaklassides keskmine täituvus on 22 õpilast, klassi 
maksimaalne täituvus on 24. 

Koolis on personali koosseisu järgi 78 ametikohta, millest on 2020. Aasta septembri  seisuga 
täidetud 75,4 ametikohta. Töötajate arv on 79, nendest 4 on lapsehoolduspuhkusel. Alates 
septembrist 2020 pakub kool taas logopeedi teenust (OÜ Kõneravi).  
Individuaalsetel tööalasel täiendkoolitusel osalesid õpetajad EHIS andmetel kokku 1 288 
tundi. Aasta jooksul toimus 2 meeskonnakoolitust (Verge koolitus ja HarNo muukeelsete 
õpilaste toetamise koolitus) ning 8 metoodika ja 5 IT-õpituba kolleegidele. Toimus neli 
personaliüritust - talvepäevad Valgehobusemäel, sügisene rabamatk Aegviidus, õpetajate 
päev ja jõululõuna. 
Kool pakub ujumisõpetust 1.-3. klassidele. Tunnid toimuvad Viimsi Kooli ujulas. 2020. aastal  
kasutas kool õpilaste ujulast kooli transportimisel bussiteenust 110 korral. 

2019/20 õppeaasta peamised eesmärgid: 
1. Enesemääratlus - õpilased määratlevad ennast Randvere kogukonna, Viimsi valla, Eesti, 

Euroopa ja kogu inimkonna liikmetena ning tahavad ja suudavad ennast väljendada oma 
emakeeles, eesti keeles ja võõrkeeltes. 
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• Mitte eesti kodukeelega õpilaste integreerimine - koolis õppis 43 mitte eesti 
kodukeelega õpilast, sh kaks uussisserändajat. Igaühele neist pakuti vajaduspõhist 
tuge. Kaks õpilast õppisid E2 ainekava järgi, 17 õpilast said täiendavat eesti keele 
õpiabi. 5. klassis avati eraldi vene keele rühm vene kodukeelega õpilastele.  

• Roheline lipp - koolile omistati roheline lipp, mis on rahvusvaheline jätkusuutliku ja 
keskkonnateadliku kooli tunnustus. 

• B-võõrkeele õppemahu suurendamine - õppekavas suurendati B-võõrkeele mahtu 2. 
kooliastmes viielt tunnilt kuuele, et saavutada parem keeleoskus ja sujuvam üleminek  
3. kooliastmesse. 

• Inglise keele õpingud tasemerühmades, mis tagab võimetekohase tempo kõigile 
õppijatele.  

• Õpilased viisid läbi võõrkeelseid ringkäike väliskülalistele. 

2. Kogukonna toetus - kogukond on kaasatud õpilaste algatusi toetama ja nendest osa 
saama. 

• Kogukonna panustamine Rohelise Kooli programmi - kohvipuru ja kasutatud nõude 
kogumine, panustamine kooli aia rajamisse. 

• Kogukondliku Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise taastamine. 

• Kogukond toetas õpilaste heategevusliku jõululaata. 

3. Tõhus kommunikatsioon - koolis austatakse kokku lepitud  kommunikatsiooni 
põhimõtteid, neid järgivad kooli töötajad, õpilased ja vanemad. Info liigub tõrgeteta, on 
avatud ja usaldusväärne ning suunatud probleemide lahendamisele. Tõhus 
kommunikatsioon suurendab töötajate produktiivsust ja kõigi osapoolte rahulolu. 

• kogu suhtlus vanematega toimub Stuudiumi kaudu. 

• Sujuv ja piisav kommunikatsioon distantsõppe ajal. 

2020/21. õppeaasta peamised eesmärgid: 
1. Õppija heaolu toetamise mudel on uuendatud, lisatud on õpilaste toetamise põhimõtted 

sujuvaks üleminekuks 3. kooliastmesse ning tuge vajavate õpilaste toetamise üldised 
põhimõtted ja põhimõtted õpilaste üleminekul eriklassist tavaklassi ja tavaklassist 
eriklassi, hariduse omandamise jätkamiseks või üleminekuks tööturule.  

2. Koostatud on stsenaariumid õppeprotsessi läbiviimiseks eritingimustel ning õppeaasta 
lõpuks on valminud analüüs selle rakendamise kohta. 

3. Kool taotleb hea kooli programmi raames tiitlit “Hea kooli teerajaja”. 
4. Seisuga 31. august 2021 on 80% Randvere kooli töötajatest, kelle kohta kehtivad 

kvalifikatsiooninõuded, olemas vastav kvalifikatsioon või alustatud õpinguid 
magistriõppes. 

Koolile omistati eneseanalüüsi põhjal novembris 2020 Tartu Ülikooli Eetikakeskuse hea kooli 
programmi raames „Hea kooli edendaja“ tiitel. 
2020. aastal mõjutas kooli tegevust tugevalt COVID-19 viiruse pandeemia ja seetõttu 
koostati kooli kodukorra juurde lisadokument „Õppekorraldus eritingimustel“, kus on 
kirjeldatud õppe põhimõtted integreeritud õppe ja distantsõppe korral.  
Kool jätkas kolmandat aastat KiVa kiusuennetusprogrammiga ning viiendat aastat sotsiaalset 
hakkamasaamist toetavas programmiga VEPA. Kiva küsitluse põhjal on võrreldes eelmise 
aastaga kiusamise all kannatamine langenud 13% ja teiste kiusamine 6%. Randvere Kool on 
tervist edendavate koolide ja alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku liige. 
89% 4. klasside õpilastest osales üleriigilises rahulolu-uuringus. Õpilaste rahulolu kooliga 
sarnanes Eesti keskmisega. Keskmisest veidi rohkem on õpilased rahul õpikeskkonna ja 
liikumisvõimalustega koolis, samuti koostöise õpetamisega. Keskmisest madalam oli rahulolu 
koolitoiduga. 

Tugiteenused 
Seisuga 31.12.2020 pakkus kool tuge kokku 112 õpilasele, sh üldist tuge 60 õpilasele, 
tõhustatud tuge 10 õpilasele ja erituge 42 õpilasele. Kõikides eriklassides kasutatakse 
õppetöö läbiviimisel erimetoodikat. 
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Logopeedi teenust said 23 õpilast, sotsiaalpedagoogi teenust 20 õpilast, psühholoogi teenust 
42 õpilast ja eripedagoogi teenust 33 õpilast. Kooli poolt määratud tugiisik oli 6 õpilasel, 
abiõpetaja tuge said kõik eriklasside õpilased ning vastavalt vajadusele 1.-6. tavaklasside 
õpilased.   
Koolis tegutseb 4 pikapäevarühma, kaks tavaklasside ja kaks eriklasside õpilastele. Seisuga 
31.12.2020 käis pikapäevarühmades kokku 102 õpilast, sh 1. klasside pikapäevarühmas 37 
õpilast ning 2.-5. klasside pikapäevarühmas 45 õpilast ning HEV õpilaste 
pikapäevarühmades 20 õpilast. 

IT-alane tegevus, parendused  
Kool kasutab elektroonilist õppeinfosüsteemi Stuudium. 2020. aasta lõpu seisuga on koolis 
õpilaste käsutuses 48 tahvelarvutit ja 48 sülearvutit. Tahvelarvuteid kasutati keskmiselt 93 ja 
sülearvuteid 114 korda kuus. Töötajate käsutuses on 51 sülearvutit ja 20 tahvelarvutit. 
Videoprojektoreid on koolis 35. Kogu IT riistvara on renditud.  
Õpetajad kasutasid järgnevaid digitööriistu: Padlet, TodaysMeet, Quizziz, LearningApps, 
eestikeel.eu, BeFunky, Nearpod, Vocaroo, Soundcloud, Windows MovieMaker, EdPuzzle, 
Quizlet, Weebly, Jeopardylabs, Baamboozle, MyStoryBook, 
Puzzlemaker.discoveryeducation 
ToonDoo, Google Drive, 10 Monkey´s, Geoboard. Kahoot, Lightbot Hour, Math Fight, 
Socrative, Quiznetic, Stop Motion, Actionbound, Quiver, QR code reader, Popplet.  
Robootikavahenditest olid kasutusel Makey Makey’d ja Ozoboti robotid. 
Kool viis läbi 2 digiõppepäeva kahel esimesel trimestril. Haridustehnoloogid viisid 
kolleegidele läbi 5 IT-õpituba. 

Huvitegevus 
Koolis tegutses 2020. aasta lõpu seisuga 19 huviringi, kus osales kokku 308 õpilast. Koolis 
tegutseb Viimsi Kunstikooli filiaal. Tegutsemist jätkavad Teadmiskeskus Collegium Eruditonis 
ringid ja iseseisvad tasulised huviringid. Tegutsevad mudilaskoor, rahvatantsurühmad, 
akrobaatika- ja tantsuline liikumine, lauatennise ring, näitering, portreekunst ja matemaatika 
huviring. Spordisaali rendivad treeninguteks mitmed spordiklubid (KK Viimsi, Tallinna 
Käsipalliakadeemia, HC Viimsi, M. Reimi jalgpallikool, R. Ottosoni purjespordikool, 
rulluisuklubi „Rullest“).  

Üritused 
2020. aasta olulisemad sündmused olid Playboxide päev, Eesti Vabariigi 102. aastapäevale 
pühendatud kontsert-aktus, spordinädal, õpetajate päev, rahvusvaheline muusikapäev Uku 
Suviste kontserdiga. Paljud üritused jäid ära COVID-19 pandeemia tõttu (nt perepäev, 
kevadkontsert, kevadball) või toimusid virtuaalselt (nt salatinädal, kooli sünnipäev). 
Kooli õpilased osalesid 5 üleriigilisel, 14 maakondlikul, 7 ülevallalisel ning 11 koolisisesel 
õpilasvõistlusel.  

Kooli raamatukogu 
Kooli raamatukogus toimus 27 õppekava toetavat üritust.  
Õpikute fondis oli 2020. aasta lõpu seisuga 725 nimetust ja 5133 eksemplari teavikuid.  

Projektipõhine tegevus 
2020. aastal osaleti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud  
aktiivõppeprogrammis ja Maanteeameti poolt rahastatud jalgratturikoolituse programmis. 
Seoses COVID-19 pandeemiaga lükkus mõlema lepingu täitmine käesolevasse 
õppeaastasse. Aasta alguses lõppes Erasmus+ õpetajate õpirände projekt. Kool sai 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt (HITSA-lt) rahastuse ProgeTiigri seadmete 
soetamiseks. 

Investeeringud, parendused 
2020. aastal rajati kooli HEV-õpilaste ruumipuuduse likvideerimiseks 2 uut HEV väikeklassi – 
ehitati ümber/ kinni rõdud. 

Kokku olid Randvere Kooli kulud 2020. aastal 3 041,5 tuh. eurot, sh investeeringud 214,9 
tuh. eurot (2019. aastal 2 821,3 tuh. eurot, sh investeeringud 76,9 tuh. eurot). 
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Püünsi Kool 
Püünsi Kool on põhikool, 2020. aasta septembris õppis Püünsi Koolis 306 õpilast. 
Klassikomplekte oli 20, nendest 1 õpiraskustega klass, 2 väikeklassi ja üks ühele õpilasele 
keskendunud õppel õpilane. Väikeklassidest üks on liitklass. Klassikomplekti keskmiseks 
täituvuseks oli 17,4 õpilast (tavaklass). Koolis õppis 2020/2021 õppeaasta I poolaastal 53 
haridusliku erivajadusega (HEV) õpilast, kellele pakuti üldist, tõhustatud või erituge.  
2020. aasta kevadel lõpetas kooliaasta 281 õpilast, neist kiituskirjaga 82 õpilast. Põhikooli 
lõpetas 14 õpilast, kellest 3 õpilast lõpetasid kiituskirjaga ning 7 said ainealased kiituskirjad. 
Kõik lõpetanud asusid edasi õppima. 
Alates 2018. aasta sügisest on võimalik Püünsi Koolis õppida C-keelt. C-keeleks ehk 
kolmandaks võõrkeeleks on hispaania keel. Õpingutega alustatakse 7. klassist. Õpilastele on 
C-keele õppe tasuta ja vabatahtlik.  
Koolis tegutseb 2 pikapäevarühma – üks  esimeste klasside ja üks HEV õpilaste 
pikapäevarühm. Eelkoolis (Püünsi Kooli väikeste sõprade ring) käib 2020/2021. aastal 30 
õpilast.  
Püünsi Kooli 37 õpilast võtsid osa Viimsi valla ja Harjumaa erinevatest olümpiaadidest ja 
õpilasvõistlustest, neist 20 korral saadi tulemuseks koht esikümnes.  
2020. aasta kevadel tehti põhimõtteline otsus välja vahetada pikaaega kasutusel olnud 
Aabits, mille autoriteks on L. Tungal, E. Hiiepuu ja E. Valter. Uue Aabitsa autorid on J. 
Vaiksoo, S. Toomla ja K. Ilves (Ilus emakeel). 
2020. aastal valmis kogu koolipere (õpilased, töötajad ja lapsevanemad) ja hoolekogu 
koostöös Püünsi Kooli arengukava 2021 – 2025.  
2020. aastal korraldati õpetajatele Google Drive koolitus ja Opiqu koolitus. Samuti osalesid 
Püünsi Kooli töötajad distantsõpet käsitleval seminaril augustis. Püünsi Kooli töötajad 
osalesid 15 erineval koolitusel, konverentsil ja seminaril, lisaks piirkondlikes 
ainekomisjonides. Erilist õppeaastat lõpetati ka eriliselt piduliku õppenõukogu näol. Kooli 
juhtkonna poolt tehti töötajatele üllatus. Tänutäheks kaeti võimlasse pidulik laud. 

Huvitegevus: 
2020. aastal jätkasid tasuta huviringidest suhtlemisring, mudilaskoor ja jalgpall. Uute tasuta 
ringidena lisandusid 1. - 2. klassidele tennisering, vana uues kuues liiklusring ja 
robootikaring. Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse raames soetati 
robootikaringile robootika komplekt Blue-Boti robotitega. Tasulisteks ringideks olid 
matemaatikaring “Nupula”, teadusring “Taibu”, ülipopulaarne “Robootika” kahes 
vanuserühmas, kunstiring, lastejooga, lauamänguring. Oma treeninguid viisid Püünsi Koolis 
läbi võimlemisklubi “Piruett”, korvpalliklubi Viimsi, jalgpalli- ja spordiring „Kratila“. Tegevust 
alustas „Minimuusika“ laulustuudio ning kord nädalas said meie koolis kokku vahvad ja igati 
tegusad Unicorn Squad Püünsi grupp. 
2021. aastal alustati ka hispaania keele õpperingiga lastevanematele, mis muutus kiiresti 
ülipopulaarseks. 2021. aastal pakuti erinevaid tasuta huviringe, mis kahjuks erinevatel 
põhjustel ei läinud käima (COVID-19 pandeemia, vähene huvi) - malering, kokandusring, 
kunstiring (5. – 9. klass) ja puutööring. 

Üritused: 
2020 oli COVID-19 viiruse pandeemia  tõttu teistsugune aasta, oli nii traditsioonilisi 
sündmusi, kui palju ka neid, mida tuli kohandada ja teha teistmoodi. 
Traditsiooniliste sündmustena toimusid 2020. aastal stiilinädal; algklasside PlayBox ja 5. - 9. 
klasside vabalava; kogu koolipere vastlapäeva tähistamine Tondiraba Jäähallis; Eesti 
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus; Raamatu ja roosipäev; Emakeelepäev ja keelte päevad; 
uue traditsioonina nutivaba koolipäeva tähistamine.  
Paljud sündmused toimusid kevadperioodil virtuaalselt ja tihedas koostöös ainetundidega – 
virtuaalne tantsuvahetund, erinevad foto, meemi ja luule näited õpetööst. 9. klassi tutipidu 
toimus väiksemas ringis. Õppeaasta lõpuaktuseid oli 16, iga klass pidas oma aktust koos 
koolijuhi ja õppejuhiga eraldi. 9. klassi lõpuaktus toimus ainult õpilastele ja lastevanematele 
ning sellest toimus virtuaalülekanne kõikidele teistele õpetajatele ja lähedastele. Kooliaasta 
avaaktused toimusid õues. Vanavanemate päeva tähistati saates vanavanematele posti teel 
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postkastidesse. Toimus V Püünsi pereorienteerumise päev, Rahvusvahelist muusikapäeva 
tähistati vaba lava vahetundidega, kus etteastetega esinesid oma maja õpilased. Samuti 
toimusid õpetajate päeva traditsiooniline tähistamine ja Püünsi Kooli sünnipäev, jõuluaja 
alguse hommik ja jõulupäev, kus kanti jõuluteemalisi riideid ja vahvaid jõulumemmesid, 
jõulutaate mängisid kooli 9. klassi õpilased. 
Kooli külastas Uku Suviste oma meeldejäävate kontsertidega. Ülevaate etiketist tõi meie 
vanemate klassideni etiketikoolitaja Erika Kolbakov. 
Osaleti noorsootöönädalal 2020, võttes osa tantsuaktsioonis ja vaadates oma maja talente 
esinemas talendipäeval. 
Toimus traditsiooniline kalendripildi konkurss ja „Teistmoodi sügisnäitus“ – klassid käisid 
väljas ja korjasid ümbruskonnast prügi. Tegevusest valmis vahva fotonäitus. 
Püünsi Kooli mudilaskoor esines Eesti sõjamuuseumis Tartu Rahu 100 aastapäeva pidulikul 
aktusel. Osaleti konkursil „Viimsi talent 2020“. Konkursil Aasta kool 2020 pääses Püünsi Kool 
10 parima kooli hulka. 
2019 oli Viimsi valla 100 sünnipäeva aasta. Püünsi koolipere tegi Viimsi vallale ka 
omapoolse kingituse - õpilased ja õpetajad valmistasid ette 7 kontserti, millega rõõmustati 
Viimsi valla erinevaid asutusi. Tänuks selle kontserdisarja eest, käisid kõik esinejad ja 
osalenud õpetajad  
2020. aasta alguses üheskoos kinos, vaadati vahvat kodumaist animatsiooni „Sipsik“.  

Projektipõhine tegevus 
Püünsi Kooli projekt „Õpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine 2020/2021 õppeaastal“ sai 
rahastuse SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt.  

Olulisemad investeeringud:  
2020. aasta kõige suuremaks investeeringuks oli Püünsi Kooli korvpalliväljak. Vanal, pikka 
aega kasutuskõlbmatuna seisnud väljakul asfalteeriti aluspõhi, katkine puitlaudis asendati 
maailmatasemel plastikkattega ning paigaldati uued korvilauad ja piirdeaed. Palliplatsi uus 
kate on hea pidevusega, jalasõbralikum ning loomulikuma põrkega kui asfaltväljaku kate. 
Koolimaja vana osa kahe korruse koridorides teostati põrandate katete vahetus. Lisaks 
paigaldati uus põrandakate koolimaja vana osa neljas klassiruumis, vahetati välja valamud ja 
valamukapid. Ühes nendest klassidest korrastati ka seinapinda. 
Seoses pikapäevarühma kaotamisega vabanes ruum, mis leidis rakendust väikeklassi 
klassiruumina. Väikeklassi klassiruum reorganiseeriti kaheks väiksemaks tööruumiks ning 
tehti remont. Ühes ruumis on sotsiaalpedagoogi ja haridustehnoloogi kabinet ning teine on 
hetkel vaba ja seda kasutatakse ajutiselt isolaatorina. 
2020. aasta alguses tehti koolile Päästeameti poolt ettekirjutus. Põhilised puudused - 
evakuatsioonivalgustuse ja dokumentatsiooni puudumine ning puhastamata 
ventilatsioonisüsteem. Kõik need puudused kõrvaldati 2020. aasta kevadel.    
Soetati uut inventari - 300 uut konverentsitooli ja elektrimootoriga lae alla kokku keritav 
vahekardin võimlasse, 36 uut tekki ja kuivatuskapp lasteaeda. Samuti täiendati rahvariideid 
21 uue poiste särgi näol. 

IT-alane tegevus, parendused  
COVID-19 pandeemia ja eriolukorra tõttu laiendati ka kooli infotehnoloogilisi seadmeid - 
vahetati välja 1 klassiruumi projektor ja 2 klassiruumi lauaarvutit, soetati 11 
dokumendikaamerat. Pikendati tunniplaani ja Microsoft Office tarkvara. Haridus- ja 
teadusministeeriumi poolt rahastatava projekti raames, mis toetab keeleõpet lasteaedades, 
saadi Püünsi lasteaeda 6 tahvelarvutit - igasse rühma 3. Projekti raames soetati ka 1 
projektorikomplekt - projektor, ekraan ja kõlarid. Kooli eelarve raames soetati täiendavalt 
juurde veel 1 komplekt. 

Kokku olid Püünsi Kooli kulud 2020. aastal 1 414,6 tuh. eurot, sh investeeringud 106,9 tuh. 
eurot (2019. aastal 1 295,5 tuh. eurot, sh investeeringud 63,3 tuh. eurot). 
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Prangli Põhikool 
2018/2019 õppeaastal oli väikesaarel asuv Prangli Põhikoolis 6 õpilast ja 3 klassikomplekti. 
2019/2020. õppeaasta sügisel jätkati õppetööd 2 klassikomplektiga ja 5 õpilasega - I 
kooliastmes oli 1, II kooliastmes 3 ja III kooliastmes 1 õpilane. Klassid olid liidetud:  II + IV 
klass ja VI+VII klass  
Pedagoogiline kaader on kahel viimasel õppeaastal püsinud stabiilsena. Koolis töötas 7 
õpetajat, enamus osalise koormusega, kuid pikaajalise töö kogemusega. Viiel õpetajal 
seitsmest on  tööstaaž Prangli Põhikoolis kümme või enam aastat.  
Õpilaste arvu vähenemise tõttu likvideeriti 2020/2021. õppeaastaks üks  õpetaja ametikoht.  

Õppe-kasvatusprotsessi peamised eesmärgid 

• Säilitada ja edasi arendada õpikeskkonda, kus õpilased tahavad hästi õppida, 
toetada iga õpilase võimetekohast arengut. 

• Säilitada ja edasi arendada kooli unikaalsust, traditsioone ning nii õpilast kui ka 
õpetajat väärtustatavat õppekeskkonda. 

• Erilist tähelepanu pöörata Prangli saare ja teiste Eesti saarte pärimuskultuurile ja 
selle väärtustamisele. 

Õppetöö ja huviharidus 
2019/2020 õppeaastal lõpetas klassi heade ja väga heade hinnetega 5 õpilast. Põhikooli 
lõpetas üks õpilane, kes jätkas õpinguid gümnaasiumis.  Valikaineks  valisid III kooliastme 
õpilased 2018/2019  õppeaastal teised kultuurid ja 2019/2020 õppeaastal koduloo uurimise. 
Traditsiooniliselt osalesid Prangli kooli õpilased 2019/2020. õppeaastal edukalt erinevatel 
matemaatika võistlustel. Edukalt osaleti ka Pranglimise piirkondlikus finaalis.  

Koolis töötasid muusika-, kodundus-, filmi- ja kunstiring. Õpilastel oli võimalus huvitegevuse 
mitmekesistamiseks osaleda Prangli Rahvamaja juures tegutsevas loovus- ja  spordiringis.  
Mitmed plaanitud väljasõidud mandrile jäid COVID-19 pandeemia tõttu  ära. Samuti ei 
saanud kool vastu võtta külalisi. Edasi lükkus ka algselt 2020. aasta maikuuks plaanitud 
Eesti saarte koolinoorte pärimuspäevade korraldamine Prangli saarel.  Üritus õnnestus läbi 
viia 11.–13. septembril ja sellel osales üle 100 õpilase ja õpetaja, lisaks kontserdi külastajad. 
Pärimuspäevade tegevused toetasid paikkonna tavade ja pärimuskultuuri järjepidevuse 
edasi kandmist õpilaste seas ja kaasasid  kogukonda. Ürituse õnnestumisele aitasid kaasa 
sponsorid, lapsevanemad ja hoolekogu. Hoolekogu kaasabil korrastati kooli  viljapuuaeda.  

IT-alane tegevus, parendused  
Kooli personal  pööras senisest enam tähelepanu kriiside ennetamisele ja hädaolukordade 
võimalikele lahendustele. Kogu kooli personal tuli hästi toime distantsõppe korraldamisega. 
2020. aasta sügisest liitusid VI klassi õpilased  digitaalse õppekeskkonnaga  Viimsi Digikool, 
et osaleda ühiskonnaõpetuse tunnis koos Viimsi Kooli õpilastega.   

Investeeringud, parendused 

Koolile  soetati  uut õppekirjandust ja õppevahendeid. 2019. aastal alustatud koolimaja 
terrassi ehituse rahastamine  lükkus seoses COVID-19 pandeemiaga 2021. aastasse.  

Projektipõhine tegevus 
Projektist „Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetus“  saadud rahalisi vahendeid 

kasutati filmiringi läbiviimiseks.  

Kokku olid Prangli Kooli kulud 2020. aastal 117,4 tuh. eurot (2019. aastal 138,8 tuh. eurot, sh 
investeeringud 5,6 tuh. eurot). 
 
HUVIHARIDUS JA -TEGEVUS 
 
Valla territooriumil tegutseb 2 munitsipaalhuvikooli - Viimsi Kunstikool ja Viimsi Muusikakool 
ning lisaks üldhariduskoolides ja noortekeskustest toimuvatele valla eelarvest tasustavate 
ringidele tegutsevad Viimsi vallas erahuvikoolid, sh EHIS-s spordikoolina registreeritud 
spordiklubid. Suurimad erahuvikoolid 2020. aastal olid MTÜ Teadmiskeskus Collegium 
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Eruditionis, MTÜ Spordiklubi Martin Reimi Jalgpallikool, Korvpalliklubi Viimsi, Spordiklubi 
Viimsi Veeklubi, SA US Tenniseakadeemia, MTÜ Tenniseakadeemia, Spordiklubi Lindon ja 
Tallinna Võrkpalliklubi. Kokku tegutseb Viimsi vallas 41 erahuvikooli, stuudiot ja spordiklubi.  
Huvihariduses ja huvitegevuses osaleb 2020/2021 õppeaastal 3066 7-19-aastast noort ehk 
74% Viimsi valla koolinoortest. 
Kõige rohkem osalevad noored jalgpallis, tennises, korvpallis, ujumises, võimlemises, 
kergejõustikus, käsipallis, võrkpallis, robootikas, teadusringides, matemaatikaringides, 
rahvamuusikaringides ja tantsuringides.  
Haridusosakond eraldas sporditegevuse toetust spordiklubidele, kus osalevad 7-19-aastased 
Viimsi valla noored. Kokku toetati 73 spordiklubis käivat 1709 harrastajat.  

2020. aastal toimus noorsootöö kvaliteedihindamine, mille käigus toimus põhjalikum 
huvihariduse ja huvitegevuse pakkujate ja kitsaskohtade kaardistamine. Kvaliteedihindamise 
kitsaskohana on noorte info killustatus ning vajadus huviringide info koondamisele. Eriti tõi 
huviringide info koondamise vajaduse välja huvitegevuse infolaada ära jäämine. Antud 
hindamine oli aluseks ka Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna loomisel, mille loomise 
protsess jäi samuti aastasse 2020. 
2020. a veebruari lõpus toimus Viimsi munitsipaalhuvikoolide õppereis Riiga, kus tutvuti 
Bolderaja muusika- ja kunstikooliga, Jazeps Medins Riia I muusikakooliga, Mara Muizniece 
Riia kunstikooliga. Õppereisil lepiti kokku edasise koostöö võimalused, kuid tekkinud plaanid 
on lükkunud koroonaviiruse leviku tõttu edasi järgmisse aastasse.  
Kuigi COVID-19 levik ei andnud maksimaalset õppimiskogemust, oli vald noorsootöö 
praktikabaasiks 3-le tudengile.  

2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava  
Kava raames korraldas Viimsi Vallavalitus noorsootöötajatele, juhendajatele, treeneritele ja 
tugiisikutele võimaluse osaleda Tallinna Ülikooli koolitusel „Erivajadusega lapse toetamine 
huvitöös ja toimetulek vägivaldse käitumisega” ning esmaabi koolitusel. 
Prangli saarel toimus 2 laagrit ning Prangli Põhikoolis viidi läbi filmi- ja fotoringi. Randvere 
Koolis avati või jätkati hariduslike erivajadustega lastele eelmisel aastal avatud huviringe.  
Viimsi Noortekeskuses toimus kava alusel fotoring, meisterdamisring „Minu disain“, 
bändiring, kokandusklubi, lauamänguklubi ja uue võimalusele keraamikaring.  
Toetati SPIN programmis osalevaid noori.  
Toetati vähekindlustatud noore spordivõistlusel osalemist ning Kaitseliidu Viimsi kodutütarde 
tegevust. 
Huvihariduse projektikorra alusel (kava alusel rahastus) said toetust MTÜ Teadmiskeskus 
Collegium Eruditionis animatsioonikursus "Teen ise multifilmi", mehaanika ja elektroonika 
kursus, õmblusring, matemaatikaring "Nutikad matemaatikud", matemaatikaringi „Lisakursus 
põhikooli lõpetajale“, hispaania keele ja kultuuri huviring, ettevõtlusring "Edukas noor", 
robootika tüdrukutele Haabneeme Koolis, robootika Püünsi Koolis ja kosmosering 
"Päikesesüsteem ja kosmos". Lisaks toetati MTÜ Minimuusika "lauluringid" tööjõukulude 
katmist, Püünsi Koolis muukeelsete robootikaringi avamist, MTÜ Nordswim Viimsi erialase 
üldfüüsiliste treeningute läbiviimine 7-19 aastastele ujujatele, MTÜ Virbel helivõimenduse 
süsteemi soetamist huvikooli õppetöö ja avalike sündmuste korraldamiseks ning 
salvestustehnika soetamist õppetöö tõhusamaks läbiviimiseks. Isemoodi Isetegijate 
Sõpruskond sai toetust projekti "Lastelaagrid" transpordi ja juhendaja tööjõukulude 
katmiseks, Laulu- ja Liikumisstuudio Mariel sai orkestri loomiseks toetust digiklaveri ja 
mandoliini ostmiseks, PE School Viimsi OÜ digiklaveri ja smart-tahvli ostmiseks. 
Lisaks on kava alusel paljulapselistel (vähemalt 4.- 19.aastased), vähekindlustatud peredel ja 
erivajadustega noortel võimalus taotleda kuni 200 eurot kalendriaasta eest huviringis 
osalemise tasu kompenseerimist. Kokku toetati 62 noort. 
Kokku said toetusest kasu 836 noort. 

2020. aastal toetati huvitegevust (riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetus) 94,4 tuh. 
euroga (2019. aastal 79,4 tuh. eurot). Vastavalt vastastikule kokkuleppele tasuti Tallinna 
muusika- ja kunstikoolis õppivate 120  Viimsi valla õpilase eest kohatasusid 2020. aastal 
114,7 tuh. eurot (2019. aastal 103,5 tuh. eurot), Tallinna Linnavalitsuselt laekus Viimsi 
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muusika- ja kunstikoolis käivate Tallinna õpilaste eest vallale 2019. aastal 96,5 tuh. eurot 
(2019. aastal 92,9 tuh. eurot). 
 
Viimsi Muusikakool 
Viimsi Muusikakoolis õppis 2020. aasta sügisel 165 õpilast, neist pilliõppe õppekavadel 155 
õpilast ja eelkoolis 10 õpilast ning lisaks 2 täiskasvanut. Koolis töötab 23 pedagoogi. 
Õpilastel oli võimalik õppida 14 erinevat instrumenti: klaver, akordion, klassikaline kitarr, viiul, 
tšello, kontrabass, basskitarr, kromaatiline kannel, flööt, saksofon, trompet, tromboon, 
löökpillid. Iga pilli õppimiseks on kinnitatud 3 erineva mahuga  õppekava: vaba-, huvi- ja 
põhiõppe õppekava.  
Võimaldamaks olemasolevates ruumides rohkematele õpilastele muusikalise hariduse 
omandamist, võetakse kõik uued õpilased vastu nn huviõppe õppekavale. Tublimatele ja 
andekamatele püütakse anda võimalus edaspidi üle minna mahukamale põhiõppe 
õppekavale. 2020. aasta sügisel viidi põhiõppe õppekavale üle 15 õpilast.  
Kooli lõpetas 8 õpilast, kellest 1 jätkab õpingud Tallinna Muusikakeskkoolis ja 1 Viimsi 
muusikakoolis lisa-aasta programmi järgi. Ruumikitsikuse tõttu toimuvad tunnid ka laupäeviti.  
Viimsi Muusikakoolis tegutsevad keelpilli- ja puhkpilliorkester, mida vajadusel ja võimalusel 
saab liita sümfoniett-orkestriks. Lisaks tegutsevad koolis jazzansambel, saksofonikvartett, 
kitarri-, kandle- ja akordioniansamblid, noorte puhkpilliansambel. 

Seoses COVID-19 pandeemiaga toimus distantsõpe 13. märtsist kuni 15. maini ja sügis-talve 
erinevatel perioodidel erinevate piirangutega individuaal-ja rühmatundide osas. Häiritud olid 
kõik koosmängud, aga eriti mõjutas see suure koosseisuga orkestreid, mille tegevus oli ka 
sügis-talvisel perioodil nakatumiste vältimiseks keelatud. Õppetöö tegi keerulisemaks  ka 
sügisene nn hübriidõpe, kus osad lapsed osalesid tunnitöös klassis, osad kodus interneti 
kaudu. Selleks, et distants- ja hübriidõppetöö saaks toimuda, tuli varustada klassid arvutite, 
kaamerate ja mikrofonidega. Samuti tuli suurendada kooli internetimahtu ja kiirust. Õpetajatel 
tuli kohaneda distants- ja hübriidtundide läbiviimise erineva metoodikaga ja erinevate 
internetikeskkondadega. 

Üritused ja esinemised: 
Koolitöö lahutamatuks osaks on tavaliselt osavõtt regionaalsetest, vabariiklikest ja 
rahvusvahelistest konkurssidest. Seoses COVID-19 karantiiniga jäi aga suur osa 
konkurssidest ära. Enne karantiini jõudsid toimuda Loode - Eesti regiooni konkursid löökpilli-, 
saksofoni-, kitarri- ja tšelloõpilastele, kus osales 20 õpilast. Tulemuseks oli 3 esimest ja 3 
teist kohta, 7 kolmandat kohta ja 5 diplomit. Trompetiõpilane osales Lätis toimunud 
rahvusvahelisel konkursil „Blue Wings“, kus saavutas omas vanuserühmas II koha ja ka 
rahvusvahelisel webikonkursil, kus saavutas III koha. 

Muusikaloo aine õpilased külastasid jaanuaris vanamuusikakontserti Kadrioru lossis. 
Muusikakooli bigband esines jaanuaris Viimsi Gümnaasiumi ballil ja veebruaris Viimsi Kooli 
ballil. 
Veebruaril toimus kitarriõpilaste kontsert, kus osales ka vilistlane, G. Otsa nim. Muusikakooli 
õpilane Kelly Johannes. 
Toimusid meistriklassid kooli õpilastele ja õpetajatele – jaanuaris G. Otsa nim. Tallinna 
Muusikakooli õpetajatelt, toimus ka sama kooli õpilaste kontsert ning märtsis  professor Mari 
Tampere viiuli meistriklassid. 
Veebruaris külastasid Viimsit Läti Marupe Muusika ja Kunstikooli õpilased ja õpetajad, 
külaliste kontsert toimus Püha Jaakobi kirikus. 

Muusikakooli kulud olid 2020. aastal 497,6 tuh. eurot (2019. aastal 464,0 tuh. eurot). 
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Viimsi Kunstikool 
Kunstikoolis õppis 2020. aastal 146 õpilast. Koolis töötas 8 õpetajat. Randvere Koolis töötas 
2 kunstikooli eelkursuse gruppi. 

Kooli töötajad võtsid osa Hariduskonverentsist “Õppimise aeg“  Tartu Ülikooli Spordihoones, 
psühholoogia konverentsist Tallinnas. Osaleti õppeülesannete seminaril Kohila 
Koolituskeskuses ja õppekavade seminaril Tartus ning Kunstikoolide Liidu üldkoosolekutel. 
Õpetaja Anne Soop-Tohver oli kutsutud Harjumaa kunstiolümpiaadi hindamiskomisjoni Jüris. 
Vasknas toimus kunstiõpetajate koolituslaager - maalipäevad.  
Õppenõukogu koosolekud toimusid viiel korral. 

Üritused, näitused 
Õpilastööde näitused toimusid 2020. aastal Kullo galeriis, Viimsi Kunstikoolis, Viimsi 
Vallamajas, Randvere Koolis, Viimsi Raamatukogus, Viimsi Muusikakoolis, Viimsi 
Huvikeskuses, Tallinna sotsiaalkeskuses, Kose Pastoraadis.  
Viljandis toimus „Kunstikompott“ - loominguline sündmus noortele ja nende õpetajatele. 
Õpetaja Anne Soop-Tohver võttis õpilastega osa kunstikoolide projektist - „NODI“ Muhus. 
Koos õpilastega käidi õpilastega Kadrioru muuseumis maalilaupäeval.  
Anne Soop-Tohver korraldas tehtud töödest näituse Randvere Koolis ja Viimsi 
raamatukogus. 
Juunis oli viienda kursuse lõputööde kaitsmine ning pidulik lõpuõhtu, kus esines Viimsi 
Muusikakooli flöödiõpilane. Juunis toimus vaatluspraktika Tallinnas, võeti osa 
vanalinnapäevade erinevatest töötubadest. Suvine õppepraktika toimus Viimsis, Tallinnas. 
Oktoobris tähistasime koolis õpetajate päeva viienda kursuse juhtimisel. 
2021. aasta on Viimsis haridusaasta. Novembris 2020 alustati haridusaasta logo 
kavandamisega. Kujundamisest võtsid õpetajate Eda Kommitza, Anne Soop-Tohvri ja Paul 
Männi juhendamisel osa kõikide põhikursuste õpilased. Valmis kümneid kavandeid, millest 
kaheksa saadeti vallavalitsuse haridusosakonda, kus valiti välja sobivaim - välja valitud töö 
autoriks osutus Mirjam Metsaots, kes õpib kunstikooli kolmandal kursusel. Mirjami 
kavandatud Viimsi Haridusaasta logo sümboliseerib raamatut kui tarkuse allikat erinevate 
huvide ja võimalustega inimestele. Viimsile omaselt ei puudu logol ka viited merele ja 
merelindudele - haridus annab ju tiivad. Lõpliku vormistuse ja arvutigraafilise ettevalmistuse 
tegi kooli digigraafika õpetaja Ivar Reimann. 
Koroonaviiruse leviku tõttu 2020. aastal kunstikoolis ühist jõuluõhtut ei toimunud, kursuste 
juhendajad pidasid aasta lõpuõhtu oma kursusega. 
Seoses eriolukorraga aastal 2020 jäid ära mitmed planeeritud ettevõtmised -  väljasõidu 
praktika õpilastele, vaatluspraktika õpetajatele, mõned koolitused ja koostööprojektid. Osa 
õppetöö ajast tuli olla distantsõppel. 

Kunstikooli kulud olid 2020. aastal 223,4 tuh. eurot (2019. aastal 214,7 tuh. eurot). 
 
Kultuuri- ja hariduskeskus ARTIUM 
Viimsi uue kultuuri- ja hariduskeskuse Artium ehitus algas oktoobris 2020, hoone valmimine 
on kavandatud veebruariks 2022. Hoone maksumus koos sisustusega on 14,4 miljonit eurot 
ilma käibemaksuta (17,3 milj. eurot koos käibemaksuga). Tegemist on Viimsi valla 
lähiaastate suurima investeeringuga. Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium rajamine 
delegeeriti OÜ Viimsi Haldusele, selleks andis vald OÜ Viimsi Haldusele 2020. aastal 
laenuna 3 314,6 tuh. eurot ning põhivara soetuseks antava sihtfinantseeringuna (Riigi 2020. 
aasta lisaeelarve investeeringutoetus 901,1 tuh. eurot. 

Hoone olulisemad arvnäitajad 

• Hoone maht 49 100 m3,  

• Suletud netopind  7 105 m2,  

• Kasulik pind 6 720 m2, 

• Suletud brutopind 9 383 m2, 

• Peahoone 36 673 m2, 

• Sild 436 m2, 
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• Kosmosekeskus 268 m2. 

Hoonesse kolivad Viimsi muusikakool, Viimsi kunstikool ja Teadmiskeskus Collegium 
Eruditionis MTÜ.  Artiumi ruume saavad kasutama hakata kõik Viimsi koolid ja gümnaasium. 
Artiumi tipptasemel sisustusega saalid võimaldavad Viimsisse tuua kõrgkultuuri – oopereid, 
operette, teatrietendusi, muusikale, kontserte. 

• Hoones on kokku 150 erinevat ruumi - õppeklassid, saalid, harjutusruumid, 
garderoobid, tehnikalabor jne; 

• 500 kohaga ringrõduga suur saal, mille orkestriauk mahutab täiskoosseisus 
sümfooniaorkestri; 

• Lava saab reguleerida kolmel tasapinnal ning vajadusel sulandub see saali 
põrandaga; 

• Rõduga kammersaal - 180 kohta;  

• Black-box saal - 200 kohta;  

• Peahoone kõrval asuvad 2 nõukogude sõjaväe endist kütusemahutit renoveeritakse 
planetaariumiks ja väliõppeklassiks,  

• Artiumi terrass ja vabaõhu ala on mõeldud välikontsertide korraldamiseks. 

Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium kulud olid 2020. aastal 929,2 tuh. eurot, sh põhivara 
soetuseks antav sihtfinantseering OÜ Viimsi Haldusele 901,1 tuh. eurot. 
 
NOORSOOTÖÖ 
 
Noorsootöö ülesandeks on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis 
võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. 
Noorsootöö korraldamise aluseks on valla- ja noorsootöö arengukava. 2020. aastal alustati 
uue, haridus- ja noortevaldkonna arengukava koostamist ning viidi läbi noorsootöö 
kvaliteedihindamine. 
2020. aastal toimus 5 noorsootöö ümarlaua koosolekut, kus osalesid noortekeskuste, 
huvikoolide, õpilasesinduste, noortevolikogu ja vallavalitsuse esindajad. Haridusosakonna, 
noortevolikogu ja noortekeskuste koostöös korraldati 12. augustil 2020  Noortepäev, 
novembris toimus Noorsootöö nädal. 
Viimsi osales koos 6 omavalitsusega Eesti Noorsootöö Keskuse poolt rahastatud 
Koostöögruppide projektis "Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine" 
noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks“. Projekti  raames toimusid noorsootöötajate 
õppevisiidid, 2 youtuberite/sisuloojate koolitust Viimsi noortele, „Tagasi noorsootöösse“ 
projekti käivitamine ning INFOHUNT projekti loomine, mis puudutab noorte infoportaali ja 
äppi loomist. 
Haridusosakond korraldas kohaliku omavalitsuse praktika 2 Tallinna Ülikooli noorsootöö 
üliõpilasele. Osakonna esindaja osales Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja 
noorteameti (HARNO) poolt moodustatud maleva tegevust koordineeriva töögrupi töös, 
Euroopa Liidu programmi Erasmus+ noorsooprojektide hindamiskomisjonis, Eesti 
Noorsootöötajate Kogu juhatuses, noorsootöötajate tunnustamise komisjonis. 

Noorte tunnustamise komisjon: 
Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise komisjon kogunes 2020. aastal  kolmel korral, 
tunnustati 23 noore tegevust, kokku summas 6,9 tuh. eurot (2019. aastal   9,1 tuh. eurot). 

Viimsi Noortevolikogu 
2020. aastal kuulus Viimsi Noortevolikogu koosseisu 15 täisliiget ja 3 vabaliiget, kellega koos 
korraldati aktiivselt noori kaasavaid projekte. Kokku toimus 5 üldkoosolekut, 7 töögruppide 
koosolekut ning kokkusaamised vallavalitsuse ja noortekeskuse esindajatega. Osaleti Eesti 
Noorteühenduste Liidu (ENL) poolt korraldatud sügisseminaril, Harjumaa osaluskohvikus 
ning juhtide ümarlaual. Lisaks olid Noortevolikogu liikmed esindatud igakuistel Noorsootöö 
ümarlaudadel ning Viimsi vallavolikogu komisjonide istungitel. Kirjutati projekt noorte osaluse 
fondi, et korraldada motivatsioonipäev Viimsi valla õpilasesindustega. Anti oma panus ka 
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noorsootöö kvaliteedihindamisse, ENL fookusgrupi intervjuusse ja osaleti kohtumisel Viimsi 
vallavalitsuse juhtidega. Muuhulgas kirjutati mitu artiklit Viimsi Teatajasse ja tegeleti 
noortevolikogu sotsiaalmeedia kuvandi arendamisega.  

Rahvusvaheline noorsootöö 
2020.aasta alguses, vahetult enne koroonakriisi osalesid Viimsi 5 noort koos 
noorsootöötajatega noorsoovahetuses Puente Genilis. Teised 2020. aastaks plaanitud 
noorsoovahetused ja seminarid Prantsusmaal Lyonis ja Hispaanias Puente Genil lükkusid 
edasi koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud piirangute tõttu. 
2020.aasta alguses võeti vastu 2 praktikanti Saksamaalt, Kölnist, kes sooritasid oma praktika 
noortekeskustes. Noorsoovahetusprojektides, koolitustel ja seminaridel osalemine annab 
Viimsi noortele ja noorsootöötajatele võimaluse tutvustada ennast, Viimsit ja Eestit, suhelda 
teiste Euroopa Liidu noortega, vahetada arvamusi, praktiseerida keelt, tutvuda teiste riikide 
noorte ja kultuuridega, saada uusi kogemusi. Rahvusvahelistes projektides osales 10 
noortega tegelevat eksperti ning üle 20 noore. 

Projektid ja stipendiumid.   
2018. aastal sõlmiti koostööleping MTÜ-ga Teadmiskeskus Collegium Eruditionis ning nende 
tegevust toetati ka 2020. aastal 45,0 tuh. euroga. Lisaks eraldati toetused 3 projektile 
kogusummas 2,8 tuh. eurot. Projektide arv oli seoses COVID-19 viirusega minimaalne. 
Toetati järgmisi projekte: Viimsi Noortevolikogu tegevused; Viimsi Kooli Õpilasesinduse 
tegevused;  noorte ettevõtluse projekti  Õpilasfirmade Laat  ühte rahvusvahelist projekti. 
Välismaal keskkoolis õppivatele vahetusõpilastele eraldati 6 stipendiumi kogusummas 3,5 
tuh. eurot (2019. aastal 8 stipendiumi kogusummas 3,5 tuh. eurot). 
 
Viimsi Noortekeskus 
Alates septembrist 2019 töötab noortekeskus valla hallatava asutusena (varasemalt MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse allüksus). Viimsi Noortekeskuse koosseisus on 3 noortekeskust – Viimsi, 
Randvere ja Püünsi Noortekeskus. Püünsi Noortekeskus alustas tööd jaanuaris 2019. Viimsi 
Noortekeskus tegutseb alates detsembrist 2019 uutes ruumides Viimsi Marketis. 
Viimsi noortekeskuses registreeriti 2020. aastal 4980 külastust - kaks korda rohkem külastusi 
kui 2019. aastal. Unikaalseid külastajaid oli 985. Viimsi Noortekeskuse ruumid olid 
eriolukorra ajal ja piirangute tõttu (alates 12. märtsist ja 23. novembrist) suletud ning toimusid 
virtuaaltegevused ja tänavanoorsootöö. Peamised külastajad olid noored vanuses 12-16 
aastat (53%) ja 7-11 aastat (38%). Võrreldes aastaga 2019 käib noortekeskuses 20% võrra 
rohkem noori vanuses 12-16. Viimsi Noortekeskuses viidi läbi keraamikaringi, fotoringi, 
disainiringi ja kokandusringi tegevusi. Huviringide kohtumisi oli 98, kus osales 93 unikaalset 
noort. Planeerituid tegevusi oli aasta jooksul keskuses 42. 
Randvere noortekeskuses registreeriti 2020. aastal 204 külastust (unikaalseid 66) – 463 
külastajat vähem kui eelmisel aastal. Peamised külastajad olid noored vanuses 7-11 
(80.8%). Noortekeskus oli avatud perioodil 13. jaanuar - 12. märts ja 01. september - 23. 
november, alates 23. novembrist suleti noortekeskuse koroonaviiruse leviku tõusu tõttu. 
Randvere Noortekeskuses viidi läbi lauamänguringi tegevusi. Planeeritud tegevusi viidi läbi 
39 korral. Kokku toimus huviringitegevuses 11 kohtumist, millest 5 olid osalejad kohal, 2 
kooligrupi tegevust avatud keskuse välisajal, sügisene linnalaager 11 osalejaga ning 20 
tegevust Randvere kooli pikapäevarühmas.  
Püünsi Noortekeskuses registreeriti 2020. aastal 1350 külastust (unikaalseid 172). 
Noortekeskust külastas 2019. aastaga võrreldes 404 noort vähem, sh oli unikaalseid noori 24 
võrra vähem. Väiksem külastatavus ning unikaalsete noorte arv on põhjustatud 
noortekeskuse sulgemisest eriolukorra ajal ning üleriigiliste meetmete kehtestamisest 
noortekeskustele. 
Kaks noorsootöötajat osalesid rahvusvahelisel koolitusel Hispaanias ning üks noorsootöötaja 
käis 4 noorega noortevahetusel Hispaanias Puente Genilis. Viis noorsootöötajat osalesid 
Saue Noortekeskuse korraldatud noorsootöötajate kutsevõistlusel. Kõik noorsootöötajad 
osalesid aasta lõpus meeskondlikul kovisiooni koolitusel. 
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Viimsi Õpilasmalev 
2020. aastal jätkas traditsiooniliselt oma tegutsemist Viimsi õpilasmalev, mis on kogu aasta 
kestev protsess. 2020. aastal oli maleva põhikorraldajaks Viimsi Noortekeskus. Koostöös 
vallavalitsuse haridusosakonnaga ning ehitus- ja kommunaalosakonnaga korraldati augustis 
2020 Viimsi Õpilasmaleva 2 vahetust (27. juuli - 7.august ja 10.- 21.august). Noortekekuse 
noorsootöötajad töötasid malevas rühmajuhtidena ja korraldasid vaba-aja tegevusi. Lisaks 
korraldas noortekeskus malevasse kandideerivate noorte töövestlused ning kevadised 
koolituspäevad.  
Õpilasmaleva tööst võttis 2020. aastal osa 146 noort vanuses 13-22 aastat. 13-14 aastaste 
noorte töötamiseks taotleti ja saadi nõusolek Maksu- ja Tolliameti kaudu Tööinspektsioonilt. 
Malevlased teostasid ehitus- ja kommunaalameti juhendamisel põhiliselt heakorratöid Viimsi 
valla territooriumil - vabaõhumuuseumis, rannas, parkides, koolide juures, spordi- ja 
mänguväljakutel. Lisaks töötati Raamatukogus ja Viimsi lasteaedades. Toimusid ka vaba-aja 
üritused - tutvumisõhtu, karjääripäev, rühmade vahelised võistlused, mängiti bowlingut, 
toimusid kokandused oma rühmaga jne. Viimsi Õpilasmalev jätkas koostööd Viimsi 
ettevõtetega ning ühtlasi laienes koostööpartnerite võrgustik. Noortel oli võimalus töötada 
AS-s Viimsi Selver, AS-s Sportland Eesti, OÜ-s Apollo kauplused , OÜ-s Koduekstra, OÜ-s 
SPA Tours, OÜ-s Viimsi Hambakliinik, OÜ-s Saiakohvik (Lyon), OÜ-s Freenature ja PisiPai. 
Lisarahastus õpilasmaleva vaba-aja tegevuste läbiviimiseks saadi Eesti Noorsootöö 
Keskuselt, 2020. aastal saadi selleks toetust 8,4 tuh. eurot. Töötukassalt lisandus 2020. 
aastal alaealiste töötamise toetus summas 6,5 tuh eurot.  
Malevat on juba kolmandat aastat korraldatud vähemalt 100 noorele, soovijaid oleks 
rohkemgi (noored 13-19 aastased).   

Noortekeskuse kulud olid 2020. aastal  kokku 262,9  tuh. eurot (2019. aastal kokku 256,9 
tuh. eurot, sh investeeringus 7,9 tuh. eurot). 

10 SOTSIAALNE KAITSE 

 
2020. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• perede toetamine; 

• puuetega ja eakate isikute toetamine vajalike (avahooldus)teenuste pakkumisega;  

• erivajadustega laste vanemate toetamine; 

• pensionäride päevakeskuste huvitegevuse toetamine; 

• vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel; 

• teiste riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste ja toetuste. 
 
Lapsed ja lastega pered 
Viimsi vallas oli 2020. aasta lõpu seisuga orienteeruvalt 6000 last vanuses 0-19 eluaastat 
(2019. aasta lõpu seisuga ligikaudu 5900). Sünde registreeriti kokku 223 (2019. aastal 238). 
Sünnitoetuse suurus oli 2020. aastal 350 eurot. Kokku tehti 2020. aastal sünnitoetuse 
väljamakseid summas 63,2 tuh. eurot (2019. aastal 85,6 tuh. eurot). Kõikidele peredele 
väljastati lapse sünni registreerimisel valla poolt 2020. aastal uuendatud beebipakk 
(mänguasi, beebirätik, lusikas) ning kutsuti uute vallakodanike vastuvõtule. Kui vastuvõtte ei 
olnud võimalik koroonaviiruse eriolukorra ja piirangutega tõttu korraldada, siis saadeti pakid 
peredele kulleriga koju. Traditsiooniliselt kingiti lapsele valla sümboolikaga hõbelusikas. 

Suurperede ehk 4 ja enamalapseliste perede arv oli 2020. aastal 32 (2019. aastal 34). 
Suurperede toetamiseks makstakse üks kord aastas emadepäeval suurperetoetust. 2020. 
aastal oli toetuse suurus 128 eurot ja väljamakseid tehti summas 3,8 tuh. eurot (2019. aastal 
4,3 tuh. eurot). 2020. aastal traditsioonilist suurperede vabaõhuüritust koroonaviiruse leviku 
tõttu ei korraldatud.  

Koroonaviiruse levikust tingitud keerulise majandusolukorra tõttu maksti 
toimetulekuraskustes peredele toimetuleku tagamiseks lasteaia- või koolitoidu toetust kokku 
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summas 11,7 tuh. eurot ning kohatasu toetust 1,2 tuh. eurot (2019. aastal vastavalt 1,2 ja 1,2 
tuh. eurot).  

1. klassi mineva lapse toetus oli 2020. aastal 120 eurot ja seda maksti 202 perele kokku 
summas 24,2 tuh. eurot (2019. aastal 205 perele kokku 24,6 tuh. eurot). 

Abivajavatele peredele (ühekordsed toetused peredele) maksti toimetuleku tagamiseks 
toetust eluaseme-, ravimi-, huviringide osalustasu-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste 
katteks ning osutati pereteenuseid summas 137,7 tuh. eurot (2019. aastal 114,2 tuh. eurot). 
2020. aasta kuludes kajastuvad ka riikliku matusetoetuse eraldiste alustel väljamakstud 
matusetoetused ning nõustamisteenuste (perelepitus, psühholoogiline nõustamine, 
paariteraapia) kulu. 
 

Puuetega isikud 
Puudega isikuid oli 2020. aasta lõpu seisuga orienteeruvalt 776, neist lapsi 143 (keskmise 
puudega 44, raske puudega 87 ja sügava puudega 12 last) (2019. aastal orienteeruvalt 800, 
neist lapsi 167). Puuetega inimesi toetati läbi erinevate sotsiaalteenuste ja -toetuste.  

Hooldajatoetuste ja rehabilitatsiooniteenuste väljamakseid tehti 2020. aastal summas 171,9 
tuh. eurot, sh erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 27,1 tuh. eurot (2019. aastal kokku koos 
erijuhtudel makstava sotsiaalmaksuga 156,6 tuh. eurot). 

Puuetega laste ja noorukite kooli- ja päevakeskuse transporti väljapoole Viimsi valda 
võimaldati 19 lapsele ja 7 noorele. Kokku kulutati transporditeenusele  44,0 tuh. eurot (2019. 
aastal 44,0 tuh. eurot). Nimetatud summa sisaldab transporditeenust Randvere Kooli 
puudega õpilastele (HEV-transport), puuetega lastele ja noortele Tallinnasse Käo 
Keskusesse, Tugikeskusesse Juks, Tallinna Tondi Põhikooli ja Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskusesse. 

Tugiisiku teenust võimaldati 32 puudega lapsele summas 271,9 tuh. eurot (tööjõukulud koos 
maksudega) (2019. aastal tööjõukulud koos maksudega 219,3 tuh. eurot). Puuetega lastele 
erinevate teenuste osutamiseks saadi lisaks valla eelarvelistele vahenditele riigieelarvelist 
toetust. 

Päevakeskuse teenust maksti 3 raske ja 4 sügava puudega noorukile summas 58,8 tuh. 
eurot (2019. aastal 52,3 tuh. eurot 7 noorukile). Tallinnas Käo Päevakeskuses oli 
aastaringselt teenusel 3 noorukit ja Tugikeskuses Juks 3 noorukit ja Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskuses 1 nooruk.  

Eakad 
2020. aasta lõpu seisuga oli Viimsi vallas 2894 vanaduspensionäri (2019. aastal 2924). 
Üldhooldekodu hooldustasude toetust maksti 2020. aastal kokku 128,4 tuh. eurot (2019. 
aastal 111,4 tuh. eurot). Viimsi valla elanikele osutatakse üldhooldusteenust nii Viimsis 
asuvas AS-s Rannapere Pansionaat kui väljaspool Viimsi valda. 

Viimsi vallavalitsus korraldab koduhooldusteenust koostöös AS-ga Rannapere Pansionaat. 
Koduhooldusteenuseid osutati sotsiaaltöö spetsialisti suunamisel teenusele kuni 8-le üksi 
elavale abivajavale inimesele. Koduteenustele kulus 2020. aastal 14,2 tuh. eurot (2019. 
aastal 24,2 tuh. eurot 12-le inimesele). 

2020. aastal jätkasid tööd Haabneeme alevikus ja Randvere külas asuvad eakate 
päevakeskused (MTÜ Viimsi Päevakeskus), kelle peamisteks tegevusteks olid huviringide, 
ürituste ja väljasõitude korraldamine sihtgrupile. Koroonaviiruse piirangutest lähtuvalt toimisid 
huviringid hajutatult või vähendatud osaliste arvuga. Viimsi Päevakeskuses tegutses 2020. 
aastal kokku paarkümmend erinevat huviringi, mille tööst võttis osa aasta jooksul üle 400 
eaka. MTÜ Viimsi Päevakeskuse tegevuskuludeks eraldati 168,6 tuh. eurot (2019. aastal 
159,2 tuh. eurot). 2020. aastal laienes Päevakeskus endise Viimsi raamatukogu ruumidesse 
Rannapere Pansionaadis, millega kaasnesid ruumide renoveerimiskulud 103,1 tuh. eurot.  
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2020. aastal tõsteti eakate juubeli- ja tähtpäevatoetust 50 euroni (2019. aastal 20 eurot). 
Toetust  maksti kokku summas 25,0 tuh. eurot. Matusetoetuse suurus oli  2020. aastal 250 
eurot. Vahendid matusetoetuse maksmiseks eraldatakse riigieelarvelistest vahenditest 
kohaliku omavalitsuse eelarvesse – 2020. aastal oli  toetuste eelarve koos eelneva aasta 
jäägiga 42,5 tuh. eurot. Viimsi vallas registreeriti 2020. aastal 110 surma. Matusetoetust 
maksti summas 27,5 tuh. eurot (2019. aastal 24,5 tuh. eurot), riikliku eraldise kasutamata 
jääk viidi üle 2021. aastasse. 

MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust toetati 18,0 tuh. euroga aastas (2019. aastal 
15,0 tuh. eurot). 

Viimsi valla pensionäridele võimaldatakse soodushinnaga ujula kasutamist (piirangute ajal 
teenust ei osutatud) SPA-s Viimsi Tervis, teenuse hulka kuulub ka vesivõimlemine. Eakas ise 
tasub teenuse eest 5,30 eurot ja vald 1,50 eurot. Teenuse toetuseks maksti kokku 2,2 tuh. 
eurot (2019. aastal 4,0 tuh. eurot). 

Ühekordsete toetustena maksti vähekindlustatud eakate toimetuleku tagamiseks toetust 
eluaseme-, ravimi-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks summas 6,1 tuh. eurot 
(2019. aastal 11,3 tuh. eurot). Ühekordset toetust valla vanaduspensionäridele makstavat 90 
euro suurust toetust maksti 2370-le pensionärile kokku summas 213,3 tuh. eurot (2019. 
aastal 80 eurot suurust toetust kokku 184,4 tuh. eurot). Ühekordse pensionäride toetuse 
sihtgrupiks on vanaduspensionärid. 
 
Töötud 
Koroonaviiruse levikust tingitud keerulise majandusliku olukorra ja piirangute tõttu kasvas 
töötute arv Viimsi vallas üle kahe korra. 2020. aasta lõpu seisuga oli registreeritud töötute arv 
783 (2019. aastal oli aasta lõpus 377 registreeritud töötut).  
Riiklikku toimetulekutoetust maksti 2020. aastal kokku 87,4 tuh. eurot (2019. aastal 44,4 tuh. 
eurot). 
 
Euroopa Liidu abi 
Euroopa Liidu toiduabi jaotati 2020. aastal analoogselt eelnevate aastatega. Toiduabi saajate 
sihtgrupiks olid riikliku toimetulekutoetuse saajad. Abi eraldati 2 korral aastas, koguseliselt 
1,5 tonni toiduaineid. 2020. aastal on toiduabi jagatud 50 korral (nii EL toiduabi kui ka 
Toidupanga toiduabi). Jooksvalt läbi aasta on igal jagamiskorral saanud toetust 18 
perekonda, kokku jagati 600 toiduabipakki. 
 
Prangli esmaabi punkt  
2020. aastal alustas Prangli saarel esmase abi osutajana tööd PERH-i kiirabibrigaad. 
Eelnevalt, 2019. aastal osutas Prangli saarel esmaabi teenust koostöölepingu alusel AS 
Rannapere Pansionaat. 
Esmaabi kättesaadavuse tagamiseks saarel tehti sihtotstarbelisi kulutusi tervishoiupunkti 
ruumide renoveerimiseks Prangli saare õpetajate majas 35,5 tuh. eurot, see hõlmas 
kiirabitehnika jaoks vajalike lahenduste loomist, sissesõidutee renoveerimist, kiirabiauto 
varjualust ja ruumide kapitaalremonti koos uue küttelahendusega. 

 
Koolitervishoiu toetamine  
Viimsi vald jätkas koolitervishoiuteenuse osutamiseks koostööd AS-ga Fertilitas. AS Fertilitas 
on Haigekassa lepinguline partner koolitervishoiuteenuse osutajana. Koostöölepingu alusel 
toetas Viimsi vald 12,0 tuh. euroga tugiteenuse osutamist Randvere Koolis (2019. aastal 
toetuse suurus 12,0 tuh eurot). 

2020. aastal toetatud koostööprojektid:  

• Jätkus koostöö Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri ning Põhja 
Ringkonnaprokuratuuriga alaealiste ennetustööks programmis „Puhas tulevik“. 
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• Aktiivsus ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate tugirühma tegevus jätkus ka 2020. 
aastal, abivajajad käisid koos terve aasta vältel (ka piirangute ajal). Viimsi vallavalitsus 
võimaldas kasutada tasuta ruume tugirühma läbiviimiseks. 

• 2020. aastal jätkus koostöö EELK Perekeskusega. 2020. aasta jooksul pöördus 
nõustamisele (individuaal- ja perenõustamistele) Viimsi vallast 45 perekonda, neist 
lastekaitsetöötajate poolt suunatud perekondi on 20. Kokku pakuti Viimsi Valla elanikele 
nõustamisteenuseid 240 h ulatuses. EELK Perekeskuse tegevust toetati vallavalitsuse 
poolt 12,3 tuh. euroga.  

• Koostöös Tervise Arengu Instituudiga alustati lapsevanemate koolitussarja „Imelised 
aastad“ läbiviimisega Viimsi vallas. Tegemist on 4-kuulise programmiga vanematele, kes 
vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. 

• 2020. aastal jätkus koostööd Eesti Toidupangaga. Igal nädalal tõi toidupank Viimsi valla 
kuni 18 vähekindlustatud perele toidupaki. Koostöö Eesti Toidupangaga jätkub. 

• 2020. aastal jätkus osakonna töötajate koostöö Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse ja 
ohvriabiga. 

• Jätkati osalemist Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Puuetega inimeste eluaseme 
füüsiline kohandamine“ projektis, mille eesmärk on tagada puudega inimestele paremad 
elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. ERFst eraldatav summa on 14,2  tuh. eurot 
(85% toetuse kogusummast), millele lisandub 15% Viimsi valla omafinantseering 2,5 tuh. 
eurot.  

• Jätkati Euroopa Sotsiaalfondi meetmest „Tööturul osalemist toetavad 
hoolekandeteenused“ rahastatud projektiga, mille eesmärgiks on pakkuda mäluhäiretega 
isikutele (sh dementsuse diagnoosiga) päevahoiu teenust, mille abil luuakse 
hoolduskoormuse kandjal võimalused tööturul osalemiseks või osalemise jätkamiseks. 
Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kulutustest kogu projektiperioodi vältel ja 
taotleja omaosalus 25%. Viimsi vallavalitsuse poolt esitatava projekti kogumaksumus on 
95,1 tuh. eurot. ESF-st eraldatud summa on 71,3 tuh. eurot ja Viimsi Vallavalitsuse 
omaosalus on 23,8 tuh. eurot. Projekti pikendati seoses eriolukorraga kolme kuu võrra ja 
projektitegevused lõppesid 30. novembril 2020. aastal. Edaspidi kaetakse teenuse 
osutamisega seotud kulu vallaeelarvest.  
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 
Konsolideeritud BILANSS     
Tuhandetes eurodes    
 
 

 Lisa 31.12.2019 31.12.2019 

VARAD       

KÄIBEVARA       

Raha ja pangakontod 2 8 282,70 3 163,4   

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 3 2 750,80 2 452,0   

Muud nõuded ja ettemaksed 4 1 270,90 1 101,3   

Varud  19,10 22,9   

Käibevara kokku  12 323,50 6 739,6   

PÕHIVARAD       

Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 4 56,10 56,5   

Kinnisvarainvesteeringud 7 199,80 199,8   

Materiaalsed põhivarad 8 106 804,50 105 930,5   

Immateriaalsed põhivarad 9 368,50 432,1   

Põhivarad kokku   107 428,90 106 618,9   

    
VARAD KOKKU   119 752,40 113 358,5   

    
KOHUSTISED JA NETOVARA    
LÜHIAJALISED KOHUSTISED       

Võlad hankijatele 10 1 704,00 1 138,4   

Võlad töövõtjatele 10 2 202,20 1 865,9   

Maksuvõlad 3 854,90 897,0   

Sihtfinantseerimine 10 100,50 344,8   

Eraldised 11 0,00 0,0   

Muud kohustised ja saadud ettemaksed 10 672,10 73,1   

Laenukohustised 12 3 028,10 2 768,9   

Lühiajalised kohustised kokku  8 561,80 7 088,1   

PIKAAJALISED KOHUSTISED       

Võlad hankijatele 10 55,30 143,3   

Pikaajalised kohustised ja saadud ettemaksed 10 41,60 44,2   

Laenukohustised 12 18 653,50 18 640,3   

Pikaajalised kohustised kokku   18 750,40 18 827,8   

KOHUSTISED KOKKU   27 312,20 25 915,9   

    
NETOVARA       

Reservid  0,1 0,1   

Akumuleeritud ülejääk(puudujääk)  88 028,20 84 190,9   

Aruandeperioodi tulem  4 411,90 3 251,6   

Netovara kokku   92 440,20 87 442,6   

    
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU   119 752,40   113 358,5   
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Konsolideeritud TULEMIARUANNE 
Tuhandetes eurodes 

 

 

 Lisa 2020 2019 

        

TEGEVUSTULUD       

Maksud 3 31 100,6 30 287,2   

Saadud toetused 13 9 814,7 7 821,4   

Kaupade ja teenuste müük 14 5 927,2 6 088,7   

Muud tulud 15 151,8 179,3   

Tegevustulud kokku   46 994,3 44 376,6   

    
TEGEVUSKULUD    
Tööjõukulud 17 -18 248,6 -16 982,1   

Majandamiskulud 18 -12 811,0 -13 059,7   

Antud toetused 16 -3 704,9 -2 770,2   

Muud kulud 18 -2 629,2 -3 402,6   

Põhivarade amortisatsioon 8,9 -5049,3      -4 716,5 

Tegevuskulud kokku   -42 443,0 -40 931,1   

    
TEGEVUSTULEM   4 551,3 3 445,5   

    
FINANTSTULUD JA -KULUD    
Intressikulu 12 -140,0 -154,3   

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 0,6 0,4   

Muud finantskulud  0,0 -40,0 

Finantstulud-ja kulud kokku   -139,4 -193,9   

    
ARUANDEPERIOODI TULEM   4 411,9 3 251,6   
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Konsolideeritud RAHAVOOGUDE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes 
 
 

 Lisa 2020 2019 

RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST       

Aruandeperioodi tegevustulem  4551,3 3445,5 

    
Korrigeerimised:    
Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus 8,9 5049,3 4 716,5 

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt  458,2 1 279,9 

Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks   -1414 -592,3 

Kasum/kahjum põhivarade müügist 15 -34 -27,9 

Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 16 50,8 27,3 

Korrigeeritud tegevustulem  8 661,6 8 849,0   

Käibevarade netomuutus  -298,7 -94,9 

Kohustiste netomuutus  762,0 207,0 

Kokku rahavood põhitegevusest   9 124,9 8 961,1 

    
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus 8,9  -5 789,1 -10 645,7   

Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks  1 526,9 787,3 

Makstud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 16 0,0 -8,8 

Laekunud põhivarade müügist  124,0 107,1 

Laekunud finantstulud  0,6 0,4 

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -4 137,6 -9 759,7 

    
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud 12 3 049,0 2 100,0 

Laenude tagasimaksed 12 -2 035,8 -1 957,0 

Kapitalirendi tagasimaksed 12 -740,9 -725,3 

Makstud intressid ja muud finantskulud   -140,3 -196,7 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   132,0 -779,0 

    
Puhas rahavoog  5 119,3 -1 577,6 

    
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 3 163,4 4 741,0 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 8 282,7 3 163,4 

Raha ja selle ekvivalentide muutus  5 119,3 -1 577,6 
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Konsolideeritud NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes  

 

 

  
Kassareserv Akumuleeritud tulem 

Kohaliku 
omavalitsuse 

netovara 

Saldo seisuga 31.12.2018 0,1 83 913,6 83 913,7 

Põhivara ümberhindlus   277,3 277,3 

Aruandeaasta tulem   3 251,6 3 251,6 

Saldo seisuga 31.12.2019 0,1 87 442,5 87 442,6 

Põhivara ümberhindlus   585,7 585,7 

Aruandeaasta tulem   4 411,9 4 411,9 

Saldo seisuga 31.12.2020 0,1 92 440,1 92 440,2 
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE 
 
Tuhandetes eurodes 

Kirje nimetus 
Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 40 510,1 38 969,1 40 849,1 

Maksutulud 31 832,8 29 262,5 31 100,6 

Füüsilise isiku tulumaks 29 202,8 26 632,5 28 562,9 

Maamaks 2 550,0 2 550,0 2 483,7 

Reklaamimaks 71,0 71,0 52,1 

Teede ja tänavate sulgemise maks 9,0 9,0 1,9 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 518,5 1 340,5 1 327,0 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 6 982,9 8 190,2 8 334,0 

Tasandusfond (lg 1) 81,8 101,5 101,5 

Toetusfond (lg 2) 6 421,5 7 328,8 7 328,8 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 479,6 759,9 903,7 

Muud tegevustulud  175,9 175,9 87,5 

Sh laekumine vee erikasutusest 71,0 71,0 66,3 

Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  104,9 104,9 21,2 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 36 421,9 36 586,1 34 657,7 

Antavad toetused tegevuskuludeks 3 508,6 4 214,5 3 994,2 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 994,9 1 580,5 1 521,8 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 2 004,2 2 191,0 1 918,8 

Mittesihtotstarbelised toetused 509,5 443,0 553,6 

Muud tegevuskulud 32 913,3 32 371,6 30 663,5 

Personalikulud 15 821,4 16 000,3 15 900,0 

Majandamiskulud 16 187,9 15 658,8 14 534,8 

Muud kulud 904,0 712,5 228,7 

PÕHITEGEVUSE TULEM 4 088,2 2 383,0 6 191,4 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -6 815,5 -6 322,6 -5 311,7 

Põhivara soetus (-) -8 300,5 -8 547,0 -2 792,7 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  1 407,4 2 023,4 1 413,3 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) -11,0 -21,8 -901,1 

Tagasilaekuvad laenud (+) 263,4 263,4 263,4 

Antavad laenud (-)  0,0  0,0 -3 314,6 

Finantstulud (+) 148,5 148,5 140,4 

Finantskulud (-) -323,3 -189,1 -120,4 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -2 727,3 -3 939,6 879,7 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 2 626,9 3 216,9 497,3 

Kohustuste võtmine (+) 5 200,0 5 720,0 3 000,0 

Kohustuste tasumine (-) -2 573,1 -2 503,1 -2 502,7 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) -217,9 -750,3 1 153,6 

NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+suurenemine, - vähenemine) -117,5 -27,6 -223,4 
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PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUDE VÄLJAMINEKUD 
TEGEVUSALADE LÕIKES 45 056,7 45 344,0 41 786,5 

Üldised valitsussektori teenused 5 863,7 5 057,2 7 713,4 

Valla- ja linnavolikogu 193,3 187,3 166,0 

Valla- ja linnavalitsus 4 441,1 4 001,1 3 897,6 

Reservfond 684,9 458,6  0,0 

Muud üldised valitsussektori teenused   45,0 45,0 46,0 

Valitsussektori võla teenindamine 323,3 189,1 120,4 

Ülal nimetamata üldised valitsussektori kulud  176,1 176,1 3 483,4 

Avalik kord ja julgeolek 112,8 107,8 99,6 

Politsei 45,8 40,8 34,6 

Päästeteenused 67,0 67,0 65,0 

Majandus 3 974,3 4 065,8 3 792,9 

Põllumajandus 66,9 66,9 20,1 

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 1 910,4 1 895,6 1 562,4 

Ühistranspordi korraldus 1 001,6 1 121,6 1 127,0 

Veetransport 666,1 692,0 815,9 

Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) 135,0 150,9 139,5 

Muu majandus (sh. majanduse haldamine) 194,3 138,8 128,0 

Keskkonnakaitse 979,0 1 008,0 872,8 

Jäätmekäitlus  94,0 94,0 109,2 

Heitveekäitlus 754,0 764,0 721,3 

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 70,0 70,0 14,1 

Muu keskkonnakaitse 61,0 80,0 28,2 

Elamu- ja kommunaalmajandus 2 514,6 2 294,3 1 986,5 

Tänavavalgustus 1 809,0 1 657,6 1 405,1 

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 705,6 636,7 581,4 

Tervishoid 6,3 6,3 5,4 

Ambulatoorsed teenused (kiirabi) 6,3 6,3 5,4 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 4 449,0 4 058,6 3 741,9 

Sporditegevus  1 534,2 1 416,4 1 421,6 

Noorsootöö ja noortekeskused 249,8 303,5 262,9 

Vaba aja tegevused 400,8 250,5 227,7 

Raamatukogud 909,5 953,5 913,2 

Rahvakultuur 259,4 264,1 244,4 

Muuseumid 301,0 301,0 305,3 

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 196,9 151,9 142,7 

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 32,0 42,8 25,7 

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus 565,4 374,9 198,4 

Haridus 25 395,6 27 057,5 21 897,3 

Alusharidus (lasteaiad) 7 216,3 7 623,9 7 184,6 

Põhikoolid / põhihariduse otsekulud 12 916,8 13 287,3 12 237,5 

Noorte huviharidus ja huvitegevus 4 137,4 5 317,5 1 859,4 

Koolitoit 780,0 630,0 494,4 

Muu haridus, sh hariduse haldus 345,1 198,8 121,4 
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Sotsiaalne kaitse 1 761,4 1 688,5 1 676,7 

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

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 44,4 44,4 58,8 

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 484,1 492,1 501,6 

Eakate sotsiaalhoolekande asutused 374,0 374,0 417,6 

Muu eakate sotsiaalne kaitse 299,0 299,0 276,6 

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 18,0 43,4 25,7 

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 201,9 217,8 187,7 

Töötute sotsiaalne kaitse 2,0 2,0 0,0 

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 35,0 35,0 18,4 

Riiklik toimetulekutoetus 45,8 74,8 87,4 

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 10,0 10,0 4,7 

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 245,7 94,5 96,7 

        

MUUD NÄITAJAD  

Aasta 
alguse 
seisuga 

Aasta 
alguse 
seisuga 

Perioodi 
lõpu 
seisuga 

Võlakohustused 21 176,9 21 176,9 22 656,1 

Vaba jääk ehk likviidsed varad 1 220,3 1 220,3 2 373,9 

 
Eelarve täitmise aruanne on koostatud tekkepõhisel printsiibil Viimsi Vallavalitsuse kohta ja 
vastab oma koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele ( lisa 21). 

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa 22. 
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KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 

Lisa 1. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel 
kasutatud arvestuspõhimõtted 

 
2020. aasta Viimsi Valla konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud 
arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle  põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise 
seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ) ja 
avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend (üldeeskiri). 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse 
printsiibist, väljaarvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes ühe 
kohaga peale koma. 

2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Viimsi Vald (sh 
allasutused Viimsi Raamatukogu, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, MLA Viimsi 
Lasteaiad, Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool) 
ning tema tütarettevõtted AS Viimsi Vesi, AS Rannapere Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus ja 
SA Rannarahva Muuseum.  
 
Konsolideeritud aruannete koostamine 
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub 
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni. 
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute kajastatakse 
ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustised nende 
õiglases väärtuses (va ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende 
raamatupidamise väärtuses).  
 
a) Valitseva mõju all olevad üksused 
Valitseva mõju all olevateks üksusteks (lisa 5,6) on loetud sihtasutused, 
mittetulundusühingud ja äriühingud, millede üle Viimsi Vallavalitsusel on kontroll ja on 
võimeline kontrollima investeeringuobjekti finants- ja tegevuspoliitikat. Äriühingute puhul 
loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt 
üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline 
kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat Valitseva mõju all olevad sihtasutused ja 
äriühingud on asutatud Viimsi Vallavalitsuse poolt ning nende nõukogude liikmed määrab 
Viimsi Vallavalitsus. 
Alates omandamise kuupäevast kajastatakse kontserni osalust omandatud valitseva mõju all 
olevate üksuste varades, kohustistes ja tingimuslikes kohustistes ning tekkinud firmaväärtust 
konsolideeritud bilansis ning osalust omandatud valitseva mõju all oleva üksuse tuludes ja 
kuludes konsolideeritud tulemiaruandes. Positiivset firmaväärtust kajastatakse 
konsolideeritud bilansis immateriaalse varana. 
 
b) Olulise mõju all olevad üksused 
Olulise mõju all olevaks loetakse äriühingud, milles Viimsi Vald osaleb investeeringuobjekti 
finants- ja tegevuspoliitika üle otsustamisel, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse 
olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab 20-50 % hääleõigusest aktsiatest või osadest. 
Investeeringud olulise mõju all olevatesse üksustesse on kajastatud konsolideeritud bilansis 
kapitaliosaluse meetodil. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema 
soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega 
muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused kasumis/kahjumis kui muudel 
omakapitali kirjetel) ning investeeringuobjekti varade, kohustiste ja tingimuslike kohustiste 
ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe elimineerimisega või 
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amortisatsiooniga. Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid 
elimineeritakse vastavalt grupi osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse 
samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. 

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

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla 
langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara 
väärtuse test.  
 
Osalused konsolideerimata aruannetes 
Viimsi Valla bilansis kajastatakse osalused tuletatud soetusmaksumuses. Tuletatud 
soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all 
olevates äriühingutes (sidusettevõtjad). 

Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 
väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 
soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti 
omakapitalist Viimsi Vallavalitsusele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste korral 
nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud 
allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud 
soetusmaksumusest. 
 
Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud 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, va investeeringud tütarettevõtetesse, mis konsolideerimata 
aruandes on kajastatud tuletatud soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused). 

Erandina ei ole arvestamise lihtsustamise eesmärgil Viimsi Vald Riigi Raamatupidamise 
Üldeeskirja §48 lg 101, mille kohaselt klassifitseeritakse konsolideerimisgrupi üksuste 
vahelised rendilepingud lihtsustamise eesmärgil kasutusrendiks, seisuga 31.12.2016 
rakendanud.  
 
Finantsvarad 
Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja 
muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustisteks on võlad tarnijatele, võetud laenud, 
viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised. Finantsvara ja –kohustised võetakse 
algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustise eest 
makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara 
otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui grupp kaotab 
õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle 
varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. 
 
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. 
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Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei 
müüda lähema 12 kuu jooksul (va investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) ning kindla 
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast 
bilansipäeva. 
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused 
tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on 
usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse noteeritud väärtpaberite puhul 
bilansipäeva börsinoteeringut (sulgemishinda) ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul 
väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupile kättesaadav info investeeringu 
väärtuse kohta. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse 
aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente soetusmaksumuse meetodil (so algne 
soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on 
langenud alla bilansilise väärtuse). Soetusmaksumuses kajastatavate finantsinvesteeringute 
kaetav väärtus on investeeringust eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna 
turu keskmise tulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes. 
 
Finantskohustised 
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele 
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, millest on maha 
arvatud tehingukulutused. 
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul 
alates bilansikuupäevast või konsolideerimisgrupil pole tingimusteta õigust kohustise 
tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille 
tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse 
pikaajalisteks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse 
lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal on õigus 
bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 
Finantskohustised eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või 
aegunud.  
 
Raha ja selle lähendid 
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjetel kassas olevat sularaha, arvelduskontode 
jääke ning kuni 1-aastase järelejäänud tähtajaga deposiite, mida on võimalik lühiajalise 
etteteatamistähtajaga katkestada. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste 
laenukohustiste koosseisus. 
Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil. 
Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse 
otsemeetodil. 
 
Nõuded ostjate vastu 
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so nominaalväärtus 
miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõudeid kajastatakse bilansis 
nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest 
summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, 
arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Selliste nõuete puhul, mis 
ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks 
langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust 
laekumata jäänud nõuete osas. Seega nõuded, mille maksetähtaeg on ületanud 6 või enam 
kuud, hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse 
bilansireal “Ebatõenäoliselt laekuvad summad”. Aruandeperioodil laekuvad, eelnevalt 
kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja 
kulu vähendusena aruandeperioodi tulemiaruandes. Nõuet loetakse lootusetuks, kui 
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juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks (inimese surm, ettevõtte 
likvideerimine jm). Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades 
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit. 
 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 
Maksu-, lõivu- ja trahvi- ja muud nõuded kajastatakse bilansis korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil. Muud maksu-, lõivu ja trahvinõuded kajastatakse tekkepõhiselt 
nõudeõiguse tekke momendil. Iga kliendi laekumata nõudeid hinnatakse võimalusel eraldi 
ning arvestatakse teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.  
 
Varud 
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mitte-
tagastatavatest maksudest ja soetamisega otseselt seotud kulutustest (va. käibemaks, mis 
kajastatakse soetamisel kuluna), mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse 
asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse 
arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on 
madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. 
 
Kinnisvarainvesteeringud 
Kinnisvarainvesteeringutena on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hooned rajatised), mida 
hoitakse renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida grupp ega ükski teine 
avaliku sektori üksus ei kasuta enda põhitegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse 
bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab soetamisega otseselt seonduvaid 
tehingutasusid. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha 
arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest analoogiliselt 
materiaalse põhivarade kajastamisele. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset 
meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, 
sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Rakendatakse amortisatsioonimäärade vahemikku 3-10 %. 
Maad ei amortiseerita.  
 
Materiaalsed põhivarad 
Materiaalseks põhivaradeks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 5 000 eurot (kuni 31.12.2016 soetatud varade korral alates 2 
000 eurot), välja arvatud maa, kunstiväärtused, mis võetakse soetusmaksumuses arvele 
olenemata maksumusest. Tulenevalt muudatustest riigi raamatupidamise üldeeskirjas, kus 
põhivarade arvelevõtmise piirmääraks alates 31.12.2016 on 5 000 eurot, kanti seisuga 
31.12.2016 bilansist välja kõik põhivarad soetusmaksumusega alla 5 000 euro. Varem 
arvelevõetud põhivaraobjektide (maksumusega alla 5 000 euro) arvestust jätkatakse bilansis 
kuni nende mahakandmiseni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 5 000 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku 
inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud 
väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. 

Materiaalsete põhivarade algne soetusmaksumus koosneb ostuhinnast ja otseselt 
soetamisega seotud kulutustest. Soetusmaksumuse hulka ei arvestata põhivarade 
soetamisega seotud mittetagastatavaid makse ja lõive (va omatarbeks ehitatavate varade 
maksumusse lisatavatele tööjõukuludelt arvestatud maksud), samuti laenu- ja lähetuskulusid. 
Sellised kulud kajastatakse tekkepõhiselt perioodikuluna. 

Põhivarade rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalsete põhivarade mõistele, 
liidetakse materiaalse põhivarade soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute 
lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse 
põhivarade kulumi normi. Muid hooldus- ja remondikulusid kajastatakse kuluna nende 
toimumise momendil. 
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Põhivarade, mis ei olnud eelnevalt bilansis, näiteks maa ja pärandvara tasuta saamist 
kajastatakse ümberhindamistehinguna õiglases väärtuses (st varade õiglane väärtus 
kajastatakse varade saamisel otse netovaras akumuleeritud ülejäägi real). Kui õiglast 
väärtust ei ole võimalik määrata, siis kajastatakse maa bilansis maksustamishinnas ning 
muude põhivaraobjektide arvestust peetakse bilansiväliselt. Tasuta saadud varaobjektide, 
milliste maksumus ei ületa põhivarade objekti maksumuse piirmäära, arvestust peetakse 
väheväärtusliku varana bilansiväliselt. 

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum 
ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 
lineaarset meetodit. Kulumi normid määratakse igale põhivarade objektile eraldi, sõltuvalt 
selle kasulikust tööeast. Kui põhivarad koosnevad erineva hinnangulise kasuliku elueaga 
komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse 
komponendid eraldi arvele. Uute põhivarade kulumi normid aastas on põhivarade gruppidele 
järgmised: 
 

Põhivarade liigid    Amortisatsiooni norm 
Hooned     2-5 % 
Rajatised     5 % 
Masinad ja seadmed    15-30 % 
Inventar     20-40 % 
Arvutustehnika    20-40 % 
 
Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 
Kulumi arvestus lõpetatakse, kui varade lõppväärtus, milleks on summa, mida grupp saaks 
varade võõrandamisel täna, juhul kui varad oleksid sama vanad ja samas seisukorras nagu 
nad on eeldatavasti tema kasuliku eluea lõppedes, ületab tema bilansilist jääkmaksumust. 
Materiaalsete põhivarade kulumimeetodid, -normid ja lõppväärtused vaadatakse üle 
vähemalt iga majandusaasta lõpul ja kui uued hinnangud erinevad eelnevatest, kajastatakse 
muutused raamatupidamislike hinnangute muutustena, st edasiulatuvalt. 
Materiaalsete põhivarade bilansilise väärtuse võimalikku langust kontrollitakse juhtudel, kui 
mingid sündmused või asjaolude muutumine näitavad, et varade kaetav väärtus võib olla 
langenud alla nende bilansilise väärtuse. Kui sellised asjaolud on olemas, viib grupp läbi 
varade kaetava väärtuse hindamise. Juhul kui põhivarade kaetav väärtus (s.o. kõrgem 
kahest järgnevast näitajast: varade neto õiglane väärtus miinus müügikulutused või varade 
kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalsete 
põhivarade objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Allahindlus kajastatakse 
aruandeperioodi kuluna tulemiaruande kirjel „Põhivarade amortisatsioon ja allahindlus”. 
Kui hiljem varade kaetav väärtus on tõusnud üle varade bilansilise väärtuse, siis allahindlus 
tühistatakse ja suurendatakse varade bilansilist väärtust, kuid mitte suurema summani, kui 
bilansilise väärtuseni, mis varadel oleks, kui allahindlust ei oleks tehtud. Varade allahindluse 
tühistamine kajastatakse tulemiaruandes samal kirjel, kus kajastati varasem allahindlus. 
Materiaalsete põhivarade kajastamine lõpetatakse varade võõrandamisel või siis, kui grupp 
ei eelda nende varade kasutamisest või müügist enam majandusliku kasu saamist. 
Materiaalsete põhivarade kajastamise lõpetamisest tekkivad kasumid ja kahjumid 
kajastatakse selle perioodi, millal kajastamine lõpetati, tulemiaruandes kirjel „Muud tulud” või 
„Muud kulud”. 

Varade väärtuse testi ei tehta ega kajastata varade väärtuse langust kaetavale väärtusele 
avaliku teenuse osutamiseks vajalike põhivarade puhul, kui varade väärtus ei ole langenud 
selle riknemise või muul põhjusel osaliselt või täielikult kasutusest eemaldamise tõttu. 
 
Ümberhindlus 
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalsete põhivarade 
ühekordne ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996.a. toimunud 
hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.  
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Seoses maareformi jätkumisega on ümberhindlusi jätkatud, võttes arvele aruandeperioodil 
mõõdistatud ja maakakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse ümberhindlusena jätkuvalt 
arvele aruandeperioodil omandatud peremehetud varad, mis on saadud seoses pärijate 
puudumisega. 
Varade ümberhindluseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel 
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse 
meetodit. Maa arvele võtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. 
Turuhinna puudumisel on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivarad lubatud 
erandjuhul arvele võtta ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses (riigi raamatupidamise 
üldeeskiri § 18). 
2018. aastal hinnati ümber maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi 
munitsipaliseerimise käigus kokku summas 135,9 tuh. eurot. 2017 . aastal hinnati ümber 
maa, mille soetusmaksumus oli 0 eurot või saadi munitsipaliseerimise käigus kokku summas 
472,9 tuh. eurot.  
 
Immateriaalsed põhivarad 
Immateriaalsete põhivaradena kajastatakse füüsilise substantsita varasid kasuliku tööeaga 
üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost (kuni 31.12.2016.a. soetatud 
varade korral alates 2 000 eurost). Immateriaalsed põhivarad kajastatakse 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 
langusest tulenevad allahindlused. 
Immateriaalsete varade puhul hinnatakse, kas tegemist on piiratud või määramata kasuliku 
elueaga varadega. Piiratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortiseerimisel 
kasutatakse lineaarset meetodit ja amortisatsioonimäärad aastas on 5-50 %. Piiratud 
kasuliku elueaga immateriaalsete varade kulum kajastatakse tulemiaruandes kirjel 
„Põhivarade amortisatsioon ja allahindlus”. Piiratud elueaga immateriaalsete varade 
kulumiperioodi ja –meetodit vaadatakse üle iga majandusaasta lõpul ja muudetakse 
vajadusel edasiulatuvalt. 
Kui on asjaolusid, mis viitavad, et piiratud elueaga immateriaalsete varade kaetav väärtus 
võib olla langenud alla nende bilansilise väärtuse, siis viiakse läbi varade väärtuse languse 
test ja vajadusel hinnatakse varad alla nende kaetavale väärtusele. 
Uurimis- ja arendustegevusega seotud väljaminekud kajastatakse kuluna nende tekkimisel, 
välja arvatud juhul, kui need on seotud iseseisvate varaobjektidega, mis vastavad varade 
kajastamise tingimustele.  
 
Varade väärtuse langus 
Piiramatu kasuliku elueaga varasid (maa) ei amortiseerita, vaid kontrollitakse varade 
väärtuse langust, võrreldes varade bilansilist maksumust kaetava väärtusega. 
Amortiseeritavate varade puhul hinnatakse varade väärtuse võimalikule langusele viitavate 
asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse varade kaetavat väärtust 
ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Väärtuse langusest tekkinud kahjum 
kajastatakse summas, mille võrra varade bilansiline maksumus ületab nende kaetava 
väärtuse. Varade kaetav väärtus on varade õiglane väärtus, millest on maha lahutatud 
müügikulutused või selle kasutusväärtus vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade väärtuse 
languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või 
väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. 
Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul 
hinnatakse igal järgmisel bilansipäeval, kas võib olla tõenäoline, et varade kaetav väärtus on 
vahepeal tõusnud (va firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Allahindluse tühistamist 
kajastatakse aruandeaasta tulemiaruandes põhivarade allahindluse kulu vähendamisena. 

Rendid 
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga 
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse 
kasutusrendina. 
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Grupp on rentnik 
Kapitalirenti kajastatakse esmakordselt bilansis vara ja kohustisena renditud varade õiglase 
väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on 
madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud 
põhivaradega, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab 
rendiperioodi lõpuks varade omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse varad kas 
rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. 
Kapitalirendi maksed jagatakse kohustist vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning 
intressikuluks. Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul. 
 
Grupp on rendileandja 
Kapitalirendi alusel väljarenditud varad kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud 
netoinvesteeringu summas. 
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja 
intressituluks. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, 
analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna lineaarselt 
rendiperioodi jooksul. 
 
Kasutusvalduse tehingute kajastamine 
Kasutusvalduse tehingud sisaldavad põhivarade ehitamise finantseerimist kas ehitaja või 
liisingfirma poolt. Kuna ehituste finantseerimine on sõlmitud kapitalirendi tingimustel, siis 
saadud raha (finantseerimise) summas kajastatakse bilansis kapitalirendikohustist 
(kasutusvalduse kohustist). Intressikulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. 
 
Eraldised ja tingimuslikud kohustised 
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik või 
lepinguline alus või mis tulenevad senisest tegevuspraktikast ning mille suurust saab 
usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste 
hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. Lubadused, garantiid ja muud 
kohustised, mis teatud tingimusel võivad tulevikus muutuda kohustiseks, kuid mille 
kohustisena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise 
aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena. 
Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, 
kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse 
summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline. 
 
Laenukohustised 
Võetud laenud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki 
soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud 
soetusmaksumuse meetodil. Pikaajaliste võetud laenude korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha 
arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu 
kasutades sisemise intressimäära meetodit.  
 
Ettevõtte tulumaks ja muud maksud 
Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, kuid 
maksustatakse jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende. Maksumääraks oli kuni 
31.12.2014 21/79 ja alates 01.01.2015 20/80 netodividendina väljamakstud summalt. 
Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaks kajastatakse dividendide 
väljakuulutamise hetkel tulemiaruandes kuluna olenemata sellest, millise perioodi eest need 
on välja kuulutatud või millal tegelikult välja makstakse. 
Grupi emaettevõte Viimsi Vallavalitsus ei ole käibemaksukohuslane, kuid kajastab oma 
raamatupidamises käibemaksu eraldi kulukontol.  
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Sihtfinantseerimine 
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 
toetusi, mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist.  
Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna tegevuskulude tegemise või põhivarade soetamise 
perioodil, kui sihtfinantseerimise tingimustega ei kaasne sisuline tagasinõude või laekumata 
jäämise risk; kui eksisteerib sisuline tagasinõude või laekumata jäämise risk, kajastatakse 
sihtfinantseerimine tuluna vastava riski kadumisel. 
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 
kuludega). Sihtfinantseerimise korral põhivarade soetamiseks võetakse varad bilansis arvele 
nende soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna. 
Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse 
tulemiaruandes kompenseeritavat kulu või põhivarade soetust ja saadud toetust mõlemaid 
eraldi. Toetust kajastatakse bilansis esmakordselt raha ülekandmisel või laekumisel või 
sihtfinantseerimisega seotud nõuete, kohustiste, tulude ja kulude arvele võtmise kuupäeval. 
Kui sihtfinantseerimine on küll laekunud, kuid selle arvel ei ole veel kulutusi tehtud, 
kajastatakse saadud vahendid ettemaksena. Kui sihtfinantseerimise saamisega seotud 
kulutused on tehtud ja puudub sisuline toetuse laekumata jäämise risk, kuid toetus on veel 
laekumata, kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna ja nõudena. Mittesihtotstarbelist 
finantseerimist kajastatakse sihtfinantseerimise saaja poolt tuluna ja sihtfinantseerimise 
andja poolt kuluna hetkel, kui toetus on laekunud. Mitterahalist sihtfinantseerimist 
kajastatakse saadud kaupade ja teenuste õiglases väärtuses. Kui sihtfinantseerimisena 
saadud kaupade ja teenuste õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, selle 
kohta raamatupidamiskandeid ei tehta. 
Kui mitterahaline sihtfinantseerimine seisneb selles, et toetuse andja või vahendaja kannab 
raha otse toetuse saaja hankijale, võetakse sihtfinantseerimine arvele toetuse andja või 
vahendaja teatise alusel nii, nagu see toimuks siis, kui raha liiguks läbi toetuse saaja 
hankijale (välja arvatud pangakonto liikumise kajastamine, selle asemel sulgeb toetuse saaja 
maksepäeval võla hankijale ja nõude toetuse andjale või vahendajale või saadud ettemakse 
toetuse andjalt või vahendajalt). 
 
Valla poolt antavad toetused 
Toetuste arvestamisel ja väljamaksmisel lähtutakse Viimsi Vallavolikogu kehtestatud 
määrustest. Toetused kajastatakse esialgselt kohustisena vastava taotluse alusel. 

 
Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja-kohustised 
Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta; Viimsi Vallavalitsuse 
ja tütarettevõtete arvestusvaluuta on euro. 
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajatamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud 
monetaarsed varad ja kohustised (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse 
bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside 
alusel. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse tulemiaruandes 
perioodi tulu ja kuluna. 
 
Tulude arvestus 
Kogutud maksude ja loodusvarade kasutamise-ning saastetasude tulu võetakse arvele 
tekkepõhiselt, vastavalt Maksu- ja Tolliameti ning Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud 
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud 
maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning 
trahve trahvide määramise päeval. Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või 
saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud 
üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning 
tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse 
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osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes 
valmidusastme meetodist.  
Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 
on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist 
intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel 
arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on 
tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks. 
 
Liitumistasude arvestus 
Liitumise müüja kajastab liitumistasu, mis ületab põhivarade arvele võtmise piirmäära, 
liitumiseks ehitatud põhivarade soetusmaksumuse vähenemisena. Kui liitumistasu ületab 
liitumiseks ehitatud põhivarade soetusmaksumust, kajastatakse ületav osa tuluna. 
Liitumistasu võib võtta miinusega põhivaradena arvele eraldi põhivarade kaardil. 
Liitumistasu, mis jääb alla põhivarade soetusmaksumuse piirmäära, kajastatakse tuluna. 
 
Kulude arvestus 
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivarade või varude soetamisel tasutud 
mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh. käibemaks mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, 
kajastatakse soetamise hetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide 
väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel. 
Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna. 
 
Rahavoogude aruanne 
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – põhitegevuse rahavoogude 
leidmisel on korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja 
põhitegevusega seotud käibevarade ja lühiajaliste kohustiste saldode muutused. Käesolevas 
aastaaruandes on muudetud rahavoogude kirjete jaotust. Põhivarade soetusele lisanduv 
käibemaksukulu on lisatud põhivarade soetusele. Põhivarade soetuseks saadud 
sihtfinantseerimisele on lisatud ka see osa sihtfinantseerimisest, mille arvel kaeti vastav 
käibemaksukulu ning põhivarade sihtfinantseerimine on loetud kogumahus rahavooks 
investeerimistegevusest. 
 
Seotud osapooled 
Seotud osapoolteks loetakse Viimsi Vallavolikogu ja - Vallavalitsuse liikmed ning asutuste 
juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida. Seotud osapoolteks on ka Viimsi 
valla konsolideerimisgruppi kuuluvate sihtasutuste ja äriühingute nõukogude ja juhatuse 
liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev-ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, 
samuti ka nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja 
äriühingud. 
Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt on  aruandeaastal aastaaruandes avalikustatud 
informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või valla 
konsolideerimisgrupi sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. 
 
Kassareserv 
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada 
vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, 
mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, 
kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada. 
Bilansipäevajärgsed sündmused 
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste 
hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud 
tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel 
arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on 
avalikustatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades. 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020 

Vallavanem I. Lemetti                                               87 
/digiallkirjastatud/ 

Eelarve täitmise aruanne 
Eelarve täitmise aruanne kuulub raamatupidamise aastaaruande koosseisu ja on 
Raamatupidamise seaduse § 41 alusel selle täiendavaks põhiaruandeks. Viimsi Valla 
eelarve koostati KOFS (kohaliku omavalituse üksuse finantsjuhtimise seadus) alusel 
tekkepõhisel põhimõttel konsolideerimata Viimsi Valla kohta. Eelarve täitmise aruanne on 
koostatud konsolideerimata Viimsi Valla kohta tekkepõhiselt ja on võrreldav  tekkepõhisel 
põhimõttel koostatud Viimsi Valla konsolideerimata aruannetes (lisa 20) kajastatud 
andmetega. Aruandes on  kasutusel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 
1) põhivarade soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning 

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

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

 

Lisa 2. Raha ja selle lähendid 

tuhandetes eurodes  

  31.12.2020 31.12.2019 

Sularaha 5,7 15,5 

Arvelduskontod pankades 8 277 3 147,9 

Raha ja selle lähendid kokku 8 282,7 3 163,4 

 
Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 0,6 tuh. eurot. 2019. aastal oli 
intressitulu 0,4 tuh. eurot. 
 

Lisa 3. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded, maksukohustised ning     
maksutulud 

tuhandetes eurodes  
 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

Nõuded brutosummas 
Lühiajalised nõuded 

  31.12.2020 31.12.2019 

Üksikisiku tulumaks 2 706,2 2 427,9 

Maamaks 24,4 4,3 

Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest 16,3 15,6 

Muud maksud(kohalikud maksud) 0,9 1,1 

Trahvinõuded 7,8 7,9 

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

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded kokku 2 750,8 2 452,0 

 
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. 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2020 

Vallavanem I. Lemetti                                               88 
/digiallkirjastatud/ 

B. Maksukohustised  

Maksud brutosummas Lühiajalised kohustised 

  31.12.2020 31.12.2019 

Sotsiaalmaks 464 452,7 

Üksikisiku tulumaks 254,8 247,9 

Käibemaks 39,5 77,2 

Kogumispensioni maksed 21,9 20,9 

Töötuskindlustusmaksed 30,6 29,6 

Erisoodustuste-ja ettevõtja tulumaks 1,5 2,1 

Loodusressursside kasutamise ja     

saastetasud 42,6 66,6 

Maksukohustised kokku 854,9 897,0 

 
                                                             

C. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

  
Arvestatud tulu aruandeaastal 

  2020 2019 

Üksikisiku tulumaks 28 562,9 27 686,8 

Maamaks 2 483,7 2521 

Kohalikud maksud 54,0 79,4 

Maksud kokku 31 100,6 30 287,2 

Tasu vee erikasutuse eest (lisa15) 66,3 63,2 

Tasud kokku 66,3 63,2 

 
Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallale aruandeaastal järgmiselt: reklaamimaksu 52,1 tuh. 
eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 1,9 tuh. eurot. 2019. aastal arvestati 
reklaamimaksu 62,7 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 16,7 tuh. eurot. 
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Lisa 4. Muud nõuded ja makstud ettemaksud 

tuhandetes eurodes 

    31.12.2020 31.12.2019 

Nõuded ostjate vastu       

  Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük) 587,3 703,5 

  Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud  -39,5 -20,8 

Viitlaekumised    

 Muud viitlaekumised 1,2 0,0 

Nõuded toetuste ja siirete 
eest    

 Saamata sihtfinantseerimine 46,8 0,0 

 Saamata põhivara sihtfinantseerimine 219,2 0,0 

 
Saamata seadusandlusest tulenevad 
toetused 2,2 0,0 

Maksude ettemaksed      
 Käibemaksu ettemaks 81,1 1,7 

 Muude maksude ettemaksed 0,6 0,2 

 Ettemaksukontode jäägid 102,4 15,2 

Tulevaste perioodide kulud       

  Ettemaksed töövõtjatele 0,0 0,4 

  
Deklareeritud maksukulu töötasu 
ettemaksetelt 0,0 0,1 

  Muud tulevaste perioodide kulud 60,6 21,4 

  Ettemakstud sihtfinantseerimised  (lisa 16) 203,3 274,5 

Nõuded saamata toetuste 
eest (lisa 14)   0,0 103 

Muud nõuded       

  Makstud tagatisdeposiidid 5,5 1,7 

  Muud nõuded 29,5 29,9 

  
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muud 
nõuded -29,3 -29,5 

Kokku muud nõuded ja ettemaksed 1 270,9 1 101,3 

 
 
Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 

  31.12.2020 31.12.2019 

Muud pikaajalised nõuded 56,1 56,5 

Kokku pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 56,1 56,5 
  

 
Muude pikaajaliste nõuetena on kajastatud nõuded eraisikutele liitumistasude eest.  
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Lisa 5. Osalused sihtasutustes 

tuhandetes eurodes  
 
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva 
mõju all olevad sihtasutused: 

Nimetus, aasta 
Osaluse Osalus Tulemiaruande  näitajad 

Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

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

2020 100 12,1 462,8 -432 30,8 454,6 365,7 

2019 100 12,1 551,1 -457,9 93,3 452,9 334,9 

Sihtasutus asub Eesti Vabariigis. 

Lisa 6. Osalused tütarettevõtetes 

tuhandetes eurodes 

 
Käesolevas konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva 
mõju all olevad äriühingud: 

Nimetus, aasta 
Osaluse Osalus Tulemiaruande  näitajad 

Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

  määr emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Netovarad 

  % bilansis         

AS Viimsi Vesi               

2020 100 9 755,1 3 552,6 -3 587,8 -35,2 38 018,7 36 218,3 

2019 100 9 755,1 3 647,1 -3 662,8 -15,7 38 254,7 36 253,5 

AS Rannapere                

Pansionaat               

2020 100 535,9 1 035,5 -990,2 45,3 936,0 700,6 

2019 100 535,9 1 131,2 -960,5 168,2 867,2 655,3 

OÜ Viimsi Haldus               

2020 100 6 958,2 4 948,9 -4 108,0 840,9 2 317,6 9 020,9 

2019 100 6 958,2 3 696,4 -3 712,3 -15,9 18 514,2 8 180,0 

Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis. 
2020. aastal ei suurendatud aktsia- ega osakapitali tütarettevõtetes. 
Grupi osalused nimetatud tütarettevõtetes  ei ole muutunud. 

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud 

 
tuhandetes eurodes 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2020 199,8 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2019 199,8 

 

  2020 2019 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 18) -4,5 -4,1 

 
Kinnisvarainvesteeringuteks on maa.  
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks. 
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu oli 2020. aastal 3,2 tuh. eurot ning 
2019. aastal 16,4 tuh. eurot ning kajastub lisa 15 rea Õiguste müük summa koosseisus. 
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Lisa 8. Materiaalsed põhivarad 

 
tuhandetes eurodes 

  

Maa 
Hooned ja 
rajatised 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku 

Jääk 31.12.2018             

Soetusmaksumus  13 543,1 116 307,4 1 904,4 2 148,7 5 241,9 139 145,5 

Akumuleeritud kulum  0,0 -34 120,0 -1 249,7 -1 315,8 0,0 -36 685,5 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2018 13 543,1 82 187,4 654,7 832,9 5 241,9 102 460,0 

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 11,3 905,2 250,4 356,3 6 373,1 7 896,3 

Saadud mitterahal. sihtfinantseerimine 48,2  0,0  0,0  0,0  0,0 48,2 

Kulum ja allahindlus  0,0 -4 096,9 -280,3 -120,2  0,0 -4 497,4 

Ümberhindlused 277,2  0,0  0,0  0,0  0,0 277,2 

Ümberklassifitseerimine  0,0 5 881,1  0,0 67,6 -5 948,7 0,0 

Müüdud põhivarade jääkväärt. mahakand. -6,4 -224,9  0,0 -30,9  0,0 -262,2 

Muu mahakandmine   0,0  0,0  0,0  0,0 -171,3 -171,3 

Kulumi mahakandmine  0,0 148,8  0,0 30,9  0,0 179,7 

Kokku liikumised 330,3 2 613,3 -29,9 303,7 253,1 3 470,5 

Jääk 31.12.2019             

Soetusmaksumus  13 873,4 122 868,8 2 154,8 2 541,7 5 495,0 146 933,7 

Akumuleeritud kulum  0,0 -38 068,1 -1 530,0 -1 405,1 0,0 -41 003,2 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2019 13 873,4 84 800,7 624,8 1 136,6 5 495,0 105 930,5 

Aruandeperioodi liikumised             

Soetused ja parendused 35,5 1 313,4 109,5 234,8 3 720,9 5 414,1 

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

Kulum ja allahindlus  0,0 -4 541,0 -293,5 -99,3  0,0 -4 933,8 

Ümberhindlused 585,6  0,0  0,0  0,0  0,0 585,6 

Ümberklassifitseerimine  0,0 5 643,3 19,7 -578,2 -5 084,8 0,0 

Müüdud põhivarade jääkväärt. mahakand.  0,0 -178,1  0,0 -110,4  0,0 -288,5 

Üle antud mitterahaline sihtfinantseerim. -50,8  0,0  0,0  0,0  0,0 -339,3 

Muu mahakandmine   0,0  0,0  0,0  0,0 -10,9 -10,9 

Ümberklassifitseerimine  0,0 -127,0 -7,3 38,2 96,1 0,0 

Kulumi mahakandmine  0,0 47,2  0,0 110,4  0,0 157,6 

Kokku liikumised 571,0 2 157,8 -171,6 -404,5 -1 278,7 874,0 

Jääk 31.12.2020             

Soetusmaksumus  14 444,4 129 647,4 2 284,0 2 087,9 4 216,3 152 680,0 

Akumuleeritud kulum  0,0 -42 688,9 -1 830,8 -1 355,8 0,0 -45 875,5 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2020 14 444,4 86 958,5 453,2 732,1 4 216,3 106 804,5 

 
Aruandeaastal on müüdud varasid müügihinnas kokku 124  tuh. euro eest ja kasumit saadud 

34 tuh. eurot, sh rajatised müügihinnas 124 tuh. eurot ja kasum 34 tuh. eurot. 
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2020. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 585,7 
tuh. eurot (2019. aastal kokku summas 277,3 tuh. eurot), mis hinnati maa 
maksustamishinnas. 
 
Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summa 5 789,1 tuhat 
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest: 

1. 1.Aruandeaasta soetuste summa materiaalse põhivara eest 5 414,1 tuhat eurot. 
 

2. 2.Käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 458,2 tuhat eurot 
 

3. 3.Liidetud aasta lõpus tarnijatele tasumata summa 1 633,0 ja lahutatakse aasta 
alguses tarnijatele tasumata summa 1 716,2 tuhat eurot. 

 
 

Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarad  
tuhandetes eurodes 

  

Hooned ja 
rajatised 

Info ja 
kommunikats. 

seadmed 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Kokku 

Soetusmaksumus 31.12.2019 12 166,5  52,8  53,2  772,6  13 045,1  

Akumuleeritud kulum 31.12.2019 -3 244,4  -52,8  -50,8  -772,6  -4 120,6  

Jääkväärtus 31.12.2019 8 922,1 0,0  2,4  0,0  8 924,5 

 

Soetusmaksumus 31.12.2020 12 166,5  52,8  53,2  772,6  13 045,1  

Akumuleeritud kulum 31.12.2020 -3 487,7  -52,8  -53,2  -772,6  -4 366,3  

Jääkväärtus 31.12.2020 8 678,8 0,0  0,00  0,0  8 678,8 

 

 
Pangalaenude tagatiseks panditud vara 
 
tuhandetes eurodes 

  Maa Kinnistu Kokku 

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

Akumuleeritud kulum 0,0  -4 637,4 - 4 637,4  

Jääk 31.12.2019 1 450,2  5 913,8 7 364,0  

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

Akumuleeritud kulum 0,0 -5 036,0 -5 036,0 

Jääk 31.12.2020 1 450,2  5 515,2 6 965,4 
     

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

tuhandetes eurodes 

  
Tarkvara 

Muud 
immater. 

põhivarad 

Õigused 
ja 

litsentsid 

Ette- 
maksed 

Kokku 

Jääk 31.12.2018           

Soetusmaksumus  209,2 17,9 197,1 264,6 688,8 

Akumuleeritud kulum  -142,9 -17,2 -107,7 0,0 -267,8 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2018 66,3 0,7 89,4 264,6 421,0 

Aruandeperioodi liikumised           

Soetused ja parendused 37,0  0,0  0,0 18,5 55,5 

Kulum   -24,9 -8,2 -11,3  0,0 -44,4 

Ümberklassifitseerimine 208,4 37,2  0,0 -245,6 0,0 

Kulumi mahakandmine         0,0 

Kokku liikumised 220,5 29,0 -11,3 -227,1 11,1 

Jääk 31.12.2019           

Soetusmaksumus  454,6 55,1 197,1 37,5 744,3 

Akumuleeritud kulum  -167,8 -25,4 -119,0 0,0 -312,2 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2019 286,8 29,7 78,1 37,5 432,1 

Aruandeperioodi liikumised           

Kulum   -45,2 -7,4 -11,0  0,0 -63,6 

Kokku liikumised -45,2 -7,4 -11,0 0,0 -63,6 

Jääk 31.12.2019           

Soetusmaksumus  454,6 55,1 197,1 37,5 744,3 

Akumuleeritud kulum  -213,0 -32,8 -130,0 0,0 -375,8 

Põhivarad jääkväärtuses 31.12.2020 241,6 22,3 67,1 37,5 368,5 
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Lisa 10. Võlad hankijatele ja töövõtjatele ning muud kohustised ja 
saadud ettemaksed 

tuhandetes eurodes 
 
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele 

  31.12.2020 31.12.2019 

Võlad hankijatele     

Lühiajalised kohustised      

Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 1 373,9 979,5 

Võlad hankijatele põhivarade eest 330,1 158,9 

Kokku lühiajalised võlad hankijatele 1 704,0 1 138,4 

Pikaajalised kohustised      

Võlad hankijatele põhivarade eest 55,3 143,3 

Kokku pikaajalised kohustised 55,3 143,3 

   
  31.12.2020 31.12.2019 

Võlad töövõtjatele     

Puhkusetasude kohustis 829,7 639,4 

Töötasu võlgnevus 816,4 733,7 

Arvestatud ja kinnipeetud maksud,     

mille deklareerimiskohustus pole veel 
saabunud 549,2 486,6 

Võlad majanduskulude eest  2,3 2,6 

Muud võlad töövõtjatele 4,6 3,6 

Kokku võlad töövõtjatele 2 202,2 1 865,9 

 
 
B. Muud kohustised ja saadud ettemaksed 

  31.12.2020   31.12.2019   

  Lühiajaline  Pikaajaline Lühiajaline  Pikaajaline 

  osa osa osa osa 

Muud kohustised ja saadud 
ettemaksed         

Intressikohustised 10,9 0,0  11,2 0,0 

Toetuste andmise kohustised (lisa 16) 100,5 0,0  81,9 0,0 

Muud kohustised 141,7 0,0  20,1 0,0 

Saadud tagatistasud 0,0  0,0  16,1 0,0 

Muud saadud ettemaksed 0,0  0,0  25,7 0,0 

Ettemaksed toodete ja teenuste eest 18,3 41,6 0,0 44,2 

Kokku 271,4 41,6 155,0 44,2 

Sihtfinantseerimine (lisa 13)         

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 501,2 0,0  262,9 0,0 

Kokku 501,2 0,0  262,9 0,0 
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Lisa 11. Eraldised ja tingimuslikud kohustised 

tuhandetes eurodes 
 

Eraldised Jääk seisuga Kasutatud Lisandunud/ Jääk seisuga 

  31.12.2020   tühistatud 31.12.2019 

Kohtuprotsesside suhtes       

Lühiajalised  0 0 0 0 

 
Tasutud ja tasumisele kuuluvad summad. 

1. Tsiviilasi nr 2-18-12743 Revnetek Systems OÜ hagi Viimsi Vallavalitsuse vastu leppetrahvi 
224 660,00 eurot ja viivise väljamõistmise nõudes. 09.09.2019 loobus hageja hagist summas 
164 040 eurot, millega nõudeks jäi mõista Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks välja 
põhinõue 60 620 eurot ja põhinõudelt arvutatud viivis VÕS § 113 lg 1 teises lauses 
sätestatud määras alates 27.08.2018 kuni põhinõude täitmiseni (09.09.2019 seisuga 
5035,61 eurot). 
Harju Maakohtu 01.11.2019 otsusega rahuldati hagi osaliselt, mõisteti Viimsi Vallavalitsuselt 
Revnetek Systems OÜ kasuks leppetrahv summas 3920 eurot ja põhinõudelt (3920 eurot) 
arvutatud viivis VÕS § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras alates 27.08.2018 kuni 
põhinõude täitmiseni. Mõisteti hagejalt Revnetek Systems OÜ Viimsi Vallavalitsuse kasuks 
välja menetluskulud summas 12 062,49 eurot. Hageja Revnetek Systems OÜ on kohustatud 
tasuma kostjale Viimsi Vallavalitsus hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt 
menetluskulude suurust kindlaks tegeva lahendi jõustumisest alates kuni täitmiseni viivist 
võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses ettenähtud määras. 
Hageja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 12.03.2020 otsusega tühistati Harju Maakohtu 01.112019 otsus 
osas, millega maakohus jättis Revnetek Systems OÜ hagi leppetrahvi 3920 eurot ületavas 
osas rahuldamata, samuti menetluskulude jaotuse ja kindlaksmääramise osas, tehti 
tühistatud osas uus otsus, millega mõisteti Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks välja 
täiendavalt leppetrahv 26 390 eurot ja alates 27.08.2018 viivis põhinõudelt (26 390 eurot) 
võlaõigusseaduse (VÕS) § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras kuni põhinõude 
täitmiseni, samuti jaotada menetluskulud. 

Otsuse tervikresolutsioon on järgmises sõnastuses: 
5.1. Võtta vastu hagist loobumine summas 164 040 eurot.  
5.2. Tagastada Revnetek Systems OÜ arvelduskontole EE902200221050819059 pool 
loobutud osalt tasutud riigilõivust ehk 500 eurot. 
5.3. Hagi rahuldada osaliselt. 
5.4. Välja mõista Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks leppetrahv summas 30 310 
eurot.  
5.5. Välja mõista Viimsi vallalt Revnetek Systems OÜ kasuks põhinõudelt (30 310 eurot) 
viivis võlaõigusseaduse (VÕS) § 113 lg 1 teises lauses sätestatud määras alates 27. 
augustist 2018 kuni põhinõude täitmiseni. 
5.6. Jätta esimese astme menetluskulud 86 % ulatuses Revnetek Systems OÜ kanda ja 
14 % ulatuses Viimsi valla kanda. 
5.7. Jätta apellatsiooniastme menetluskulud 53 % ulatuses Revnetek Systems OÜ kanda 
ja 47 % ulatuses Viimsi valla kanda.  
5.8. Hüvitatavate menetluskulude rahalise suuruse määrab kindlaks asja lahendanud 
maakohus pärast kohtuotsuse või menetlust lõpetava määruse jõustumist 
tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 177 lg-s 2 sätestatud korras. 
Viimsi vald esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 
Riigikohtu 22.06.2020 määrusega jäeti kassatsioonkaebus menetlusse võtmata. Tasutud 
kautsjon arvati riigituludesse. Kassatsiooniastme menetluskulud jäeti Viimsi valla kanda. 
Leppetrahv ja viivised kogusummas 34 790,90 eurot tasuti hagejale 01.07.2020. 
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Harju Maakohtu 13.10.2020 määrusega rahuldati Revnetek Systems OÜ ja Viimsi valla 
menetluskulude kindlaksmääramise avaldused osaliselt. Tasaarvestuse tulemusena mõisteti 
Revnetek Systems OÜ-lt Viimsi valla kasuks välja menetluskulud 4 566,69 eurot 
(käibemaksuga). 

2. Haldusasi nr 3-20-1151 Magnus Lepasalu ja Virpi Lepasalu kaebuses Viimsi 
Vallavalitsuse 10.06.2020 haldusakti nr 2012994/01035 tühistamise nõudes; Viimsi 
Vallavalitsuse kohustamise nõudes viia Tammesalu tee 1, Viimsi vald abihoone (ehitisregistri 
kood 121326903) ja üksikelamu (ehitisregistri kood 120855168) osas läbi riikliku järelevalve 
menetlus. Koos kaebusega esitati esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus nõudega peatada 
Viimsi Vallavalitsuse 10.06.2020 haldusakti nr 2012994/01035 kehtivus ning keelata 
Tammesalu tee 1, Viimsi vald abihoone (ehitisregistri kood 121326903, ehitusteatise  nr 
2011201/03184) ehitamine. 
Tallinna Halduskohtu 18.06.2020 määrusega rahuldati EÕK taotlus, peatati Viimsi  
Vallavalitsuse  10.06.2020  haldusakti  nr 2012994/01035  täitmine, keelati Tammesalu tee 1, 
Pringi  küla, Viimsi vald abihoone (ehitisregistri kood 121326903) ehitamise kuni 06.07.2020  
(p  1)  ning  kohustati Viimsi  valda teostama korduva mõõdistuse Tammesalu  tee  1 
kinnistul ja esitama kohtule  mõõdistuse tulemused hiljemalt 03.07.2020. Mõõdistustoimingu 
tegemisse tuli kaasata kaebajad. Halduskohus otsustab  kaebajate õiguskaitse vajaduse üle 
pärast  vastustajalt mõõdistamistulemuste saamist (p 1.1). 
Viimsi vald esitas Tallinna Ringkonnakohtu määrusele määruskaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 01.07.2020 määrusega tagastati Viimsi valla määruskaebus 
Tallinna Halduskohtu määruse resolutsiooni punkti 1.1 peale läbivaatamatult, võeti Viimsi 
valla määruskaebus Tallinna Halduskohtu määruse resolutsiooni punkti 1 peale menetlusse 
ja jäeti Viimsi valla määruskaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu määruse 
resolutsiooni punkt 1 muutmata. 
Tallinna Halduskohtu 30.10.2020 otsusega rahuldati Magnus Lepasalu ja Virpi Lepasalu 
kaebus osaliselt ja tühistati Viimsi Vallavalitsuse 10.06.2020 haldusakt nr 2012994/01035. 
Muus osas jäeti kaebus rahuldamata. Viimsi vallalt mõisteti kaebajate kasuks välja 3603 
eurot. Vastustaja ja kolmanda isiku menetluskulud jäeti nende endi kanda.   
Kaebajatele tasuti 3 603 eurot 07.12.2020. 
 
Viimsi valla kasuks mõistetud summad. 

1. Maksekäsu kiirmenetlus nr 2-18-100490 Viimsi valla 09.01.2018 avalduses Viimsi 
Restoran OÜ vastu võlgnevuse 5518.14 eurot nõudes. 
Pärnu Maakohtu Maksekäsuosakonna 12.04.2018 määrusega kohustati võlgnikku Viimsi 
Restoran OÜ tasuma avaldajale Viimsi Vallale Viimsi Vallavalitsuse kaudu põhinõudeid 
summas 3 755,64 eurot ja kõrvalnõudeid summas 1762,00 eurot ning hüvitama riigilõivu 
165,53 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. 
Viimsi valla avalduse alusel on algatatud täitemenetlus võlgnevuse sissenõudmiseks. 
Kohtutäitur Katrin Velleti 01.06.2020 otsusega lõpetati täitemenetlus nr 031/2018/1215 
täitemenetluse seadustiku § 48 lg 1 p 6 alusel (võlgniku lõppemise puhul, kui nõue või 
kohustus ei saa üle minna õigusjärglastele). 
 
Menetluses olevad kohtuasjad. 

1. Haldusasi nr 3-19-1256 Karl Kask kaebuses Viimsi Vallavolikogu 21.05.2019 otsuse nr 37 
„Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu kehtestamine“ tühistamise nõudes. 
Kaebaja esitas ka esialgse õiguskaitse (EÕK) taotluse, milles taotleb peatada nimetatud 
otsuse täitmine. 
Tallinna Halduskohtu 05.07.2019 määruse resolutsiooni punktiga 5 jäeti EÕK taotlus 
rahuldamata. 
Kaebaja esitas 18.07.2019 Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse halduskohtu 
05.07.2019 määruse resolutsiooni punkti 5 tühistamiseks ning EÕK abinõu kohaldamiseks.  
Tallinna Ringkonnakohtu 22.08.2019 määrusega jäeti määruskaebus rahuldamata ja Tallinna 
Halduskohtu 05.07.2019 määruse resolutsioon punkti 5 osas muutmata. 
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Tallinna Halduskohtu 11.11.2019 määrusega kaasati kolmanda isikuna menetlusse IAPA 
Vara Osaühing. 
Tallinna Halduskohtu 14.08.2020 otsusega jäeti kolmanda isiku taotlus kaebuse läbi 
vaatamata jätmiseks rahuldamata; jäeti subjektiivsete õiguste kaitseks esitatud kaebus 
rahuldamata; rahuldati avalikes huvides esitatud kaebus ning tühistati Viimsi Vallavolikogu 
21.05.2019 otsus nr 37 Lubja külas, kinnistu Pärtlepõllu detailplaneeringu kehtestamine ja 
mõisteti Viimsi vallalt kaebaja kasuks välja menetluskulud 1 165 eurot. Muus osas jäeti 
menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda. 
Viimsi vald ja kolmas isik esitasid Tallinna Ringkonnakohtule avalikes huvides esitatud 
kaebuse rahuldamise peale apellatsioonkaebuse. Kaebaja esitas apellatsioonkaebuse 
menetluskulude suuruse peale ja vastuapellatsioonkaebuse subjektiivsete õiguste kaitseks 
esitatud kaebus rahuldamata jätmise peale. 

2. Haldusasi nr 3-19-2179 OÜ Eesti Seeme kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 04.11.2019 
kasutusloa nr TKL-059/1 (Vehema tee) tühistamiseks ja sellega tekitatud kahju hüvitamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 26.10.2020 otsusega rahuldati kaebus osaliselt. Mõisteti vastustajalt 
kaebaja kasuks välja õiguspärase haldusaktiga (04.11.2019 kasutusloaga nr TKL-059/1) 
tekitatud kahju summas 20 000 eurot ning viivis väljamõistetud kahjuhüvitiselt 
võlaõigusseaduse § 113 lg 1 sätestatud määras alates 26.10.2020 kuni kahjuhüvitise 
kaebajale tasumiseni. Muus osas jäeti kaebus rahuldamata. Vastustajalt mõisteti kaebaja 
kasuks välja menetluskulud summas 1 933 eurot. Jätta poolte muud menetluskulud nende 
endi kanda. 
Viimsi vallal endal menetluskulud puudusid. 
Viimsi vald tasus kaebajale 20 000 eurot ja viivised summas 221,3 eurot 23.12.2020. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

3. Haldusasi nr 3-19-2373 MTÜ Kena Möte kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 24.09.2019 
korralduse nr 560 (sundvalduse seadmine Viimsi valla kasuks Reinu tee L5 kinnistule) ja 
06.11.2019 korralduse nr 674 (vaide rahuldamata jätmine) tühistamise nõudes.  
Tallinna Halduskohtu 15.05.2020 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ja menetluskulud 
menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 21.01.2021 otsusega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ning 
Tallinna Halduskohtu 15.05.2020 otsus muutmata. Apellatsioonimenetluse kulud jäeti 
menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 

4. Haldusasi nr 3-20-96 Vesta Terminal Tallinn OÜ kaebuses tekitatud kahju eest Viimsi 
vallalt 1 336 133,03 euro suuruse hüvitise ning viiviste väljamõistmise nõudes. 
Viimsi vald on seisukohal, et kaebuse esitamiseks puudub alus, kuna nõude aluseks on valla 
poolt lõpetatud detailplaneering, mida kaebaja omal ajal ei vaidlustanud ja summa suurus on 
igal juhul ülepaisutatud. 
Tallinna Halduskohtu 26.06.2020 otsusega jäeti Vesta Terminal Tallinn OÜ kaebus 
rahuldamata ja poolte menetluskulud nende endi kanda. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 18.01.2021 otsusega rahuldati apellatsioonkaebus osaliselt – 
tühistati Tallinna Halduskohtu 26.06.2020 otsus ja saadeti asi uueks arutamiseks Tallinna 
Halduskohtule. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 
Riigikohtu 06.04.2021 määrusega ei võetud kassatsioonkaebust menetlusse. 

5. Haldusasi nr 3-20-345 Svetlana Kuusingu kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 21.01.2020 
korralduse nr 26 (vaideotsus) tühistamiseks ja  Viimsi Vallavalitsuse poolt 16.12.2019 
väljastatud ehitusloa nr 1912271/36939 Püünsi küla Järve tee, Järve tee L1 ja Rohuneeme 
tee 80 kinnistutele niisutus- ja kuivendusrajatiste laiendamiseks tühistamiseks. Kaebuses on 
esitatud ka esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus, milles kaebaja taotleb keelata Viimsi 
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Vallavalitsusel kaevetööd ja ehitustegevus Rohuneeme tee 80 kinnistul ning keelata kuni 
kohtulahendi jõustumiseni Rohuneeme tee 80 kinnistul  Viimsi Vallavalitsuse poolt 
16.12.2019 väljastatud ehitusloa nr 1912271/36939 alusel loetletud tööd. 
Tallinna Halduskohtu 03.03.2020 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata. 
Tallinna Halduskohtu 18.09.2020 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ja menetlusosaliste 
menetluskulud nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

6. Haldusasi nr 3-20-712 Marey Kolu kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 21.01.2020 korralduse 
nr 25 (ettekirjutus-hoiatus viia Rannakuuse tee 6a kinnistu ehituslik olukord vastavusse 
detailplaneeringu ja ehitusloa saanud ehitusprojektiga, lammutades täielikult õigusliku 
aluseta ehitatud ja detailplaneeringule mittevastav abihoone) ja 18.03.2020 korralduse 
(vaideotsus) nr 147 tühistamiseks. Koos kaebusega esitati esialgse õiguskaitse (EÕK) 
taotlus. 
Tallinna Halduskohtu 06.05.2020 määrusega kohaldati asjas esialgset õiguskaitset ja peatati 
Viimsi Vallavalitsuse 21.01.2020 korralduse nr 25 kehtivus kuni 10.07.2020 (k.a). 
Tallinna Halduskohtu 22.06.2020 otsusega jäeti kaebus rahuldamata, menetlusosaliste 
menetluskulud jäeti nende endi kanda. Pikendati EÕK abinõu kohaldamise aega ja peatati 
Viimsi Vallavalitsuse 21.01.2020 korralduse nr 25 kehtivus kuni 07.08.2020 (k.a). Kohus 
selgitas, et võib EÕK määruse igas menetlusstaadiumis tühistada või seda muuta. Muutmise 
või tühistamise aluseks võib olla ka järelevalve takistamine või kolmandate isikute õigusi 
riivava ehitustegevuse jätkamine. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

7. Haldusasi nr 3-20-814 Terje Juhansoo kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 03.04.2020 otsuse 
nr 2012994/00581 (keeldumine ehitusteatise lugemisest) tühistamise nõudes. 
Tallinna Halduskohtu 21.12.2020 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ja menetlusosaliste 
menetluskulud nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

8. Haldusasi nr 3-20-1163 Indrek Pappel kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 28.06.2017 
ehitusloa nr 1712271/21985 tühistamisnõudes. Koos kaebusega on esitatud ka esialgse 
õiguskaitse taotlus (EÕK) vaidlusaluse ehitusloa kehtivuse peatamiseks ja ehitustegevusega 
jätkamise keelamiseks kuni kohtulahendi jõustumiseni. 
Tallinna Halduskohtu 22.06.2020 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata. 
Tallinna Halduskohtu 03.07.2020 määrusega jäeti rahuldamata Indrek Pappeli 02.07.2020 
EÕK taotlus. 
Tallinna Halduskohtu 28.09.2020 määrusega võeti vastu kaebuse muudatus lugedes 
kaebuse nõueteks Viimsi Vallavalitsuse 28.06.2017 ehitusloa nr 1712271/21985 
õigusvastuse tuvastamine ja 29.06.2020 kasutusloa nr 2012371/11089 tühistamine. 
Tallinna Halduskohtu 12.11.2020 otsusega rahuldati Indrek Pappeli kaebus ning tuvastati 
Viimsi Vallavalitsuse 28.06.2017 ehitusloa nr 1712271/21985 õigusvastasus ja tühistati 
29.06.2020 kasutusluba nr 2012371/11089. Viimsi vallalt mõisteti Indrek Pappeli kasuks välja 
menetluskulud 6684 eurot. Muus osas jäeti menetluskulud menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vald esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

9. Haldusasi nr 3-20-1310 Andres Jaanuse ja Märt Puusti kaebuses nõuetega tühistada 
Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsus nr 26 „Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja 
osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“, tühistada Viimsi Vallavolikogu 
12.06.2020 kiri nr 1-13/28-1 (kui haldusakt) Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusele nr 26 
„Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu 
kehtestamine“ Andres Jaanuse ja Märt Puusti esitatud vaide tagastamise kohta, 
alternatiivselt teha kindlaks Viimsi Vallavolikogu 12.06.2020 kirja nr 1-13/28-1 (kui toimingu) 
Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsusele nr 26 „Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja 
osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“ Andres Jaanuse ja Märt 
Puusti esitatud vaide tagastamine, õigusvastasus. 
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Tallinna Halduskohtu 25.08.2020 määrusega jäeti rahuldamata Viimsi valla taotlus 
menetluse lõpetamiseks ja rahuldati Andres Jaanuse ja Märt Puusti kaebetähtaja 
ennistamise taotlus Viimsi Vallavolikogu 28.04.2020 otsuse nr 26 tühistamiseks. 
Viimsi vald esitas Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 12.11.2020 määrusega jäeti Viimsi valla määruskabus rahuldamata 
ja Tallinna Halduskohtu 25.08.2020. määrus muutmata. 
Viimsi vald esitas Riigikohtule määruskaebuse. 
Riigikohtu 02.02.2021 määrusega ei võtud määruskaebust menetlusse. 

10. Haldusasi nr 3-20-1613 Skyyren OÜ kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 03.08.2020 
ettekirjutusele. Koos kaebusega on esitatud ka esialgse õiguskaitse taotlus (EÕK). 
Tallinna Halduskohtu 05.11.2020 määrusega lõpetati haldusasja nr 3-20-1613 menetlus ja 
jäeti menetluskulud poolte endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse. 

11. Haldusasi nr 3-20-2274 IAPA Vara OÜ kaebuses Viimsi Vallavalitsuse väljastatud 
kasutuslubade nr 2012371/19320 (ehitisregistri kood nr 220535264); 2012371/20257 
(ehitisregistri kood nr 221301452); 2012371/20262 (ehitisregistri kood nr 221301469) ja 
2012371/20265 (ehitisregistri kood nr 221301462) tühistamiseks. 
Ühes kaebusega esitas kaebaja kohtule esialgse õiguskaitse (EÕK) taotluse, milles palus 
peatada kasutuslubade nr 2012371/19320 (ehitisregistri kood nr 220535264); 
2012371/20257 (ehitisregistri kood nr 221301452); 2012371/20262 (ehitisregistri kood nr 
221301469) ja 2012371/20265 (ehitisregistri kood nr 221301462) kehtivus kuni lahendi 
jõustumiseni käesolevas haldusasjas. 
Tallinna Halduskohtu 01.12.2020 määrusega rahuldati kaebaja EÕK taotlus osaliselt ja 
peatati Viimsi Vallavalitsuse 03.11.2020 ehitusloa nr 2011371/19390 kehtivus kuni 
käesolevas asjas tehtava lõpplahendi jõustumiseni selle märkuste p 3 osas, mille kohaselt 
tuleb tulenevalt Viimsi Vallavolikogu 21.juuni 2011 otsusest nr 42 "Lubja küla, maaüksused 
Kallaku, Serva, Pärtlepõllu detailplaneeringu osaline kehtestamine" on Pärtlepõllu tee L1 ette 
nähtud avalikuks kasutamiseks ja tuleb Viimsi vallale üle anda hiljemalt 31.12.2020. Muus 
osas jätta kaebaja esialgse õiguskaitse taotlus rahuldamata. 

12. Haldusasi nr 3-20-2307 AS Milstrand kaebuses nõuetega tühistada Viimsi Vallavolikogu 
20.10.2020 otsus nr 61 ja otsus 62, kohustada Viimsi valda uuesti läbi vaatama kaebaja 
15.05.2019 esitatud Randvere tee 5 ja Raudtee,  Viimsi raudtee R2, Viimsi raudtee R3 ja 
Viimsi raudtee R4 maaüksuste detailplaneeringu algatamise taotlused, alternatiivselt mõista 
Viimsi vallalt AS Milstrand kasuks välja kahjuhüvitis 29 635 eurot ja viivis nimetatud summalt 
alates 22.11.2020 kuni nimetatud summa tasumiseni. 
Tallinna Halduskohtu 11.03.2021 otsusega rahuldati Aktsiaseltsi Milstrand kaebus osaliselt, 
mõisteti  Viimsi vallalt välja Aktsiaseltsi Milstrand kasuks tekitatud kahju 12 420 eurot ja 
menetluskulud 1 452,18 eurot. 
Viimsi vald ja AS Milstrand esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebused. 

13. Haldusasi nr 3-20-2480 Vahur Kahro kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 11.11.2020 
korralduse nr 668 „Ettekirjutus-hoiatus ehitise lammutamiseks“ tühistamise ning Viimsi valla 
kohustamise (vaadata kaebaja 04.11.2020 taotlus uuesti läbi) nõudes. Koos kaebusega 
esitati esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus. 
Tallinna Halduskohtu 18.12.2020 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata. 
Tallinna Halduskohtu 26.03.2021 otsusega jäeti Vahur Kahro kaebus rahuldamata ja  
menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 

14. Haldusasi nr 3-20-1464 Marika Sõtši (Sõtš) kaebuses Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 
otsuse nr 32 „Viimsi vallas, Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu 
kehtestamine“ tühistamiseks. 

15. Haldusasi nr 3-21-49 Margus Valdese (Valdes) kaebuses Viimsi valla kohustamiseks 
täitemenetluse lõpetamise avalduse esitamiseks ja sunniraha rakendamise keelamiseks. 
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Kaebaja taotles esialgse õiguskaitse (EÕK) korras täitemenetluse peatamist Tallinna 
kohtutäitur Hille Kudu menetluses olevas täiteasjas nr 035/2020/3528. 

16. Haldusasi nr 3-21-111 Tairi Tonksoni kaebuses hüvitada Viimsi valla tekitatud varaline 
kahju summas 1 238,80 eurot seoses perioodil 09.08.2019-31.01.2021 eralasteaias 
munitsipaallasteaiast rohkem tasutud kohatasuga. 

17. Haldusasi nr 3-21-125 Veikko Ulmi kaebuses Viimsi Vallavolikogu 15.12.2020 otsuse nr 
70 „Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ tühistamise 
nõudes. 

18. Haldusasi nr 3-20-2638 Olev Peet kaebuses kohustada Viimsi Vallavalitsust välja 
selgitama Miiduranna põik piirkonna gaasitarne torustiku omanik või algatama Miiduranna 
põik piirkonna gaasitarne torustiku peremehetuks tunnistamise menetlus. 

Tallinna Halduskohtu 19.01.2021 määruse resolutsiooniga otsustati: 
1. Tagastada kaebus nõudes tuvastada, et Miiduranna põik piirkonnas puudub 
võrguettevõtja ning keegi ei kanna maagaasiseaduse § 22 lg 2 mõttes vastutust gaasivõrgu 
toimimise ja korrasoleku eest.  
2. Tagastada kaebus nõudes tuvastada, et Miiduranna põik piirkonna gaasitarne torustik on 
peremehetu ja Viimsi Vallal on kohustus see hõivata.  
3. Jätta kaebus muus osas käiguta. 
4. Lugeda, et nõue kohustada Viimsi Vallavalitsust algatama Miiduranna põik piirkonna 
gaasitarne torustiku peremehetuks tunnistamise menetlus on esitatud tähtaja rikkumisega 
ning kohustada kaebajat esitama tähtaja ennistamise taotlus 7 päeva jooksul arvates 
käesoleva määruse kättetoimetamisest.  
5. Anda kaebajale tähtaeg 7 päeva arvates käesoleva määruse kättetoimetamisest, et 
kõrvaldada vastavalt määruse punktile 21.2 puudused seoses nõudega kohustada Viimsi 
Vallavalitsust selgitama välja Miiduranna põik piirkonna gaasitarne torustiku omanik. 
Tallinna Halduskohtu 28.01.2021 määruse resolutsiooniga otsustati: 
1. Lõpetada haldusasja menetlus nõudes kohustada Viimsi Vallavalitsust algatama 
Miiduranna põik piirkonna gaasitarne torustiku peremehetuks tunnistamise menetlus.  
2. Võtta menetlusse kaebus nõudes kohustada Viimsi valda selgitama välja Miiduranna põik 
piirkonna gaasitarne torustiku omanik.  
3. Tunnistada vastustajaks Viimsi vald. 
4. Toimetada kaebus vastustajale kätte avaliku e-toimiku (AET) infosüsteemi kaudu, milleks 
tuleb vastustajal viivitamatult teatada käesolevas haldusasjas menetlusdokumentide 
vastuvõtmiseks volitatud isik ja tema isikukood. 
5. Vastustajal esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva määruse kättetoimetamisest 
kirjalik vastus kaebusele ja haldusmenetluses kogutud dokumendid. 
6. Menetlusosalistel teatada 30 päeva jooksul arvates käesoleva määruse 
kättetoimetamisest, kas nad on valmis asja lahendamiseks kompromissiga või muul viisil 
kokkuleppega. 
7. Mitte anda kaebajale luba kaebuse muutmiseks selle täiendamise teel täiendava nõudega 
tühistada Viimsi Vallavalitsuse 02.04.2019 korraldus nr 189. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule määruskaebuse taotlusega tühistada Tallinna 
Halduskohtu 19.01.2021 määruse punktid 1 ja 2, tühistada Tallinna Halduskohtu 28.01.2021 
määruse punktid 1 ja 7 ja saata asi samale halduskohtule kaebaja nõuete menetlusse 
võtmise otsustamiseks. 

Tallinna Ringkonnakohtu 22.02.2021 määruse resolutsiooniga otsustati: 
1. Rahuldada Olev Peedi määruskaebus osaliselt. 
2. Tühistada Tallinna Halduskohtu 28.01.2021 määruse resolutsiooni p 1. 
3. Jätta Tallinna Halduskohtu 19.01.2021 määruse resolutsiooni p-d 1 ja 2 ning 
28.01.2021 määruse resolutsiooni p 7 muutmata. 
Viimsi vald esitas Riigikohtule määruskaebuse taotlusega tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 
22.02.2020 määruse resolutsiooni punktid 1 ja 2 ja teha uus määrus, millega jätta Olev Peedi 
määruskaebus täies ulatuses rahuldamata. 
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Lõpetatud menetlused, millest Viimsi vallale vastaspoolelt nõudeid ei tulenenud. 

1. Haldusasi nr 3-19-1717 MTÜ Sensei Judokool kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 11.06.2019 
korraldusele (Ettekirjutus - hoiatus ehitise lammutamiseks olemasolevas asukohas Piirivalve 
tee 2, Muuga küla) ja Viimsi Vallavalitsuse 06.08.2019 korraldusele nr 448. 
Tallinna Halduskohtu 25.02.2020 määrusega võttis kohus vastu kaebusest loobumise ja 
lõpetas menetluse, poolte võimalikud menetluskulud jäeti nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 

2. Haldusasi nr 3-17-2490 Urmas Valge kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2017 
korralduse nr 768 tühistamiseks ning faktilise asjaolu tuvastamiseks koos taotlusega 
dokumentide kohtule esitamiseks ning esialgse õiguskaitse  korras nimetatud korralduse 
kehtivuse peatamiseks kuni haldusasjas kohtuotsuse jõustumiseni. 
Tallinna Halduskohtu    27.11.2017 määrusega rahuldati esialgse õiguskaitse taotlus ja 
keelati Viimsi vallal kuni käesolevas haldusasjas tehtava lõpliku kohtulahendi jõustumiseni 
anda haldusakte, millega antakse kolmandatele isikutele Tammneeme tee 3, Tammneeme 
küla, Viimsi vald maaüksuse osas õigusi, mis välistavad Urmas Valge võimaluse maaüksusel 
asuvate ehitiste juurde maad ostueesõigusega erastada. 
Kolmanda isikuna oli asja kaasatud Kaia Kask. 
Tallinna Halduskohtu 19.07.2019 otsusega jäeti Urmas Valge kaebus rahuldamata ja 
mõisteti Urmas Valgelt Kaia Kask kasuks välja menetluskulud summas 5 401,20 eurot. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 20.02.2020 otsusega tagastati Urmas Valgele apellatsioonkaebuse 
lisad 10, 11 ja 20 jäeti Urmas Valge apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 
19.07.2019 otsus muutmata ning mõisteti Urmas Valgelt Kaia Kase apellatsioonimenetluse 
kulude katteks välja 4 536 eurot. Urmas Valge ja Viimsi valla apellatsioonimenetluse kulud 
jätta nende endi kanda. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 
Riigikohtu 28.04.2020 määrusega jäeti kassatsioonkaebus menetlusse võtmata. 

3. Haldusasi nr 3-19-1825 Eesti Keskkonnateenused AS kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 
13.08.2019 korralduse nr 481 punktide 1 ja 2 osaliseks ja punkti 3 tervikuna tühistamiseks 
ning riigihangete vaidlustuskomisjoni 18.09.2019 otsuse nr 140-19/206446 tühistamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 01.10.2019 määrusega rahuldati kaebaja esialgse õiguskaitse taotlus 
ja keelati Viimsi Vallavalitsusel kuni käesolevas haldusasjas tehtava lõpliku kohtulahendi 
jõustumiseni riigihankes „Korraldatud jäätmeveo kontsessiooni andmine Viimsi vallas“ 
(viitenumbriga 206446) hankelepingu sõlmimine. 
Tallinna Halduskohtu 13.11.2019 otsusega jäeti Eesti Keskkonnateenused AS kaebus 
rahuldamata, jäeti Viimsi valla taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks rahuldamata ja 
mõisteti Eesti Keskkonnateenused AS-ilt AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 
menetluskulud summas 4 100 eurot. Ülejäänud osas jätta menetlusosaliste taotlused 
menetluskulude hüvitamiseks rahuldamata. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 20.01.2020 otsusega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata ning 
Tallinna Halduskohtu otsus muutmata. Eesti Keskkonnateenused AS-lt mõisteti AS-i Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus kasuks välja apellatsiooniastme menetluskulud 4 036,80 eurot. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. Sama kuupäeva määrusega jäeti Viimsi valla taotlus 
Tallinna Halduskohtu 01.10.2019. a määruse resolutsiooni p-ga 1 kohaldatud esialgse 
õiguskaitse tühistamiseks rahuldamata. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 
Riigikohtu 16.03.2020 otsusega rahuldati kassatsioonkaebus osaliselt, tühistati Tallinna 
Ringkonnakohtu otsus ja saadeti asi Tallinna Ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks, 
Viimsi Vallavalitsuse taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks jäeti rahuldamata. 
Tallinna Ringkonnakohtu 30.04.2020 otsusega jäeti Eesti Keskkonnateenused AS 
apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 13.11.2019 otsuse resolutsioon 
muutmata, kuid muudeti halduskohtu otsuse põhjendusi vastavalt käesoleva otsuse 
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põhjendustele. Eesti Keskkonnateenused AS-ilt mõisteti AS-i Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus kasuks välja apellatsiooni- ja kassatsiooniastme menetluskulud 7 904,16 
eurot. Ülejäänud osas jäeti menetlusosaliste menetluskulud apellatsiooni- ja 
kassatsiooniastmes nende endi kanda. Viimsi vallal menetluskulud puudusid. Viimsi valla 
taotlus esialgse õiguskaitse tühistamiseks jäeti rahuldamata. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 
Riigikohtu 02.06.2020 määrusega jäeti kassatsioonkaebus menetlusse võtmata. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 

4. Haldusasi nr 3-20-927 Magnus Lepasalu ja Virpi Lepasalu kaebuses keelata Viimsi 
Vallavalitsusel Tammesalu tee 1, Viimsi vald abihoone ehitusteatise nr 2011201/03184 
alusel ehitamisega nõustuda ning kohustada viia Tammesalu tee 1, Viimsi vald abihoone 
osas läbi riikliku järelevalve menetlus, tagamaks ehitise vastavuse detailplaneeringu 
nõuetele. Koos kaebusega on esitatud esialgse õiguskaitse taotlus. 
Tallinna Halduskohtu 21.05.2020 määrusega tagastati kaebus kaebeõiguse ilmselge 
puudumise tõttu (HKMS § 121 lg 2 p 1) ja jäeti esialgse õiguskaitse taotlus rahuldamata. 

5. Haldusasi nr 3-20-2180 Kihnu Veeteed AS kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 07.10.2020 
korralduse nr 576 tühistamiseks ning Viimsi Vallavalitsuse ja Tuule Liinid OÜ vahel 
07.10.2020 sõlmitud otselepingu Leppneeme-Kelnase parvlaevaühenduse teenuse 
osutamiseks tühisuse tuvastamiseks. 
Haldusasjale liideti Kihnu Veeteed AS kaebus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
29.10.2020 käskkirja nr 213 tühistamiseks ning Veeteede Ameti ja Tuule Liinid OÜ vahel 
30.10.2020 sõlmitud reisiparvlaev WRANGÖ kasutusse andmise lepingu tühisuse 
tuvastamiseks (3-20-2231). Haldusajad liideti ühte menetlusse, haldusasja numbriks loeti 3-
20-2180. 
Tallinna Halduskohtu 22.02.2021 otsusega jäeti kaebused rahuldamata ja menetluskulud 
menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 

6. Haldusasi nr 3-20-2546 Mait Unti kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 11.11.2020 korralduse nr 
690 õigusvastasuse tuvastamise ning Viimsi valla kohustamises lahendama uuesti Kristel 
Kahro 07.05.2020 taotlus detailplaneeringu algatamiseks nõuetes. 
Tallinna Halduskohtu 24.03.2021 määrusega võeti vastu kaebusest loobumine ja lõpetati 
haldusasja menetlus, menetlusosaliste võimalikud menetluskulud jäeti nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
 
Tingimuslikud kohustused 

Tingimuslikud kohustused 31.12.2020 31.12.2019 

Teenus- ja üürilepingute suhtes 499,9 499,9 

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt 5 427,0 5 434,0 

Tingimusliku kohustusena on kajastatud kulud, mis võivad tekkida seoses MTÜ-ga Laste 
Aeg sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepinguga. Leping on sõlmitud aastani 2021, 
etteteatamistähtajaga 12 kuud, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on 
arvestatud 12 kuu teenuse eest tasumisele kuuluv summa 486,6 tuh. eurot. Teine leping on 
sõlmitud OÜ-ga Lilletee LA lasteaiaruumide üürimiseks. Leping on sõlmitud aastani 2020, 
etteteatamistähtajaga 1 kuu, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on kajastatud 
1 kuu üür summas 13,3 tuh. eurot. 
2017. aastal sõlmis Viimsi Keskkool  ja Viimsi Vallavalitsus  sihtfinantseerimise lepingu SA 
Archimedesega Erasmus+ projektide raames kokku summas 32,2 tuh. eurot, 2017. aastal 
saadi toetust 25,7 tuh. eurot. 2018. aastal sõlmiti lepinguid summas 41,2 tuh. eurot. 2018. 
aastal saadi toetust 32,9 tuh. eurot. 2018. aasta lõpuks on teostatud tegevusi 2017/2018 
lepingute katteks summas 45,5 tuh. eurot ja bilansivälise nõudena on kajastatud 8,2 tuh. 
eurot. Projektide lõpptähtajad on 2018/2020, kuid seoses koroonakriisiga on lükatud projekti 
lõpptähtaeg edasi. 
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Kokku on 31.12.2020. aasta seisuga võetud bilansiväliselt  arvele 9,7 tuh. euro ulatuses 
potentsiaalseid nõudeid. 
Viimsi Vallavalitsus  on võtnud tütarettevõtte OÜ Viimsi Halduse ees  kohustuse aastatel 
2021-2022 finantseerida SA Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitust 10,3 miljoni 
euro ulatuses vallavalitsuse poolt võetava laenuga (volikogu otsus 17.11.2020 OÜ  Viimsi 
Haldusele ehituse finantseerimiseks 13,6 milj. eurot). 
 

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt  
Konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit 
kokku 27 975,9 tuh. euro väärtuses (31.12.2019.a. 27 170,9 tuh. eurot), millest omanikule on 
võimalik dividende välja maksta 21 708,0 tuh. eurot (31.12.2019.a. 21 736,7 tuh. eurot). 
Sellelt arvestatud potentsiaalne tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena. 

Lisa 12. Laenukohustised 

tuhandetes eurodes 
 
Laenukohustiste jaotus järelejäänud tähtaja järgi 

  
Tähtajaga 

kuni 1 aasta 
Tähtajaga 1-

5 aastat 
Tähtajaga 
üle 5 aasta 

Kokku 

Jääk seisuga 31.12.2019         

Pangalaenud 2 028,0 7 831,6 6 285,9 16 145,5 

Kapitalirent 740,9 3 131,8 1 391,0 5 263,7 

Kokku 2 768,9 10 963,4 7 676,9 21 409,2 

Jääk seisuga 31.12.2020         

Pangalaenud 2 271,5 9 090,2 5 797,0 17 158,7 

Kapitalirent 756,6 3 133,8 632,5 4 522,9 

Kokku 3 028,1 12 224,0 6 429,5 21 681,6 

 

 Aruandeperioodil toimunud liikumised 

  2020 2019 

Saadud laenud 3 049,0 2 100,0 

Tagasi makstud laenud -2 035,8 -1 957,0 

Tagasi makstud kapitalirendikohustised -740,9 -725,3 

Kokku 272,3 -582,3 

 
 Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO. 

 
  

 

Intressikulud 

  2020 2019 

Pangalaenudelt -106,1 -105,0 

Kapitalirendilt -29,0 -39,6 

Muudelt kohustistelt -4,9 -9,6 

Muud intressikulud 0,0 -0,1 

Kokku intressikulu -140,0 -154,3 
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Informatsioon laenulepingute kaupa 
 

Laenu andja Lõpptähtaeg Intressimäär Alusvaluuta Jääk  Jääk 

        31.12.2020 31.12.2019 

SA KIK   Viimsi Vesi      2028 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+ 
1,75% 

EUR 598,6 673,5 

SA KIK   Viimsi Vesi 2028 
Euro 6 kuu 
EURIBOR 
+1,25% 

EUR 781,6 879,3 

SWEDBANK  Viimsi Haldus 2020 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+2,0% 

EUR 0,0 65,1 

SWEDBANK  Viimsi Haldus 2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,58% 

EUR 317,6 374,8 

SWEDBANK  Viimsi Haldus 2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,78% 

EUR 96,3 113,6 

SWEDBANK  Rannapere Pans. 2024 
Euro 6 kuu                
EURIBOR+1,5% 

EUR 85,0 106,4 

SWEDBANK  Rannapere Pans. 2025 
Euro 6 kuu                
EURIBOR+2,5% 

EUR  47,4 0,0  

SWEDBANK  Rannapere Pans. 2019/2020 
Euro 6 kuu                
EURIBOR+2,5% 

EUR  0,0 11,6 

SA KIK  Vallavalitsus 2033 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+1,0 

EUR 2 307,5 2 485,0 

SEB Pank AS  Vallavalitsus 2030 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+ 
1,06% 

EUR 3 000,0 0,0 

SWEDBANK   Vallavalitsus 2028 
Euro 6 kuu                 
EURIBOR+0,97% 

EUR 1 018,2 1 161,0 

SWEDBANK Vallavalitsus 2028 
Euro 6 kuu 
EURIBOR 
+1,25% 

EUR 1 860,0 2 100,0 

SWEDBANK  Vallavalitsus 2027 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,56% 

EUR 984,3 1 128,4 

LHV Pank( varem Danske Bank) 
Vallavalitsus 

2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,68% 

EUR 2 492,0 2 966,8 

LHV Pank (varem Danske Bank) 
Vallavalitsus 

2027 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,62% 

EUR 3 570,0 4 080,0 

KOKKU       17 158,5 16 145,5 

 
Laenulepingud sisaldavad muuhulgas teatud tingimusi (loan covenants) mida laenusaajad 
peavad järgima ja peavad neile tingimustele vastama. Vastasel korral võib olla laenuandjal 
õigus laen koheselt tagasi nõuda. Seisuga 31.12.2020 vastasid Viimsi Vald ja tema 
tütarettevõtted kõikidele laenulepingu tingimustele. 
 
Tütarettevõte OÜ Viimsi Haldus on andnud hoonestusõiguse AS-ile SEB Liising. Lepinguga 
oli kokku lepitud hoonestusõiguse ulatus ja Viimsi Keskkooli ehitus. Ehitatud Viimsi Keskkooli 
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kasutamise osas on kasutusvaldus tähtajaga 01.09.2026 tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus 
kasuks. Kasutusvalduse kohustis on kajastatud kapitalirendi kohustisena seisuga 31.12.2020 
summas 4 949,3 tuh. eurot (seisuga 31.12.2019 summas 5 763,0  tuh. eurot). 2020. aastal 
teostati tagasimakseid summas 813,7 tuh. eurot (2019. aastal 796,2  tuh. eurot). 
 
Pangalaenude tagatisteks on seatud hüpoteegid kinnistutele ja maale (lisa 8) ning 
kommertspant varadele. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on kajastatud lisas 8. 
 
Viimsi Valla konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste laenude tagatiseks panditud varad 
seisuga 31.12.2020 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 31.12.2020.a. 724,3 tuh. eurot;  31.12.2019.a. 278,0 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 31.12.2020.a. 209,7 tuh. eurot;  31.12.2019.a.  240,6 tuh. eurot); 
AS-ilt Swedbank saadud laenu katteks on hüpoteek Viimsi vallas asuvale Veere tee 3 
kinnistule summas 1 150,4 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga  31.12.2019.a. 626,9 
tuh eurot). Laenu tasumise tähtaeg oli mai 2020, seisuga 31.12.2020 on antud laenu 
hüpoteek lõppenud. 
 
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 31.12.2020.a. 519,8   
eurot;  31.12.2019.a. 519,8 tuh. eurot); 
DnB Nord Bank Finland Plc filiaalist saadud laenude tagatiseks on hüpoteek Viimsi vallas 
asuvatele kinnistutele Haabneeme PJ 2 ja Haabneeme PJ 4 kokku summas 1 744,8 tuh. 
eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2020.a. 160,1 tuh. eurot; 31.12.2019.a. 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 
31.12.2020.a. 245,7 tuh. eurot; 31.12.2019.a. 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 
31.12.2020.a. 4 514,9 tuh. eurot; 31.12.2019.a. 4468,3 tuh eurot), SA Keskkonna 
Investeeringute Keskuse kasuks saadud laenu tagatiseks; 
Harju Maavalitsusele maa järelmaks, mille katteks on seatud hüpoteek maale Eesti Vabariigi 
kasuks summas 453,8 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2020.a. 524,5 tuh. 
eurot, 31.12.2019.a. 524,5 tuh. eurot ). 
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Lisa 13. Saadud toetused 

 
Tuhandetes eurodes 

  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Kodumaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 176,4 0,0 0,0 3,9 5,1 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             

Eesti keele õpe koolieelsetes 
lasteasutustes 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Randvere Kooli projekt "HARNO 
lihtsustatud õppe õpitulemuste 
tagasisidestamine" 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi õpilasmaleva korraldamine 7,4           

Rahandusministeerium             

õppelaenude kompenseerimine 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aadressiandmete korrastamise toetus 6,8 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 

Kultuuriministeerium             

Rularambi rajamine Randveresse 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum, riiklik kriisiabi 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum, fotode 
digitaliseerimine 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keskkonnaministeerium             

SA Rannarahva Muuseum, 
haridusprogrammide korraldamine 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             

Randvere Kooli õpilaste jalgrattakoolitus 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Siseministeerium             

Projekt "100 kodu tuleohutuks" 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keila Linnavalitsus             

Kohalike omavalitsuste vahelised 
mitterahalised toetused:             

Raamatukogudele eraldatud raamatud ja 
teavikud 32,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tallinna Ülikool             

Üliõpilaste pedagoogilise praktika 
juhendamine Viimsi lasteaedades 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Õpetajakoolituse praktika juhendamine 
Püünsi, Viimsi ja Haabneeme Koolis 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tartu Ülikool             

Üliõpilaste põhipraktika juhendamine 
Viimsi ja Haabneeme Koolis 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 

Harjumaa Omavalitsuste Liit             

Viimsi valla tervisepaketi tegevused 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Muusikakoolide Liit             

Muusikakooli projekt "Igal lapsel oma pill" 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Eesti Noorteühenduste Liit             

Noorte osaluse fondi toetus 1,2 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 
Noortevolikogu projekt "Noored 
otsustajad" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

Eesti Kultuurkapital             
Viimsi 11. JazzPopFest 2019 
korraldamine 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum, Aksi saare 
ajalooteemalise muusikalise lavastuse 
loomine 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Kooriühing             

Püünsi Kooli laulu- ja tantsupeo toetus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts             

Püünsi Kooli laulu- ja tantsupeo toetus 2,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Muusikakooli laulu- ja tantsupeo toetus 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             

Haabneeme Kooli Looduskool 1.- 4. kl. 
õpilastele 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli õppekäikude projekt 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe" 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikute 
õppepäevad Sagadi Looduskeskuses 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA KredEx             

Kelnase sadamas asuva kasutusest välja 
langenud hoone lammutamise toetus 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sotsiaalkindlustusamet             

Täiendavate puhkepäevade hüvitus 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 

Töötukassa             
Alaealise töötamise palgatoetus (Viimsi 
õpilasmalev) 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli juhendamistasu 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Hariduse Infotehnoloogia             

MLA Viimsi Lasteaiad ProgeTiiger 
digiseadmete soetamise toetus 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli ProgeTiiger 
digiseadmete soetamise toetus  0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  215,5 0,0 0,0 45,1 49,1 0,0 

Haridusministeerium             

Haabneeme Kooli projekt "uude 
juhtimisstruktuuri kaasatud õpetajate 
koolitusprogramm" 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Koostööle 
orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja 
juhtmeeskonna tugevdamine MLA Viimsi 
Lasteaedades" 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeerium             

Projekt "Haabneeme aleviku ja lähiala 
üldplaneering" 8,2 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 

Sotsiaalministeerium             

Sotsiaalprojekt "Mäluhäiretega inimeste 
päevahoiuteenus Viimsis 2014-2020"  35,6 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 

SA Archimedes             

Randvere Kooli  projekt ""Randvere Kooli 
õpetaja õpiränne 2018" 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli projekt "Koostöine 
õppimine 2018" 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Kooli projekt "Koostöine õppimine 
2018"" 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Kooli projekt "Kogemuspõhine 
õppimine" 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 

MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Viimsi 
lasteaedade õpiränne" 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 
Meriturvalisuuden ja Liikentee TU 
(Soome)             
Kesk-Läänemere programmi 
väikesadamate projekt "CenBalt 30 
MILES" 2015-2018" 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Metropolia Univesity of Applied scieses             
Interreg Central Baltic projekt 
"Augmented Urbans 2018-2020" 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Region Blekinge (Rootsi)             
Interreg BSR programmi projekt 
"InterConnect Project 2017-2020" 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Turun Yliopisto (Soome)             
Interreg projekt "CenBalt BATSECO-
BOAT 2017-2021" 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Asociacion Europa 2020 (Hispaania)             
Viimsi valla ja Hispaania 
noorsoovahetuse projekt  1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varsinais-Suomen Liitto (Soome)             
Projekt "CleanStormWater 2020-2022" 9,6 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0 

Landeskasse Duesseldorf (Saksamaa)             
MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Training, 
Networking and Mobility in Early 
Chilhood Education and Care Project 
2018" 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

University of The West of England              
Randvere kooli rahvusvaheline 
Erasmus+ muusikateraapia projekt 
"Stalwarts" 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kedainiu lopselis-darzelis (Leedu)             
MLA Viimsi Lasteaiad Nordplus projekt 
NPJR-2019 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 
 Executive Agency for SMEs (EASME) 
(Hispaania)             
AS Viimsi Vesi projekt" Life Alchemia 
2017-2020", Eesti ja Hispaania 
koostööprojekt joogiveest radionukliidide 
eemaldamise erinevatest 
tehnoloogiatest. 9,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Välisabi vahendamine 
tegevuskuludeks  104,1 0,0 0,0 0,0 116,2 0,0 

Varsinais-Suomen Liitto (Soome)             
Projekt "CleanStormWater 2020-2022" 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

European Union             
Euroopa Liidu Eurocom LIFE17 projekt 
"LIFE Urban Storm 2018-2023" 52,9 0,0 0,0 0,0 116,2 0,0 

Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks  1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Haridusministeerium            

Haabneeme Kooli projekt "uude 
juhtimisstruktuuri kaasatud õpetajate 
koolitusprogramm" 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Koostööle 
orienteeritud sisekultuuri kujundamine ja 
juhtmeeskonna tugevdamine MLA Viimsi 
Lasteaedades" 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kodumaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 1 052,0 0,0 0,0 330,8 0,0 

Rahandusministeerium             

Riigieelarveline toetus 
Välispordiväljakute rajamiseks 0,0 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riigi 2020. a. lisaeelarve investeeringute 
toetus Püünsi korvpalliväljaku rajamiseks 0,0 98,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riigi 2020. a. lisaeelarve investeeringute 
toetus Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse 
Artium rajamiseks 0,0 901,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Hajaasustuse programmi toetus 0,0 2,9 0,0 0,0 11,0 0,0 

Keskkonnaministeerium             
RMK-lt tasuta saadud maa 
(mitterahaline) 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Kohalike teede investeeringutoetus 
Aiandi tee rekonstrueerimiseks 0,0 0,0 0,0 0,0 319,8 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 362,0 0,0 219,2 0,0 0,0 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise 
LED II ja LED III projektitoetus 0,0 278,4 0,0 149,8 0,0 0,0 
RIA projekt "Vallavalitsuse 
geoinfosüsteemi põhise registreerimis-
menetluskeskkonna väljaarendamine" 0,0 69,4 0,0 69,4 0,0 0,0 

Sotsiaalministeerium             

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline 
kohandamine 0,0 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kohaliku omavalitsuse toetusfond  0,0 0,0 7 328,8 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvelised toetusfondi vahendid:             

Hariduskulude toetus 0,0 0,0 5 890,3 0,0 0,0 0,0 

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate 
tööjõukulude toetus 0,0 0,0 177,7 0,0 0,0 0,0 

Huvihariduse ja -tegevuse toetus 0,0 0,0 132,8 0,0 0,0 0,0 

Kohalike teede hoiu toetus 0,0 0,0 518,8 0,0 0,0 0,0 

Toimetulekutoetuste maksmise hüvitis 0,0 0,0 73,4 0,0 0,0 0,0 

Matusetoetused 0,0 0,0 25,6 0,0 0,0 0,0 

Raske ja sügava puudega lastele abi 
osutamise toetus 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0 0,0 

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 0,0 0,0 24,8 0,0 0,0 0,0 

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 

Tulubaasi stabiliseerimise toetus 0,0 0,0 435,3 0,0 0,0 0,0 

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond  0,0 0,0 101,5 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvelised tasandusfondi 
vahendid:             

Väikesaarte toetus 0,0 0,0 101,5 0,0 0,0 0,0 

Muud saadud tegevustoetused 0,0 0,0 473,1 0,0 0,0 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             
3.-7. aastaste laste eesti keele õppe 
korraldamine lasteaedades 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 
Haabneeme Kooli projekt 
"Professionaalne eestikeelne õpetaja 
põhikooli I astmes" 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 0,0 
SA Innove             
Täiendava eesti keele õppe 
lisarahastamine Viimsi koolide uus-
sisserändajatest õpilastele 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Riigieelarveline veetranspordi toetus 
Prangli saare veetranspordi 
korraldamiseks 0,0 0,0 427,1 0,0 0,0 0,0 

Tartu Ülikool             

Viimsi Väärikate Ülikooli korraldamine 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

Eraisikud            

AS Rannapere Pansionaat, 
tegevuskulude toetus 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 

Eesti Töötukassa            

AS Rannapere Pansionaat, palgatoetus 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 

KOKKU SAADUD TOETUSED 497,3 1 414,0 7 903,4 268,2 501,2 0,0 

 
2020. aastal saadi toetusi kokku summas 9 814,7 tuh. eurot (2019. aastal 7 821,4 tuh. eurot). 
 
Bilansivälise nõudena on 2020. aastal kajastatud kokku 9,7 tuh. eurot. 
Erasmus+ projekti raames sõlmiti Viimsi Kooliga sihtfinantseerimise leping  „Kogemuspõhine 
õppimine“, projektile saadi ettemakse 32,6 tuh. eurot. Bilansivälise nõudena on arvele võetud 
9,7 tuhat eurot. 
 
Võrdlustabel 2019. aasta kohta 

         2019. aasta tulud     Jääk 31.12.2019 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Kodumaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  233,4 0 0 5,0 3,6 0,0 

Riigikogu Kantselei             

Eraldis 2019 Riigikogu ja Euroopa 
Parlamendi valimiste läbiviimiseks 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             

Viimsi õpilas-noortemaleva toetus 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi kooli projekt "Ideeviit"  1,8           

Rahandusministeerium             

õppelaenude kompenseerimine 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aadressiandmete korrastamise toetus 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sotsiaalministeerium             

AS Rannapere Pansionaat 
"Teenuskohtade kohandamine 
dementsusega inimestele" 100,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
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         2019. aasta tulud     Jääk 31.12.2019 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Maanteeamet             

Haabneeme Kooli 3.-4. kl. õpilaste 
jalgrattakoolitus 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli 3.-4. kl. õpilaste 
jalgrattakoolitus 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keila Linnavalitsus             

Kohalike omavalitsuste vahelised 
mitterahalised toetused:             

Raamatukogudele eraldatud raamatud ja 
teavikud 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tallinna Ülikool             

Üliõpilaste pedagoogilise praktika 
juhendamine Viimsi lasteaedades 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Õpetajakoolituse praktika juhendamine 
Püünsi ja Haabneeme Koolis 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tartu Ülikool             

Üliõpilaste põhipraktika juhendamine 
Viimsi Koolis 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 

Harjumaa Omavalitsuste Liit             

Viimsi valla tervisepäevade korraldamise 
toetus 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Laulu- ja tantsupeo transpordikulude 
toetus 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Noorteühenduste Liit             

Noorsootöö projekt "Viimsi innukate 
Ideede Disskusioon 2019" 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noorte osaluse fondi toetus 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 

Noortevolikogu projekt "Noored 
otsustajad" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

Eesti Kultuurkapital             

Viimsi JazzPopFest 2019 korraldamise 
toetus 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Kooriühing             

Püünsi Kooli laulu- ja tantsupeo toetus 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 

Muusikakooli laulu- ja tantsupeo toetus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts             

Püünsi Kooli laulu- ja tantsupeo toetus 1,7 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 

Eesti Õpilasesinduste Liit             

Viimsi Kooli projekt "Toetame üksteist"  1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             

Haabneeme Kooli Looduskool 1.- 4. kl. 
õpilastele 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli 
õpilaste aktiivõpe looduskeskuses"  4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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         2019. aasta tulud     Jääk 31.12.2019 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Randvere Kooli õppekäikude projekt 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe 
2018/2019" 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
MLA Viimsi Lasteaiad õppeprogrammid 
Viimsi lasteaedades, veetarga retked 
MLA koolieelikutele 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 

MLA Viimsi Lasteaiad õppeprogrammid 
Viimsi lasteaedades, matkapäev Viru 
rabas 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet             

SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise 
kalapaadi ehitus" 0,4 0,0  0,0   0,0 0,0  0,0  

Sotsiaalkindlustusamet             

Täiendavate puhkepäevade hüvitus 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 
SA Hariduse Infotehnoloogia             

HITSA programmi digiseadmete 
soetamise toetus MLA Viimsi Lasteaiad 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Keevitus AS             

Viimsi JazzPopFest 2019 korraldamise 
toetus 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  186,9 0,0 0,0 44,6 208,0 0,0 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             

RIA projekt "Vallavalitsuse 
geoinfosüsteemi põhise registreerimis-
menetluskeskkonna väljaarendamine" 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Archimedes             

Randvere Kooli projekt ""Randvere Kooli 
õpetaja õpiränne 2018" 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 

MLA Viimsi Lasteaiad projekt Erasmus+ 
2016 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MLA Viimsi Lasteaiad projekt Erasmus+ 
2017 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Kooli Erasmus+ projekt "Koostöine 
õppimine 2018"" 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 0,0 

Haridusprojekt "Noorsoovahetus Island 
2019" 18,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 

Noorsootöö projekt "Mina ja minu 
oskused 2017" 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Innove             
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli 
õpetajate arengule ja motivatsioonile 
suunatud meeskonnakoolitus" 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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         2019. aasta tulud     Jääk 31.12.2019 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Sotsiaalprojekt "Mäluhäiretega inimeste 
päevahoiuteenus Viimsis"  54,3 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 

Sotsiaalprojekt "Tööturul osalemist 
toetavad hoolekandeteenused (digitaalse 
platvormi arendamine)" 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet             
Sotsiaalprojekt "Tööturul võrdset 
kohtlemist toetav intervallhoiuteenus 
Tallinnas ja Viimsis" 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet             

SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise 
kalapaadi ehitus" 2,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Meriturvalisuuden ja Liikentee TU 
(Soome)             
Kesk-Läänemere programmi 
väikesadamate projekt "CenBalt 30 
MILES" 2015-2018" 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 
Metropolia Univesity of Applied scieses             
Interreg Central Baltic projekt 
"Augmented Urbans 2018-2020" 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Region Blekinge (Rootsi)             
Interreg BSR programmi projekt 
"InterConnect Project 2017-2020" 14,1 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 

European Union             
Euroopa Liidu Eurocom LIFE17 projekt 
"LIFE Urban Storm 2018-2023" 42,7 0,0 0,0 0,0 169,1 0,0 

Turun Yliopisto (Soome)             
Interreg BSR programmi rahvusvaheline 
projekt "HAZARD 2016-2019" 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Interreg projekt "CenBalt BATSECO-
BOAT 2017-2021" 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Landeskasse Duesseldorf (Saksamaa)             
MLA Viimsi Lasteaiad projekt "Training, 
Networking and Mobility in Early 
Chilhood Education and Care Project 
2018" 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0 

University of The West of England              
Randvere kooli rahvusvaheline 
Erasmus+ muusikateraapia projekt 
"Stalwarts" 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 

Kedainiu lopselis-darzelis (Leedu)             
MLA Viimsi Lasteaiad Nordplus projekt 
NPJR-2019 5,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 

 Executive Agency for SMEs (EASME) 
(Hispaania)             
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         2019. aasta tulud     Jääk 31.12.2019 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

AS Viimsi Vesi projekt" Life Alchemia 
2017-2020", Eesti ja Hispaania 
koostööprojekt joogiveest radionukliidide 
eemaldamise erinevatest 
tehnoloogiatest. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 

Välisabi vahendamine 
tegevuskuludeks  63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

European Union             
Euroopa Liidu Eurocom LIFE17 projekt 
"LIFE Urban Storm 2018-2023" 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Innove             
Randvere Kooli projekt "Randvere Kooli 
õpetajate arengule ja motivatsioonile 
suunatud meeskonnakoolitus" 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kodumaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 74,2 0,0 10,7 51,3 0,0 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
Narva mnt. ja Pärnamäe ristmiku 
rekonstrueerimise sihtotstarbeliste 
vahendite jäägi tagastus vastavalt 
otsusele  0,0 -33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rahandusministeerium             
Välispordiväljakute rajamise toetus 0,0 48,7 0,0 0,0 51,3 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet             

LEADER projektitoetus Prangli saare 
multifunktsionaalse spordiväljaku 
rajamiseks 0,0 10,7 0,0 10,7 0,0 0,0 
Residendid, äriühingud             

Transpordimaad Haabneeme alevikus ja 
valla külades (mitterahaline) 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eraisikud             

Transpordimaad Haabneeme alevikus ja 
Leppneeme ja Metsakasti külades 
(mitterahaline) 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kodumaise sihtfinantseerimise 
vahendamine põhivara soetuseks 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeerium             

Hajaasustuse programmi toetus 
2018/2019 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 509,9 0,0 42,7 0,0 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet             
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         2019. aasta tulud     Jääk 31.12.2019 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

LEADER projektitoetus Prangli saare 
multifunktsionaalse spordiväljaku 
rajamiseks 0,0 42,7 0,0 42,7 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise 
kalapaadi ehitus" 0,0 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             

RIA projekt "Vallavalitsuse 
geoinfosüsteemi põhise registreerimis-
menetluskeskkonna väljaarendamine" 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             

Haabneeme tänavavalgustuse 
rekonstrueerimine 2014-2020 0,0 436,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välismaise sihtfinantseerimise 
kaasfinantseerimine põhivara 
soetuseks  0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet             

SA Rannarahva Muuseum "Ajaloolise 
kalapaadi ehitus" 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kohaliku omavalitsuse toetusfond 0,0 0,0 6 318,5 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvelised toetusfondi vahendid:             

Hariduskulude toetus 0,0 0,0 5 599,3 0,0 0,0 0,0 

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate 
tööjõukulude toetus 0,0 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 

Huvihariduse ja -tegevuse toetus 0,0 0,0 130,5 0,0 0,0 0,0 

Kohalike teede hoiu toetus 0,0 0,0 257,7 0,0 0,0 0,0 

Toimetulekutoetuste maksmise hüvitis 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 0,0 

Matusetoetused 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0 0,0 

Raske ja sügava puudega lastele abi 
osutamise toetus 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 0,0 0,0 22,4 0,0  0,0  0,0  

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond  0,0 0,0 81,8 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvelised tasandusfondi vahendid:             

Väikesaarte toetus 0,0 0,0 81,8 0,0 0,0 0,0 

Muud saadud tegevustoetused  0,0 0,0 344,0 0,0 0,0 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             

3.-7. aastaste laste eesti keele õppe 
korraldamine lasteaedades 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 

SA Innove             
Täiendava eesti keele õppe 
lisarahastamine Viimsi koolide uus-
sisserändajatest õpilastele 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
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         2019. aasta tulud     Jääk 31.12.2019 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Lae- Sihtfi- 

  tegevus- sihtfinant- toetused   kunud nant- 

  kulude seerimine     ette- seeri- 

  siht- põhivara     maksed mine 

  finant- soetuseks       (kohus- 

  seeri-        tus) 

  mine          

             

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             

Riigieelarveline veetranspordi toetus 
Prangli saare veetranspordi 
korraldamiseks 0,0 0,0 320,4 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeerium             

Riigieelarveline toetus väli-
lauatenniselaudade rajamiseks 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Töötukassa             

Alaealise töötamise palgatoetus 
(õpilasmalev) 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 

Tartu Ülikool             

Toetus Viimsi Väärikate Ülikooli 
korraldamiseks 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

Eraisikud             

AS Rannapere Pansionaat , toetus kiige 
soetuseks     0,1       

KOKKU SAADUD TOETUSED 484,8 592,3 6 744,3 103,0 262,9 0,0 

 
2019. aastal saadi toetusi kokku summas 7 821,4 tuh. eurot (2018. aastal 7 752,4 tuh. eurot). 
 

Lisa 14. Tulu kaupade ja teenuste müügist 

 
tuhandetes eurodes 

  2020 2019 

Tulud muudelt majandusaladelt 3 328,6 3 292,5 

Tulud haridusalasest tegevusest  957,0 1 073,7 

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 861,9 867,4 

Üüri- ja renditulud 378,3 504,6 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 99,7 139,8 

Riigilõivud 66,5 70,1 

Muu toodete ja teenuste müük 207,4 119,5 

Tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest 24,6 4,7 

Õiguste müük 3,2 16,4 

Kokku kaupade ja teenuste müük 5 927,2 6 088,7 
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Lisa 15. Muud tulud 

 
tuhandetes eurodes 

  2020 2019 

Kasum põhivarade müügist  34,0 27,9 

Tulud loodusressursside kasutamisest (lisa 3) 66,3 63,2 

Kasum varude müügist 10,0 18,9 

Trahvid  10,7 21,2 

Muud tulud 18,7 46,3 

Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 12,1 1,8 

Kokku muud tulud 151,8 179,3 

 

Lisa 16. Antud toetused 

 
tuhandetes eurodes 

  2020 2019 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -1 518,3 -887,1 

Peretoetused ( sünnitoetused, lapse koolitoetused) -175,6 -176,8 

Toetused vanuritele -238,3 -193,8 

Toetused puuetega inimestele ja hooldajatele -142,1 -125,4 

Toimetulekutoetused -87,4 -44,5 

Muud sotsiaaltoetused -878,5 -292,7 

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks -27,1 -28,2 

Matusetoetused -27,3 -25,7 

Preemiad, stipendiumid 58,0 0,0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -1 856,1 -1 516,5 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi 
korraldamiseks -945,6 -736,8 

OÜ Lumm - Prangli saarel asuva kaupluse tegevuse toetuseks 0,0 -7,7 

MTÜ Miiduranna külaselts Miiduranna küla ja Haabneeme aleviku 
omaaegsete gaasiühistute torustike hädavajalike tööde remondikulude 
katteks 0,0 -25,0 

MTÜ Naissaarlaste Kogukond 30% projekti osalus 0,0 -8,9 

Audentese Spordiklubi heitjate seeriavõistluse korraldamine -10,0 0,0 

MTÜ Apones -  Happy Jazz 2020 korraldamiseks -5,0 -3,1 

Kultuuriüritused -22,4 -48,1 

SA Lootsi Koda Nargenfestival Naissaarel -2,2 -8,0 

Randvere Külaselts MTÜ Randvere küla spordi- ja mänguväljaku 
rularambi rekonstrueerimine -7,0 0,0 

Kaitseliit, Noorkotkaste ja Kodutütarde algatusrühmade toetuseks -0,4 -2,7 

Fertilitas AS  -3,7 0,0 

MTÜ Teadmiskeskus Viimsi Collegium Eruditions, huviringide toetus -82,0 -27,6 

Huvitegevuse toetus  -15,2 0,0 

Prangli Saarte Selts MTÜ kaasfinantseerimine projektis 
merepäästevõimekuse parendamine -22,9 0,0 

MTÜ Viimsi Huvikeskus, huviringide toetus 0,0 -12,8 

MTÜ Viimsi Huvikeskus, toetused noorsootegevuseks 0,0 -94,4 

Muu haridus, projektide toetus -1,3 0,0 
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  2020 2019 

Päästeselts MTÜ Naissaare päästetehnika remondiks ja parenduseks -3,0 0,0 

Viimsi Pensionäride Ühendus koostööleping -18,0 0,0 

EELK Perekeskus SA koostööprojekt Viimsi valla perede heaolu ja 
toimetuleku parandamisele läbi pereteenuste kättesaadavuse tagamise -9,0 0,0 

SPIN MTÜ -SPIN programmi toetus - ühekordne toetus peredele -20,0 -40,0 

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks: projekti partneritele projekti  
ClenaStormWater  Kanalisatsioonitrasside remont -35,0 0,0 

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks: Tallinna LV ja Eesti Maaülikool 
EUROCOM LIFE 17 Kanalisatsioonitrasside remont -69,1 -63,8 

Erinevate spordiklubide tegevustoetused, toetused sportlastele 
võistlustel osalemiseks, toetused spordiürituste läbiviimiseks -584,3 -437,6 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -50,8 -27,3 

Hajaasustuse programm Viimsi valla osalus 6,5 tuh eurot ja toetus 
riigieelarvest  6,1 tuhat eurot 0,0 -12,6 

MTÜ Naissaare Päästeselts  0,0 -14,7 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Narva mnt  -50,8 0,0 

Liikmemaksud -55,7 -53,1 

Kohalikud omavalitsusliidud -46,0 -43,3 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi 
korraldamiseks -8,6 -8,6 

Muud liikmemaksud (Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Muusika- 
koolide Liit, Eesti Ajalooliste Laevade Selts, Gotlands Museum jt) -1,1 -1,2 

Antud tegevustoetused -224,0 -286,2 

MTÜ Viimsi Huvikeskus 0,0 -156,6 

Toetused ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumisel -79,8 0,0 

Toetused usuasutustele -7,4 -8,0 

Viimsi külaseltsid  -28,9 -37,5 

Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks  -38,3 -12,2 

Toetused spordiürituste läbiviimiseks -0,5 -4,6 

MTÜ Prangli Merepääste, Prangli SaarteSelts/WWWR Systems -62,0 -67,3 

Prangli kaupluse tegevustoetus Lumm OÜ, alates september 2020 
Saare OÜ -7,1 0,0 

KOKKU ANTUD TOETUSED -3 704,9 2 770,2 

 
Seisuga 31.12.2020 on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks 182,3 tuh. 
eurot ja põhivara soetuseks 21,0 tuh. eurot (lisa 4). Kohustusi seisuga 31.12.2020 on 100,5 
tuh. eurot (lisa 10). 
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Lisa 17. Tööjõukulud 

 
tuhandetes eurodes 

  2020   2019   

Tegevusvaldkond Töötajate 
arv  

Töötasu 
kulud 

Töötajate 
arv 

Töötasu 
kulud 

Haridus 489,86 -8 778,7 490,49 -7 974,9 

Vallavalitsus 74,59 -2 217,3 78,50 -2 272,2 

Elamu-ja kommunaalmajandus 50,66 -1 020,3 45,92 -933,9 

Vaba aeg, kultuur 47,92 -544,6 25,82 -368,4 

Tervishoid-ja sots. teenused 30,00 -448,7 30,58 -436,1 

Ajutised töölepingud   -530,5   -588,9 

Volikogu 1,00 -96,4 1,00 -90,1 

Kokku töötajate arv ja töötasukulud 694,03 -13 636,5 672,31 -12 664,5 

 
 

Erisoodustused 2020 2019 

Õppelaenude kustutamine -1,3 -1,9 

Muud erisoodustused -1,5 -8,0 

Esindus-ja vastuvõtukulud -1,6 -0,8 

Kulutused töötajate tervise edendamiseks -1,9 -2,0 

Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis -4,5 -3,7 

Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised -5,3 -14,9 

Kokku erisoodustused -16,1 -31,3 

 
 

Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud 2020 2019 

Sotsiaalmaks töötasudelt -4 475,7 -4 163,1 

Sotsiaalmaks erisoodustustelt -8,8 -15,5 

Tulumaks erisoodustustelt -5,3 -9,4 

Töötuskindlustusmaksed -106,2 -98,3 

Kokku maksud ja sots. kindlustusmaksed -4 596,0 -4 286,3 

 
TÖÖJÕUKULUD KOKKU                                         -18 248,6      -16 982,1 
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Lisa 18. Majandamiskulud ja muud kulud 

tuhandetes eurodes 

A Majandamiskulud   

  2020 2019 

Õppevahendite ja koolituse kulud  -3 432,9 -3 350,6 

Rajatiste majandamiskulud -2 823,5 -2 925,8 

Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud -1 240,7 -1 290,4 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -1 234,1 -753,2 

Administreerimiskulud -492,9 -584,0 

Sõidukite majandamiskulud -783,6 -792,2 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -674,1 -548,4 

Uurimis- ja arendustööd -161,0 -139,8 

Toiduained ja toitlustusteenused -653,1 -943,4 

Inventari majandamiskulud -249,4 -509,0 

Sotsiaalteenused -225,3 -216,3 

Kommunikatsiooni-, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud -265,2 -404,7 

Mitmesugused majanduskulud -167,1 -145,3 

Koolituskulud -109,5 -141,8 

Teavikute ja kunstiesemete kulud -73,7 -69,1 

Meditsiini-ja hügieenikulud -104,3 -59,0 

Lähetuskulud -16,9 -62,3 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -16,3 -26,5 

Eri- ja vormiriietus -12,7 -15,3 

Muu erivarustus ja materjalid -68,9 -75,0 

Avaliku korra ja julgeoleku kulud -1,3 -3,5 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 7) -4,5 -4,1 

Kokku majandamiskulud -12 811,0 -13 059,7 

   

B Muud kulud   

Maksu-, lõivu- ja trahvikulud 2020 2019 

Käibemaksukulu tegevuskuludelt -1 687,9 -1 728,9 

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt -458,2 -1 279,9 

Riigilõivud -1,3 -1,2 

Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud -156,5 -154,5 

Maamaks -48,9 -49,0 

Ettevõtte tulumaks -7,1 -0,7 

Käibemaksu finantsinvesteeringult -162,8 -159,2 

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 0,0  -1,1 

Muud maksud -0,8 -1,6 

Trahvid -2,5 0,0  

Kokku maksu-, lõivu-ja trahvikulud -2 526,0 -3 376,1 

    

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -43,6 0,7 

    

Muud tegevuskulud     

Kahjutasud, viivised (va maksuintressid ja finantskulud) -58,7 -17,6 

Muud kulud (ebatavalised kulud) -0,9 -8,2 

Kokku muud tegevuskulud -59,6 -25,8 

      

Kokku muud kulud -2 629,2 -3 402,6 
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Grupp on võtnud kasutusrendile transpordivahendeid ja inventari. Vastavad rendikulud 
(sisalduvad ülaltoodud tabelis koos vastavat liiki varade majandamiskuludega) ja  
mittekatkestavatest kasutusrendilepingutest tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendi-
maksed on järgmised: 
 

    2020     2019   

  

Muu 
inventar  

Transpordi 
vahendid 

Kokku 
Muu 

inventar  
Transpordi 
vahendid 

Kokku 

Rendikulu kasutusrendi- 
lepingutelt -424,0 -182,5 -606,5 -47,9 - 72,5 -120,4 

Rendikulu katkestamatutelt 
kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel, sh -1 119,2 -280,4 -2 133,1 -1 191,5 -208,1 -1 399,6 

Järgmine maj. aasta -472,5 -66,4 -638,9 -428,9 -74,1 -503,0 

1 kuni 5 aastat -733,9 -214,0 -947,9 -555,5 -142,5 -698,0 

üle 5 aasta -546,3 0 -546,3 -198,6 0 -198,6 

 

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega 

Tuhandetes eurodes 
 

1. Tehingud tegev- ja kõrgema juhtorgani liikmetega seotud ettevõtetega 
Riigi raamatupidamise üldeeskirja kohaselt on  aruandeaastal aastaaruandes avalikustatud 
informatsioon vaid nende tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või valla 
konsolideerimisgrupi sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. 
2020. aastal on tehingud toimunud turutingimustel. 
2019. aastal toimusid tehingud turutingimustel. 
 
2. Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja 
soodustused 

    
Konsolideerimisgrupi tegev- ja 

kõrgema juhtkonna keskmine arv 
(taandatud  täistööajale) 

Tasude kogusumma 
(tuhandetes eurodes) 

    2020 2019 2020 2019 

Volikogu liikmed 2,6 2,6 54,1 50,7 

Vallavalitsuse liikmed 4,0 4,0 170,9 182,0 

Nõukogude liikmed 20,0 21,0 70,7 68,2 

Juhatuste liikmed 6,0 5,0 179,4 148,2 

Kokku   32,6 32,6 475,1 449,1 

 
2020. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 20 liiget, kellest tasu said 20 
nõukogu liiget (2019. aastal 21 liiget, kellest tasu said 21 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 2020. aastal oli 
kokku 14,1 tuh. eurot (2019. aastal 14,1 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse 
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2020. aastal maksti kokku 14,0 tuh. eurot (2019. 
aastal 11,0 tuh. eurot). 2020. aastal maksti Rannapere Pansionaadi Juhatuse liikmele 
hüvitist 2,8 tuh eurot. 2020. aastal sisaldab Viimsi Vesi As Juhatuse liikme tasu 5,0 tuh eurot 
lisatasusid. 
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Lisa 20. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded 

Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS    
tuhandetes eurodes 

 31.12.2020 31.12.2019 

VARAD     

KÄIBEVARA     

Raha ja pangakontod 2 373,9 1 220,2 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 2 750,8 2 452,0 

Muud nõuded ja ettemaksed 940,9 913,9 

Käibevara kokku 6 065,6 4 586,1 

PÕHIVARAD     

Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes 12,1 12,1 

Osalus tütar-ja sidusettevõtetes 17 249,2 17 249,2 

Pikaajalised muud nõuded  6 997,7 3 946,5 

Kinnisvarainvesteeringud 199,9 199,8 

Materiaalsed põhivarad 57 606,7 57 365,8 

Immateriaalsed põhivarad 85,8 111,9 

Põhivarad kokku 82 151,4 78 885,3 

VARAD KOKKU 88 217,0 83 471,4 

   

KOHUSTISED JA NETOVARA     

LÜHIAJALISED KOHUSTISED     

Võlad hankijatele 837,1 1 302,2 

Võlad töövõtjatele 2 061,2 1 736,1 

Eraldised 0,0 0,0 

Muud kohustised ja saadud ettemaksed 1 296,3 1 053,8 

Laenukohustised 2 831,1 2 502,7 

Lühiajalised kohustised kokku 7 025,7 6 594,8 

PIKAAJALISED KOHUSTISED     

Laenukohustised 17 350,3 17 181,4 

Pikaajalised kohustised kokku 17 350,3 17 181,4 

NETOVARA     

Reservid 0,1 0,1 

Akumuleeritud ülejääk(puudujääk) 60 280,8 56 591,5 

Aruandeperioodi tulem 3 560,1 3 103,6 

Netovara kokku 63 841,0 59 695,2 
   

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU 88 217,0 83 471,4 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUANNE    
tuhandetes eurodes 
 

  2020 2019 

   

Tegevustulud     

Maksud 31 100,6 30 287,3 

Riigilõivud 71,0 70,9 

Saadud toetused 9 748,0 7 704,9 

Kaupade ja teenuste müük 1 256,0 1 412,2 

Muud tulud 87,5 120,0 

Tegevustulud kokku 42 263,1 39 595,3 

   

Tegevuskulud     

Tööjõukulud -15 898,4 -14 717,3 

Majandamiskulud -12 857,2 -13 036,7 

Antud toetused -4 943,4 -3 384,7 

Muud kulud -2 368,7 -3 181,0 

Põhivarade amortisatsioon -2 655,3 -2 216,1 

Tegevuskulud kokku -38 723,0 -36 535,8 

   

TEGEVUSTULEM 3 540,1 3 059,5 

   

Finantstulud-ja kulud     

Intressikulu -120,4 -151,4 

Intressitulu 0,3 0,2 

Tulem osalustelt 0,0 48,8 

Muud finantstulud-ja kulud 140,1 146,5 

Finantstulud-ja kulud kokku 20,0 44,1 

   

ARUANDEPERIOODI TULEM 3 560,1 3 103,6 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) RAHAVOOGUDE ARUANNE 

Tuhandetes eurodes 

  2020 2019 

Rahavood põhitegevusest     

Aruandeperioodi tegevustulem 3 540,1 3 059,6 

   

Korrigeerimised:     

Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus 2 655,2 2 216,1 

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt 458,2 1 279,9 

Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks -1 414,0 -578,4 

Kasum/kahjum põhivara müügist 0,0 6,4 

Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 951,9 323,3 

Korrigeeritud tegevustulem 6 191,4 6 306,9 

Käibevarade netomuutus -159,4 -200,5 

Kohustiste netomuutus -225,9 346,0 

Kokku rahavood põhitegevusest 5 806,1 6 452,4 
   

Rahavood investeerimistegevusest     

Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus -2 743,7 -8 820,5 

Antud laenud 1 526,9 768,7 

Tagasi makstud laenud -3 314,6 0,0 

Tasutud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 263,4 263,4 

Tasutud osaluse soetamisel  -901,1 -354,7 

Laekunud finantstulud 139,8 147,2 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -5 029,3 -7 995,9 
   

Rahavood finantseerimistegevusest     

Laekunud laenud 3 000,0 2 100,0 

Laenude tagasimaksed -1 689,0 -1 449,0 

Kapitalirendi tagasimaksed -813,7 -796,2 

Makstud intressid -120,4 -153,0 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku 376,9 -298,2 

   

Puhas rahavoog 1 153,7 -1 841,7 
   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  1 220,2 3 061,9 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 373,9 1 220,2 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 1 153,7 -1 841,7 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE  
Tuhandetes eurodes 
 

  Kassareserv 
Akumuleeritud 

tulem Kokku 

Saldo seisuga 31.12.2018 0,1 56 314,3 56 314,4 

Põhivara ümberhindlus   277,2 277,2 

Aruandeaasta tulem   3 103,6 3 103,6 

Saldo seisuga 31.12.2019 0,1 59 695,1 59 695,2 

Põhivara ümberhindlus   585,7 585,7 

Aruandeaasta tulem   3 560,1 3 560,1 

Saldo seisuga 31.12.2020 0,1 63 840,9 63 841,0 

 
2020. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 585,7 tuh. eurot 
(2019. aastal 277,2 tuh. eurot).  
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Lisa 21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

 
Viimsi Vallavalitsuse 2020. aasta eelarve koostati tekkepõhisel printsiibil. Eelarve täitmise 
aruanne on koostatud Viimsi Vallavalitsuse kohta ning on võrreldav konsolideerimata 
finantsaruannetega. 
 
Valla eelarve tulubaasi moodustavad: 

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

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

• laekumised finantseerimistegevusest - kohustiste võtmine. 

• aasta alguse vabad vahendid (likviidsete varade jääk). 
 
Valla eelarve kuludesse kuuluvad: 

• põhitegevuse kulud - valla poolt hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste 
ülalpidamiskulud (personali-, majandamis- ja muud kulud), tegevuskulude 
lepinguliste kohustuste täitmine (antavad toetused tegevuskuludeks), reservfondi 
moodustamine. 

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

• finantseerimistegevuse maksed - võetud laenude ja kapitalirendi põhiosa 
tagastamine. 
 

Viimsi valla 2020. aasta eelarve kinnitati volikogu 14.01.2020 määrusega nr 1 mahus 
47 629,8 tuh. eurot. Eelarve koostati ülejäägiga 1 002,4 tuh. eurot. Aasta jooksul muudeti 
eelarvet 4 lisaeelarvega (volikogu määrused nr. 2 18.02.2020, nr. 21 16.06.2020, nr. 33 
22.09.2020 ja nr. 39 15.12.2020) ning eelarve lõplikuks mahuks kujunes 47 847,1 tuh. eurot. 
Likviidsetest varadest suunati eelarvesse 750,3 tuh. eurot ning aasta lõpuks planeeriti 
likviidsete varade  jäägiks 470,0 tuh. eurot. Eelarve täideti mahus 44 289,2 tuh. eurot. 
Rahaliste vahendite (likviidsete varade) jääk suurenes aastaga 1 153,6  tuh. euro võrra ning 
oli aasta lõpu seisuga 2 373,9 tuh. eurot. 
12. märtsil 2020. aastal kuulutati Eestis koroonaviiruse leviku tõkestamiseks välja eriolukord, 
mis jättis negatiivse mõju Eesti majandusele ja maksude laekumisele. Sellest tingituna 
kinnitati volikogu 16.06.2020 määrusega nr. 21 negatiivne lisaeelarve, millega korrigeeriti 
tulubaasi ja vähendati kulusid. Sama lisaeelarvega lisandusid Riigi 2020. aasta lisaeelarvega 
Viimsi vallale eraldatud tulubaasi stabiliseerimise toetus 435,2 tuh. eurot, kohalike teede hoiu 
toetus 262,4 tuh. eurot ning uute investeeringute toetus 1 000,0 tuh. eurot. Nende II 
lisaeelarve muudatustega vähenes eelarve maht kokku 2 058,7 tuh. eurot, sh põhitegevuse 
kulud vähenesid 1 195,9 tuh. eurot ja põhivara soetuseks planeeritud investeerimiskulud 
2 058,7 tuh. eurot. Maksutulude laekumist vähendati 3 287,0 tuh. eurot.  
Vaatamata keerulisele majanduslikule olukorrale võib Viimsi valla 2020. aasta eelarve 
täitmise lugeda edukaks. Põhitegevuse tulude planeeritud maht ületati 1 880,0 tuh. euroga 
(2019. aastal 935,8 tuh. euroga) ja põhitegevuse kuludeks planeeritud eelarvelisi vahendeid 
hoiti säästliku majandamisega kokku 1 928,4 tuh. eurot (2019. aastal 950,9 tuh. eurot). 
Investeerimistegevusse panustati võrreldes eelarvega 1 010,9 tuh. eurot vähem (2019. 
aastal 893,2 tuh. eurot vähem). 
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TULUBAAS 
Põhitegevuse tulud 
Tulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 40 510,1 tuh. eurot (2019. aastal 35 781,0 tuh. 
eurot). Eelarve põhitegevuse tuludes ei olnud sellel hetkel veel arvestatud kõikide 
sihtotstarbeliste eraldistega ja projektitoetustega ning toetus- ja tasandusfondi riigieelarvelise 
eraldise lõpliku, kinnitatud mahuga. Nende eraldiste täpsustumisel ning lisaeelarvete 
muudatustega kujunes eelarve lõplikuks mahuks 38 969,1 tuh. eurot (2019. aastal 38 087,4 
tuh. eurot). Põhitegevuse tulude plaan täideti mahus 40 849,1 tuh. eurot ehk 104,8% (2019. 
aastal 39 023,1 tuh. eurot ehk 102,5%). Tulubaasi planeerimisel arvestati koroonakriisist 
tingitud keerulise majandusliku olukorraga ja sellest tingitud ettenägematute asjaoludega. 
 

 
 
Põhitegevuse tuludest oli tavapäraselt kõige suurem maksutulude osakaal – neid laekus 
31 100,6 tuh. eurot ehk 76,1% põhitegevuse tuludest, sh enamus sellest riiklike maksudena 
(üksikisiku tulumaks ja maamaks), kohalike maksude (reklaamimaks, teede ja tänavate 
sulgemise maks) osakaal maksutuludest oli vaid 0,2%. 
Olulisemad põhitegevuse tululiigid ja nende osakaalud tulude kogumahust olid järgmised: 

• üksikisiku tulumaks 28 562,9 tuh. eurot ehk 69,9%; 

• riiklik toetus- ja tasandusfond 7 430,3 tuh. eurot ehk 18,2%; 

• maamaks 2 483,7 tuh. eurot ehk 6,1%; 

• tulud kaupade ja teenuste müügist 1 327,0 tuh. eurot ehk 3,3%. 
 
Eduka tuluplaani täitmise aluseks oli eelkõige valla konservatiivne eelarvepoliitika – tulude 
prognoos koostati vastavalt majanduslikule eriolukorrale vajaliku reserviga.  
Analoogselt 2019. aastaga oli ka 2020. aasta tulude ülelaekumise peamiseks allikaks 
tulumaks, mida laekus planeeritust 1 930,4 tuh. eurot ehk 7,2% enam. Vaatamata 
koroonakriisist tingitud keerulisele majandusolukorrale laekus 2020. aastal tulumaksu 876,1 
tuh. eurot ehk 3,2% enam kui 2019. aastal (tulumaksu laekumine 2019. aastal 27 686,8 tuh. 
eurot, 2020. aastal 28 562,9 tuh. eurot). Maamaksu laekumine oli 2020. aastal plaanipärane 
(täitmine 97,4%) ning maksu laekus võrreldes 2019. aastaga samas mahus, sest maa 
maksustamise tingimusi 2020. aastal ei muudetud. Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus 
kavandatud mahus (täitmine 99,0%). Kohalike maksude laekumine jäi tagasihoidlikuks ning 
neid laekus majanduslikust eriolukorrast tingitult veidi vähem kui 2019. aastal - võrreldes 
2019. aastaga laekus teede ja tänavate sulgemise maksu 10,6 tuh. eurot vähem ja 
reklaamimaksu laekumine vähenes 14,8 tuh. euro võrra. Kohalike maksude osakaal 
moodustab tuludest tavapäraselt kõige väiksema osa - vaid 0,1%. Muid eespool nimetamata 
tegevustulusid (vee erikasutuse tasu, trahvid, tagatistasud, sotsiaaltaristu tasu jms)  laekus 
88,4 tuh. eurot planeeritust vähem (täitmine 87,5%), sest sotsiaaltaristu tasude laekumine 
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sõltub detailplaneeringute menetlemisega seotud toimingutest ja nende kiirusest. Vee 
erikasutuse tasu laekus plaanipäraselt. 
Põhitegevuse tulude maht kasvas võrreldes 2019. aastaga 1 826,0 tuh. euro võrra ehk 4,7% 
(2019. aastal kasv võrreldes 2018. aastaga 3 241,2 tuh eurot ehk 9,1%).Võib öelda, et valla 
2020. aasta põhitegevuse tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale 
vajaliku reserviga ja tulude tegelik laekumine ületas planeeritud laekumisi kokku 4,8 % 
(2019. aastal 2,5%). 
 

  2020  
    2019 

  Esialgne 
eelarve 

Lõplik eelarve Täitmine Täitmise % Täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD  40 510,1 38 969,1 40 849,1 104,8 39 023,1 

Maksutulud 31 832,8 29 262,5 31 100,6 106,3 30 287,2 

Füüsilise isiku tulumaks 29 202,8 26 632,5 28 562,9 107,2 27 686,8 

Maamaks 2 550,0 2 550,0 2 483,7 97,4 2 521,0 

Reklaamimaks 71,0 71,0 52,1 73,4 62,7 

Teede ja tänavate sulgemise maks 9,0 9,0 1,9 21,1 16,7 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 518,5 1 340,5 1 327,0 99,0 1 482,9 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 6 982,9 8 190,2 8 334,0 101,8 7 126,6 

Tasandusfond (lg 1) 81,8 101,5 101,5 100,0 81,8 

Toetusfond (lg 2) 6 421,5 7 328,8 7 328,8 100,0 6 318,5 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 479,6 759,9 903,7 118,9 726,3 

Muud tegevustulud  175,9 175,9 87,5 49,7 126,4 

Laekumine vee erikasutusest 71,0 71,0 66,3 93,4 63,2 

Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  104,9 104,9 21,2 20,2 63,2 

 
Investeerimistegevuse tulud 
Investeerimistulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 1 819,3 tuh. eurot (2019. aastal 411,0 tuh. 
eurot). Esialgne eelarve ei sisaldanud aasta jooksul põhivarade soetuseks laekunud kõiki 
sihtotstarbelisi eraldisi. Täiendavate sihtotstarbeliste eraldiste lisandumisel kujunes lõplikuks 
investeerimistegevuse tulude mahuks 2 435,3 tuh. eurot (2019. aastal 1 207,0 tuh. eurot). 
Investeerimistegevuse tulude maht kasvas võrreldes 2019. aastaga peaaegu kahekordselt -
kasv 876,9 tuh. eurot ehk 93,3%.  
Kõige suurema osakaalu moodustasid investeerimistegevuse tuludes põhivara soetuseks 
saadud sihtfinantseeringud – 77,8%. Suuremahulisem investeeringutoetus saadi 
Rahandusministeeriumist – Riigi 2020. aasta lisaeelarvega eraldati Viimsi vallale COVID-9 
eriolukorra toetusmeetmena investeeringutoetus 1 000,0 tuh. eurot, millest 901,1 tuh. eurot 
kavandati Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium rajamiseks ja 98,9 tuh. eurot Püünsi 
korvpalliväljaku rajamiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt laekus 
projektitoetusena Haabneeme tänavavalgustuse renoveerimiseks (LED-valgustus) 278,4 tuh. 
eurot ja Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamiseks 
69,4 tuh. eurot. Välispordiväljaku rajamiseks saadi Rahandusministeeriumist 
investeeringutoetus 48,4 tuh. eurot. Puuetega inimeste eluaseme kohandamisteks laekus 
Sotsiaalministeeriumilt 14,2 tuh. eurot. Hajaasustuse programmi toetuseks saadi 2,9 tuh. 
eurot. Investeeringutoetuste laekumist mõjutab eelarve tekkepõhine arvestusprintsiip – 
laekunud toetused kantakse tuluks alles siis, kui kõik sihtfinantseerimise tingimused on 
täidetud ehk kuluaruanded esitatud ning toetuse andja poolt aktsepteeritud ja abikõlbulikeks 
tunnistatud. 
OÜ Viimsi Halduselt laekusid laenud tagasi graafikujärgselt ning nende osakaal 
investeerimistegevuse tuludes oli 14,5%. Finantstulude laekumine jäi võrreldes 2019. 
aastaga samale tasemele ja laekus plaanipäraselt. 
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  2020  
    2019 

  Esialgne 
eelarve 

Lõplik eelarve Täitmine Täitmise % Täitmine 

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD  1819,3 2435,3 1817,1 74,6 940,2 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 1407,4 2023,4 1413,3 69,8 530,1 

Tagasilaekuvad laenud  263,4 263,4 263,4 100 263,4 

Finantstulud  148,5 148,5 140,4 94,5 146,7 

 
KULUBAAS 
Põhitegevuse kulud 
Kulude mahuks oli eelarve vastuvõtmise hetkel planeeritud 36 421,9 tuh. eurot (2019. aastal 
32 421,4 tuh. eurot). Eelarve vastuvõtmise hetkel ei olnud 2020. aasta eelarve tuludes ja 
kuludes veel arvestatud kõikide sihtotstarbeliste eraldistega ja projektitoetustega ning toetus- 
ja tasandusfondi riigieelarvelise eraldise lõpliku, kinnitatud mahuga. Nende eraldiste 
täpsustumisel ning lisaeelarvete muudatustega kujunes põhitegevuse kulude eelarve 
lõplikuks kavandatud mahuks 36 586,1 tuh. eurot (2019. aastal 33 687,3 tuh. eurot). 
Kulubaasi täpsustamisel arvestati koroonakriisist tingitud keerulise majandusliku olukorraga 
ja sellest tingitud ettenägematute asjaoludega. Tegelikke kulutusi tehti 2020. aastal 34 657,7 
tuh. eurot ehk 94,7% kavandatud mahust (2019. aastal vastavalt 32 716,4 ja  97,2%). 
Vaatamata sellele, et võrreldes 2019. aastaga põhitegevuse kulud suurenesid, säästeti aasta 
lõpuks kulueelarves 1 928,4 tuh. eurot ehk 5,3%. Planeeritud mahtu ületati kululiikidest vaid 
mittesihtotstarbeliste toetuste osas, kuid nende osakaal põhitegevuse kuludes on vaid 1,6%. 
Toetuste kulu kajastamist mõjutab eelarve tekkepõhine arvestusprintsiip – antud toetused 
kantakse kuluks alles siis, kui kõik toetuse andmise tingimused on saaja poolt täidetud ehk 
kuluaruanded esitatud ning toetuse andja poolt aktsepteeritud ja abikõlbulikeks tunnistatud. 
Suurim kokkuhoid saavutati muudes tegevuskuludes – 1 708,1 tuh. eurot, sh neist enim 
säästeti majandamiskulusid – 1 124,0 tuh. eurot. Muid kulusid säästeti 483,8 tuh. eurot ja 
tööjõukulusid 100,3 tuh. eurot. Tegevuskuludeks antud toetusi säästeti kokku 220,3 tuh. 
eurot. Vaatamata asjaolule, et sotsiaalabitoetuste ja muude füüsiliste isikute toetuste 
eelarves säästeti 58,7 tuh. eurot, kasvas nende toetuste maht võrreldes 2019. aastaga 
teistest tegevuskuludeks antavatest toetustest enim - 634,7 tuh. eurot ehk 71,5%. 
Võrreldes 2019. aastaga kasvasid põhitegevuse kulud 1 941,3 tuh. eurot ehk 5,9%  (2019. 
aastal võrreldes 2018. aastaga kasv 4 549,6 tuh. eurot ehk 16,1%). Enim kasvasid aastaga 
sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele +71,5% ja mittesihtotstarbelised 
toetused +48,1%, sihtotstarbeliste tegevustoetuste ja personalikulude kasv jäi vahemikku 7-8 
%. Majandamiskulude maht vähenes aastaga -1,6%. Kulueelarvet ei ületatud ning eelarve 
täitmiseks kujunes 94,7% (2018. aastal 97,2%). 
 

              2020     2019 

  

  
Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

PÕHITEGEVUSE KULUD  36 421,9 36 586,1 34 657,7 94,7 32 716,4 

Antavad toetused tegevuskuludeks 3 508,6 4 214,5 3 994,2 94,8 3 061,4 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 994,9 1 580,5 1 521,8 96,3 887,1 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 2 004,2 2 191,0 1 918,8 87,6 1 800,6 

Mittesihtotstarbelised toetused 509,5 443,0 553,6 125,0 373,7 

Muud tegevuskulud 32 913,3 32 371,6 30 663,5 94,7 29 655,0 

Personalikulud  15 821,4 16 000,3 15 900,0 99,4 14 717,1 

Majandamiskulud  16 187,9 15 658,8 14 534,8 92,8 14 765,7 

Muud kulud   904,0 712,5 228,7 32,1 172,2 
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Ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2019 ja 2020: 

 
Tavapäraselt eelnevatele aastatele on ka 2020. aastal enamus ehk 59,4% põhitegevuse 
kuludest tehtud hariduse valdkonnas (2019. aastal 59,1%). Kõikides valdkondades, välja 
arvatud üldiste valitsemissektori teenuste ning avaliku korra valdkond, on kulud võrreldes 
2019. aastaga kasvanud. Valitsemissektori kulud on aastaga vähenenud 148,3 tuh. eurot 
ehk 3,4%, nende kulude osakaal põhitegevuse kuludes on samuti vähenenud 12,3%ni 
(2019. aastal osakaal 13,5%). Avaliku korra kulude osakaal põhitegevuse kuludes on vaid 
0,3% ning nende vähenemine on minimaalne – 8,6 tuh. eurot. Enim on rahaliselt kasvanud 
hariduse kulud – 1 217,3 tuh. eurot, aastane kasv 6,3%. Oluline osa kulude kasvus oli 
haridusasutuste töötajate palgatõusul nii riigi kui ka valla poolt rahastavatel ametikohtadel. 
Üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäär kasvas 1300 eurolt 1400 euroni (Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud õpetaja töötasu alammäär 2020. aastal 1315 eurot) ehk 7,7% 
ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate alammäär keskmiselt 6% ja abiõpetajatel 7%, 
palgamäär sõltub kehtivast kutsetunnistusest ja atesteerimisel omistatud ametijärgust. Vaba-
aja ja kultuuri kulud suurenesid aastaga 189,6 tuh. eurot ehk 5,8% ning nende kasvu mõjutas 
huvikoolide ja raamatukogu töötajate palgatõus keskmiselt 8%. Keskkonnakaitse kulude 
kasv on tingitud projektidega LIFE 17 Urban Sorm ja CleanStormWater seotud kuludest. 
Sotsiaalvaldkonna kulude kasv on tingitud sotsiaalabitoetuste kulude suurenemisest.  
Põhitegevuse kulude kasv oli võimalik tänu põhitegevuse tulude kasvule. 
 
Investeerimistegevuse kulud 
Investeerimiskulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 8 634,8 tuh. eurot. Esialgset eelarvet 
korrigeeriti lisaeelarvetega arvestades koroonakriisist tingitud majandusolukorda ning 
lõplikuks investeerimistegevuse kulude eelarveks kujunes 8 757,9 tuh. eurot (2019. aastal 
9 328,0 tuh. eurot). Väikse suurenemise põhivarade investeeringutes tingis Riigi 2020. aasta 
lisaeelarvega Viimsi vallale eraldatud investeeringute toetuse eraldis 1 000,0 tuh. eurot. 
Investeerimistegevuse tegelikud kulud kujunesid planeeritust väiksemaks – kokku säästeti 
1 629,1 tuh. eurot (täitmine 81,4%). Põhivarade soetuse suurem sääst (täitmine 32,7%)  on 
eelkõige tingitud asjaolust, et Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium rajamine delegeeriti 
OÜ Viimsi Haldusele ning selleks ettenähtud vahendid kajastuvad eelarve täitmises OÜ 
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Viimsi Haldusele antava laenuna 3 314,6 tuh. eurot ning põhivara soetuseks antava 
sihtfinantseeringuna 901,1 tuh. eurot. Muudatus on investeerimistegevuse kulude eelarve 
sisene ning investeerimiskulude kogumahtu ei muuda. Mõned investeeringutega seotud 
kulud lükkusid ehituslikest põhjustest tingituna osaliselt 2021. aastasse. Mõju avaldas ka 
asjaolu, et osad investeeringutega seotud kulud kajastuvad sõltuvalt soetusmaksumusest 
põhitegevuses -  KOFS § 28 lõige 5 sätestab, et põhitegevuse kulude ja 
investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine 
eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud asjaolust, et planeeritud tehing 
klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvele võtmise reeglitest teisiti, kui 
eelarves oli ette nähtud. 
Kuna EURIBOR püsis 2020. aastal endiselt negatiivsel tasemel, siis korrigeeriti lisaeelarvega 
finantskulude eelarvet ning aasta lõpuks saavutati tänu madalale baasintressile 
finantskuludes kokkuhoid 68,7 tuh. eurot. 
 

    
          2020 

    
2019 

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD (-) 8 634,8 8 757,9 7 128,8 81,4 8 168,0 

Põhivara soetus 8 300,5 8 547,0 2 792,7 32,7 7 693,3 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 11,0 21,8 901,1 4 133,5 323,3 

Antavad laenud  0,0  0,0  3 314,6  0,0  

Finantskulud   323,3 189,1 120,4 63,7 151,4 

 
 
Ülevaade investeerimiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2019 ja 2020: 

 
Olulisemad ja mahukamad põhivara investeeringud olid 2020. aastal seotud üldiste 
valitsemissektori teenuste valdkonnaga – need moodustasid investeeringute kogumahust 
48,3%. Siin kajastuvad Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium rajamiseks OÜ Viimsi 
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Haldusele antud laen 3 314,6 tuh. eurot, kohustuste teenindamisega seotud finantskulud 
(intressid) 120,4 tuh. eurot ning  panustati vallavalitsuse infotehnoloogilisse uuendamisse 
panustatud 7,3 tuh. eurot. 
Majandusvaldkonda investeeringute maht jäi 2020. aastal oluliselt väiksemaks seoses teiste 
käimasolevate suuremahuliste investeeringutega. Nende osakaal investeeringute 
kogumahust oli 2020. aastal 8,7%. Enim ehk 312,4 tuh. eurot panustati teede ehitusse ja 
hooldusesse (pindamine, parklate ehitamine ja laiendamine, jalgteede rekonstrueerimine, 
Lubja tee ja Pärtepõllu tee ristmiku ümberehitus, Aiandi tee remonttööd, Naissaare Tagaküla 
teede remonttööd, projekti „Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-
menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel“ infotehnoloogilised kulud jne). Lubja 
teele Uus-Pärtle lasteaia juurde paigaldati nutiülekäigurada, mille paigalduseks, seadistuseks 
ja kasutamise koolituseks kulus 14,2 tuh. eurot. Haabneeme Ravi tee ühistranspordi 
peatusesse paigaldati kompleksootepaviljonid (2 ootekoja moodulit  ja rattaparkla) 
maksumusega  113,6 tuh. eurot. BATSeCo-BoaT välisprojekti raames soetati ja paigaldati 
Kelnase ja Leppneeme sadamasse väikelaevadelt reovee vastuvõtmise seadmed ja 
Leppneeme sadam sai väikelaevade tankla, töödele kulus 54,0 tuh. eurot. Prangli saare 
Kelnase sadam sai uue teenindushoone, ja Leppneeme sadama paadikuuri põrand 
betoneeriti, töödele kulus 85,3 tuh. eurot. Kelnase sadama parkla projekteerimisele ja 
ehitamisele kulus 40,2 tuh. eurot. 
Keskkonnakaitse investeeringute maht kasvas aastaga oluliselt ning need on seotud 
peamiselt LIFE UrbanStorm sademeveeprojekti testalade ehitustöödega Viimsi mõisapargis 
ja Randvere tee ääres, nendele töödele kulus 439,3 tuh. eurot. Sadeveetorustike 
projekteerimise, paigaldamise ja rekonstrueerimisega seotud investeeringutele kulus 32,0 
tuh. eurot. 
Elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringuid teostati mahus 982,8 tuh. eurot ning nende 
osakaal investeeringute kogumahust oli 13,8%. Kõik investeeringud on seotud 
tänavavalgustusega, sealhulgas 783,4 tuh. eurot on projektidega LED II ja LED III seotud 
kulud ning 199,4 tuh. eurot muud tänavavalgustuse ehitamise ja renoveerimisega seotud 
investeeringud (Laiaküla Lilleoru tee ning Randvere küla Tülli tee ja Mündi tee 
tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd, Annuse tee tänavavalgustus, Prangli saare 
Lääneotsa tee valgustuse rajamine, Soosepa tee mänguväljaku valgustuse rajamine jne). 
Aasta jooksul rajati valgustus 11 teele ning Soosepa mänguväljakule ning kokku lisandus 
tänavavalgustuse võrku 192 uut LED-valgustit. 
Vaba aja, kultuuri ja religiooni investeeriti kokku 257,4 tuh. eurot ning nende osakaal kõigis 
investeerimiskuludes oli 3,6%. Spordiväljakutesse investeeriti 67,1 tuh. eurot (jalgrattaparkla 
rajamine, Karulaugu terviseraja IV etapi projekteerimine, Püünsi spordiväljaku 
projekteerimine). Raamatukogusse investeeriti 15,6 tuh. eurot (kaldtee piirde paigaldus, 
uudiskirjanduse riiulite soetamine, uksega klaasseina paigaldus). Prangli saare kirikus 
teostati renoveerimistöid 18,0 tuh. euro eest. Prangli saare laulava laiendusele kulus 6,7 tuh. 
eurot. Paekalda spordi- ja mänguväljaku rajamisse investeeriti 150,0 tuh. eurot. 
Hariduse valdkonna investeeringud kasvasid aastaga oluliselt ning moodustasid 18,5% 
kõigist investeerimistegevuse kuludest. Püünsi Kooli juurde rajati korvpalliväljak 
maksumusega 106,9 tuh. eurot. Viimsi Kooli infotehnoloogilist taristust parendamisele kulus 
81,4 tuh. eurot. Haabneeme Kooli investeeriti 17,9 tuh. eurot (serveri soetamine, garderoobi 
uuendamine). Randvere Kooli ümber- ja juurdeehituseks ning väikeklasside rajamiseks kulus 
kokku 214,9 tuh. eurot. Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium rajamiseks anti OÜ Viimsi 
Haldusele sihtotstarbeline toetus 901,1 tuh. eurot (Riigi 2020. aasta lisaeelarve 
investeeringute toetus). 
Sotsiaalse kaitse valdkonna investeeringud 33,1 tuh. eurot kajastavad Prangli saare 
kiirabipunkti ehitamisega seotud kulusid. 
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Valla kulude struktuur  valdkondade lõikes 2020. aastal: 

 
 
Finantseerimistehingud 
Kokku tasuti 2020. aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid summas 2 502,7 tuh. eurot (2019. 
aastal 2 245,2 tuh. eurot), sh laenumakseid 1 689,0 tuh. eurot (AS-le Swedbank 526,8 tuh. 
eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 177,5 tuh. eurot ja SA-le Danske Bank / AS 
LHV Pank 984,7 tuh. eurot) ning kapitalirendikohustusi 813,7 tuh. eurot (OÜ-le Viimsi 
Haldus). SA-st Danske Bank võetud laenukohustused anti 2020. aasta oktoobrist seoses 
panga Eesti filiaali likvideerimisega üle AS-le LHV Pank. 
2020. aastaks planeeritud laenust 5 200,0 tuh. eurot võeti kasutusele 3 000,0 tuh. eurot.  
Laen võeti laenupakkumuse võitjalt AS-lt SEB Pank (Viimsi Vallavalitsuse 05.08.2018 
korraldus nr 442). Laenu võtmise eesmärgiks oli finantseerida Viimsi valla 2020. aasta 
eelarves kavandatud investeeringuid. Võetava laenu summaga on arvestatud ka valla 
arengukavas ja eelarvestrateegias aastateks 2019-2024. 
 

    
          2020 

    
2019 

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 2 626,9 3 216,9 497,3   -145,2 

  Kohustuste võtmine (+) 5 200,0 5 720,0 3 000,0 52,4 2 100,0 

  Kohustuste tasumine (-) -2 573,1 -2 503,1 -2 502,7 100,0 -2 245,2 

 
Likviidsete varade muutus 
Likviidsete varade (rahaliste vahendite) jäägiks seisuga 31.12.2020 kujunes 2 373,9 tuh. 
eurot ning aastaga suurenes see 1 153,6 tuh. euro võrra (seisuga 31.12.2019 jääk 1 220,2 
tuh. eurot). Likviidsete varade suurenemine saavutati 2020. aastal eelkõige säästliku 
majandamisega kokku hoitud põhitegevuse kuludega (kokkuhoid 1 928,4 tuh. eurot). Ka 
tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga ning 
tulude plaanipärasest edukamal laekumisel (enam laekus 1 880,0 tuh. eurot) oli samuti 
oluline osa likviidete varade jäägi kujunemisel. 
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Lisa 22. Reservfondi täitmise aruanne 

 
tuhandetes eurodes 

Tegevusala  Eraldiste selgitused Reservfond   

    eraldatud kulutatud 

Vallavalitsus 
Eraldis OÜ-le Revnetek System kohtuotsusest 
tulenevate kulude (leppetrahv ja viivised) hüvitamiseks. 

34,8 34,8 

Viimsi saared, 
veetransport 

Kaasfinantseeringu eraldamine Väikesaarte programmi 
projektile „Prangli Lõunasadama merepäästevõimekuse 
parendamine“. 

22,9 
22,9 

  

MLA Viimsi 
Lasteaiad 

Eraldis Rannapere Pansionaadi II korruse ruumide 
kohandamiseks lasteaiateenuse osutamiseks 

43,5 43,5 

Randvere Kool 
Eraldis Randvere Kooli 2 rõdu ümberehitamiseks 
väikeklassideks 

71,4 71,4 

Muu sotsiaalne 
kaitse 

Eraldis AS-le Fertilitas koroonaviiruse vastu võitlemise 
meetmete rakendamiseks Viimsi valla territooriumil 

3,7 3,7 

Ühistranspordi 
korraldus 

Täiendavate vahendite eraldamine ühistranspordi 
korraldamiseks seoses liiniveo tariifide, vallaliinide 
muudatuste ja eriolukorrast tingitud piletimüügi tulu 
vähenemisega. 

50,0 50,0 

  Reservfondi kulud kokku 226,3 226,3 

 
2020. aastaks kinnitatud reservfondi eelarve ühekordseteks erakorralisteks kuludeks oli 
684,9 tuh. eurot ning aasta lõpuks jäi kasutamata 458,6 tuh. eurot (2019. aastal lõplik 
eelarve 259,3 tuh. eurot ja jääk aasta lõpuks 221,7 tuh. eurot). Kõik eraldised tehti 
vallavalitsuse korralduste alusel.  
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MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD 

 
 
 
Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Viimsi Vallavalitsus. 
 
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Viimsi Vallavalituse otsus 
aruande heakskiitmise kohta. 
 
 
 
/digitaalselt allkirjastatud/ 

Illar Lemetti                                                             ....................................... 
Vallavanem                                                                      kuupäev 
 
 
 

 

 


