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KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE 

ÜLEVAADE VIIMSI VALLA MAJANDUSKESKKONNAST 

 
Eesti Panga 21.12.2021 majandusprognoosi järgi kujuneb tänavuseks majanduskasvuks 8%, 
kuid juba järgmisel, 2022. aastal aeglustub majanduskasv 3%-st allapoole. Majanduskasvu 
kahandab ka erakordselt kiire hinnatõus, mis võib hakata raugema kõige varem 2022. aasta 
teises pooles. Mitmed kohalikud põhjused võivad aga pikendada kiire hinnatõusu perioodi Eestis. 
Kui 2021. aasta keskmine hinnatõus jäi alla 5%, siis 2022. aastal võib hinnatõusuks kujuneda 
7%. Tarbijahindade kiire kasv on siiski ajutine ning oodatavalt taandub 2022. aasta teises 
pooles. Tarbijakorv kallineb peamiselt erinevate energiakandjate tõttu, mille põhjused asuvad 
suuremas osas Eestist väljaspool. Energiakulude edasikandumine teiste toodete ja teenuste 
lõpphinda annab inflatsioonile hoogu ka lähikuudel. Tempokas hinnatõus läbib tipphetke 2022. 
aasta esimeses pooles, mil lühiajalised mõjud erinevatele hindadele eeldatavasti taanduvad. 
Mitmel põhjusel võib hinnatõus siiski kujuneda prognoositust kiiremaks. 
Hinnatõus Eestis aeglustub prognoosi järgi 2023.–2024. aastal alla 3%. Hinnakasv on sarnastel 
põhjustel ajutiselt kiirenenud kogu euroalal. Kui euroala hinnatõus peaks püsivalt hakkama 
ületama eesmärgiks seatud 2%, karmistatakse euroala rahapoliitikat, mis talitseb ka hinnakasvu 
Eestis. Samas valitseb oht, et kiire hinnatõusu periood kestab Eestis oodatust kauem ja selle 
taga on peamiselt kohalikud põhjused. Süvenev töötajate nappus Eestis sunnib ettevõtteid niigi 
palku tõstma, aga sellele võib lisatõuke anda ajutine hüpe elukalliduses. Sellises olukorras võib 
tekkida n-ö palga-hinnakasvu spiraal, mis kahjustab nii inimeste ostujõudu kui ka ekspordisektori 
konkurentsivõimet, millest sõltub Eesti pikaajaline palgakasv ja töökohtade loomine. 
Eesti majandus on koroonakriisist taastumise kiiruse poolest Euroopa riikide esirinnas, kuid seni 
nähtud tempokas kasv möödub. Kasvu takistavad üleilmsed tarneprobleemid, kuid enamikus 
tegevusvaldkondades pärsib edasist arenemist üha enam ka vaba tööjõu puudus. Samuti on 
olemasolevad tootmisressursid juba rakendatud kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Edasine 
majanduse kasv tuleb seetõttu raskemini ning järgmisel aastal kahandab kasvutempot ka 
erakordselt kiire hinnakasv. 
Eesti Pank jälgib hoolikalt, kui kiiresti kasvavad kinnisvarahinnad ja inimeste 
laenukoormus. Piiratud tarbimisvõimaluste ja II pensionisambast välja võetud säästude tõttu on 
vaba raha hulk jõudsalt kasvanud. Nõudlus kaupade ja teenuste järele on suur. Lisaks püsib 
kõrgel ka huvi elukondliku kinnisvara vastu. Hetke kõrget nõudlust arvestades ei tule uut 
kinnisvara turule piisavas mahus ja see toidab kinnisvara hinnakasvu. Kui kinnisvarahindade 
väga kiire kasv jätkub ja inimeste laenukoormuse tõus märkimisväärselt kiireneb, on Eesti Pank 
selle pidurdamiseks valmis karmistama eluasemelaenude andmise tingimusi. 
Kiiret hinnatõusu aitaks pidurdada riigieelarve väljumine puudujäägist. Piirangutest enim 
kannatanud valdkonnad (turism, meelelahutus, majutus ja toitlustus) pole veel täies ulatuses 
taastunud, ent suuremal osal majandusharudest läheb hästi või väga hästi. Riigi kulutuste kiire 
kasvatamine ja nõudluse ergutamine lükkavad hinnatõusu veelgi tagant olukorras, kus see on 
juba niigi kiire. Kuna palgad kasvavad Eestis kasvavad kiiresti, avaldab see tahes-tahtmata 
survet riigile tõsta palkasid ka avalikus sektoris. Aga sellele lisaks on valitsus planeerinud 
püsikulude tõusu, millest suurimad on pensionitõus ja pensioni tulumaksuvabastuse 
suurendamine. Kasvavaid kulutusi arvestades on keeruline viia lähiaastatel riigieelarvet 
tasakaalu, kui tulude poolel muutust ei toimu. 
Euroopa Keskpanga (EKP) 10.03.2022 pressiteate kohaselt on Venemaa sissetung Ukrainasse 
Euroopa jaoks pöördeline aeg. EKP nõukogu väljendab oma täielikku toetust Ukraina rahvale. 
Nõukogu tagab sujuvad likviidsustingimused ning rakendab Euroopa Liidu ja Euroopa valitsuste 
kehtestatud sanktsioone. Kasutusele võetakse kõik vajalikud meetmed finantsstabiilsuse 
kaitseks ja hinnastabiilsuse saavutamiseks. 
Nõukogu otsustas säilitada põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 0,00%, 
laenamise püsivõimaluse intressimäärana 0,25% ning hoiustamise püsivõimaluse 
intressimäärana −0,50%. 
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EKP baasintressimäärade võimalik muutmine toimub mõne aja jooksul pärast EKP nõukogu 
poolt varaostukava raames tehtavate netoostude lõppu ning seda tehakse järk-järgult. EKP 
baasintressimäärade areng juhindub võetud strateegilisest kohustusest stabiliseerida inflatsioon 
keskpika aja jooksul 2% tasemel.  
Pidades silmas äärmiselt suurt ebakindlust Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse ning ohtu, et 
mõjude piirkondlik ülekandumine kahjustab euroala finantsturge, otsustas EKP nõukogu 
pikendada eurosüsteemi tagasiostutehingute vahendit keskpankadele (EUREP) kuni 
15. jaanuarini 2023. Need meetmed koos moodustavad tervikliku kaitsevahendi võimaliku 
likviidsusvajaduse täitmiseks eurodes euroalaväliste turuhäirete korral. EKP nõukogu hindab 
euroalaväliste keskpankade taotlusi eurodes likviidsusliinide avamise kohta igal üksikjuhul eraldi. 
EKP nõukogu on valmis kõiki oma rahapoliitilisi instrumente vajadust mööda kohandama, et 
tagada keskpikas perspektiivis inflatsiooni stabiliseerumine 2% tasemel. 
Viimsi valla majanduslik olukord järgis 2021. 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 01.01.2022 on vallas rahvastikuregistri 
andmetel registreeritud 21 974 elanikku (01.01.2021 elanike arv 21 358). 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 
majanduskriisile ka 2021. aastal. Keskmine maksumaksja brutosissetulek suurenes aastaga 
1882 euroni (2020. aasta keskmine 1790 eurot). Viimsi valla maksumaksjate keskmine 
brutosissetulek on jätkuvalt Eesti kohalike omavalitsuste hulgas üks kõrgemaid ning jääb 
hetkel veidi alla vaid Rae valla keskmisele brutosissetulekule (1967 eurot). Samuti kasvas 
aastaga maksumaksjate arv 458 maksumaksja võrra (2020. aasta lõpus 10 759 ja 2021. 
aasta lõpus 10 839 maksumaksjat) ning väike kasv jätkub endiselt (2021. aasta veebruaris 
11 217 maksumaksjat). Maksumaksjate arvu kasvu peamiseks põhjuseks oli valla elanike 
arvu ja tööhõiveliste osakaalu suurenemine. Need näitajad tagasid ka 2021. aastal 
majanduskriisi tingimustes füüsilise isiku tulumaksu (FIT) kui kohaliku omavalitsuse peamise 
maksude tuluallika laekumise kasvu - FIT laekumine kasvas 2021. aastal võrreldes 2020. 
aastaga 2020. aastal 9,3% (2020. aasta kasv võrreldes 2019. aastaga 3,2%). 
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Viimsi vallas oli 2022. aasta veebruari lõpus töötuna registreeritud 650 inimest (2021. aasta 
veebruaris 808 registreeritud töötut). Töötute arv kasvas COVID-19-st tingitud majanduskriisi 
tingimustes alates 2020. aasta kevadest kuni 2021. aasta märstini (832 registreeritud töötut) 
ning alates aprillist 2021 on töötute arv kuust kuusse langenud. Viimsi valla töötute arv on 
jäänud kõikides perioodides väiksemaks nii kogu Eesti kui ka Harju maakonna näitajatest. 
2021. aasta veebruari seisuga on Eesti töötuse määr 6,9% ja Harjumaal 6,5%. Viimsi valla 
töötuse määr jääb hetkel veidi alla 5% ning eeldatavalt langeb ka järgnevatel kuudel, jäädes 
ka edaspidi väiksemaks Eesti ja Harjumaa töötuse määrast. 
  

ÜLEVAADE KONSOLIDEERIMISGRUPI PEAMISTEST 
ARENGUSUUNDADEST JA TEGEVUSEST 

 
2021. 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 sihtasutusi. Konsolideerimisgrupi asutused on integreeritud 
valla ühtsesse arengusse. Valla eelarve koostamisel ja täitmisel on aluseks 
investeerimisvajadused, mida suures osas teostavad tütarettevõtted. 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 01.01.2022 oli rahvastikuregistri andmetel 21 974, neist saartel elas 
kokku 243 rahvastikuregistrisse kantud elanikku (Pranglil 216, Naissaarel 22 ja Kräsulil 5 
elanikku). Teised väikesaared on alaliste elanikega asustamata. Viimsis vallas asub kaks 
alevikku ja 20 küla, neist saartel 6 küla. 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); 
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• SA Rannarahva Muuseum 100% (Viimsi paikkonna ajaloo-ja kultuuripärandi 
kogumine, säilitamine ning tutvustamine); 

• SAKultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium (Viimsi vallas kultuuritegevuse 
edendamine, võimaluste loomine kultuuri- ja haridustegevuse korraldamiseks).  

2021. aastal Viimsi Vallavalitsusel sidusettevõtjad puudusid.   

OÜ Viimsi Haldus põhitegevuseks oli 2021. aastal jätkuvalt haldus- ja hooldusteenuse 
osutamine Viimsi valla koolidele ja lasteaedadele ning sadamateenuse osutamine 
Leppneeme ja Kelnase sadamas. 2022. aastal on plaanis jätkata põhitegevusega. 2020 IV 
kvartalis alustati Viimsi Kultuuri- ja hariduskeskuse Artium ehitustöödega, millega jätkatakse 
2021. aastal. Eesmärgiks 2022. aasta esimesel poolel ehitada ja sisustada Viimsi Artium 
ning anda see üle sihtasutusele. 2022 aastal ehitab ja sisustab Viimsi Haldus OÜ Randvere 
kooli ujula koos HEV klassiruumidega. 

AS Viimsi Vesi põhitegevuseks oli 2021. aastal jätkuvalt vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
pakkumine. 2021. aastal investeeriti põhivarasse kokku 2,44 tuh. eurot, mis valdavalt oli vee- 
ja kanalisatsioonirajatiste parendamine. Investeeringus teostati ettevõtte omavahenditest. 
Põhieesmärkideks on 2022. 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. 2022 aastal on plaanis arendamise kava 
kaasajastamine ning uute investeeringute rajamine vastavalt uuendatud kavale. 

AS Rannapere Pansionaadi põhitegevuseks on üldhooldusteenuse pakkumine eakatele. 
2021. aastal lisandus lisateenusena hingehoiuteenus ning tööle võeti hingehoidja. 
Rannapere Pansionaat üürib ruume Viimsi Astri Lasteaiale, valla eakate päevakeskusele ja 
ühte korterit Viimsi vallale intervallhoiuteenuse osutamiseks mäluhäiretega inimestele. 2021. 
aasta põhilised tegevused olid pansionaadi ruumide jätkuv vastavusse viimine 
tuleohutusnõuetele, renoveeriti kogu maatiiva koridor, paigaldati uus põrandakate, uuendati 
kõikide tubade uksed ja uksepakud, renoveeriti söögituba täies mahus, vahetati söögisaali 
välisuks ja söögisaal sai kauni seinamaalingu. Lisaks korrastati osaliselt elanike eluruumid ja 
vahetati välja mööbel remonditud tubades. 2022. aastal on kavas edasi parendada elanike 
eluruume ja olmetingimusi, renoveeritakse meretiiva koridor täies mahus. Rannapere 
Pansionaat taotles raha Euroopa Liidu struktuurifondidest projekti „Eaka inimese 
vanaduspõlv turvalises elukeskkonnas“.  Projekt sai toetust ja rahastatud projektiga saab 
vastavalt tuleohutusnõuetele pansionaadi hoone jagatud tuletõkkesektsioonideks ning 
sellega tagatakse tulekahju olukorras põlengu leviku takistamine ühest hoone osat teise. 
Teisena projekti raames lahendatakse sundventilatsiooniga hooldekodu söögisaali ja 
koridoride õhuvahetus. Jätkatakse hooldustöötajate kvalifikatsiooni viimist 
kvalifikatsiooninõuetele. 

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. 2021. aastal toimus 
Pringi, Haabneeme ja Miiduranna külade raamatu koostamine. 2021. aastal alustati Pirita 
Näidissovhoosi kohta materjali kogumist, mille väljundiks on näituse avamine ja samuti 
raamatu koostamine. Rannarahva muuseumis parandati liikumispuudega inimeste 
liikumisvõimalusi ja Naissaare muuseumi ümbert korrastati õu. 2022. aastal on eesmärgiks 
edasi liikuda vabaõhumuuseumi külastushoone projekteerimise protsessis. Plaanis on 
laiendada kogude digitaliseerimist, vabaõhumuuseumis arendada kohaliku käsitöö ajaloo 
tutvustamist ja arendamist Viimsi kohaliku lambavilla najal. Samuti on plaanis teha näitusi ja 
ettevõtmisi spetsiifilise räimepüügi ajaloo tutvustamiseks. Plaanis on paremini kaasta 
turismiettevõtjaid külastatavuse kasvuks. 

SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium eesmärgiks on kultuuritegevuse edendamine, 
võimaluste loomine kultuuri- ja haridustegevuse korraldamiseks Viimsi vallas ning 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2021 

Vallavanem I. Lemetti                                               7 
/digiallkirjastatud/ 

sihtasutuse tegevuste korraldamisel Artiumi hoonekompleksi ruumide haldamine ja 
igapäevane majandamine. Viimsi Artium on kaasaegne, avatud ja interdistsiplinaarne, kus 
põimuvad omavahel nii erinevad kultuurivaldkonnad, professionaalne ja huvihariduslik loome 
kui kohalik ja kogukondlik, riiklik ja rahvusvaheline mõõde. 

2021. aastal alustati Viimsi Artiumi ehitusega. 2021 aasta sügisel alustati organisatsiooni 
ülesehitamisega sh asutuse strateegia koostamine, ametikohad, eelarve, kaubamärgi 
registreerimine, visuaalne identiteet, kodulehe loomine jt. 2022 aastal jätkub ehitus ja 
võetakse kasutusele hoone, käivitatakse organisatsioon. 

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad 

tuhandetes eurodes 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Bilansi näitajad       

Varad aasta lõpus 130 521,6 119 752,4 113 358,5 111 569,7 108 181,3 

Kohustused aasta lõpus 33 281,6 27 312,2 25 915,9 27 656,0 28 858,4 

Netovara aasta lõpus 97 240,0 92 440,2 87 442,5 83 913,7 79 322,9 

Tulemiaruande näitajad      

Tegevustulud 51 205,2 46 994,3 44 376,6 41 253,2 37 583,0 

Tegevuskulud -46 539,6 -42 443,0 -40 916,5 -36 615,7 -33 692,0 

Aruandeperioodi tulem 4 514,6 4 411,9 3 266,2 4 454,9 3 709,7 

Muud näitajad      

Põhivarainvesteeringute maht 11 525,7 810,0 3 477,9 5 223,5 5 389,7 

Likviidsus (¤) 0,56 0,96 0,44 0,59 1,03 

Lühiajaline maksevõime (¤¤) 1,06 1,44 0,95 1,05 1,58 

Kohustuste osakaal varadest (¤¤¤) 25,5 22,8 22,9 24,8 26,7 

Laenukohustuste osakaal varadest 
(¤¤¤¤) 

20,1 18,1 18,9 19,7 23,1 

(¤) likviidsus - likviidsed varad / lühiajalised kohustised  
 

(¤¤) lühiajaline maksevõime - käibevara / lühiajaliste kohustistega   

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

(¤¤¤¤) laenukohustiste osakaal varadest (%) - laenukohustised / varad x 100   

 
 
Konsolideerimisgrupi finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine 
(tuhandetes eurodes) 

  2021 2020 2019 2018 2017 

PÕHITEGEVUSE TULUD           

Maksutulud 33 812,7 31 100,6 30 287,2 27 299,0 23 857,1 

Kaupade ja teenuste müük 1 930,9 2 511,1 2 770,2 2 590,5 5 634,7 

Saadud toetused 8 648,7 8 391,2 7 229,0 7 084,5 5 336,0 

Muud tegevustulud 513,4 100,7 145,4 234,70 168,9 

Põhitegevuse tulud kokku: 44 905,7 42 103,6 40 431,8 37 208,7 34 996,7 

PÕHITEGEVUSE KULUD           

Antud toetused -3 988,7 -3 654,1 -2 742,9 -2 478,5 -2 123,3 

Muud tegevuskulud, sh tööjõukulud -34 008,0 -31 416,3 -30 308,6 -26 760,4 -26 373,2 

Põhitegevuse kulud kokku -37 996,7 -35 070,4 -33 051,5 -29 238,9 -28 496,5 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2021 

Vallavanem I. Lemetti                                               8 
/digiallkirjastatud/ 

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe 6 909,0 7 033,2 7 380,3 7 969,8 6 500,2 

INVESTEERIMISTEGEVUS           

Põhivara soetus -14 536,4 -4 426,20 -8 317,3 -9 610,3 -10 183,3 

Põhivara müük 421,6 0,00 0,0 45,0 170,3 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 1 387,2 1 413,3 544,1 643,6 2 489,4 

Antud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks -159,5 0,00 -227,4 -221,7 -3,0 

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

Finantstulud ja finantskulud -138,7 -122,2 -128,2 -148,0 -181,3 

Investeerimistegevus kokku -13 025,8 -3 135,1 -8 128,8 -9 291,4 -7 707,9 

Ülejääk/puudujääk -6 116,8 3 898,1 -748,5 -1 321,6 -1 207,7 

Ülejäägi/puudujäägi määr (%) -13,6 9,3 -1,9 -3,6 -3,5 

 VIIMASE 5 AASTA ÜLEJÄÄK / PUUDUJÄÄK       

Aruandeaasta ülejääk/puudujääk -6 116,8 3 898,1 -748,5 -1 321,6 -1 207,7 

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

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

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

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

Viimase 5 aasta ülejääk/puudujääk 
kokku -5 496,5 4 793,9 3 157,9 8 701,8 7 625,0 

Viimase 5.aasta üle-/ puudujäägi määr % -12,2 11,4 7,8 23,4 21,8 

VÕLAKOHUSTISED            

Laenukohustised 24 933,0 20 301,2 19 856,4 20 203,1 24 971,40 

Toetusteks saadud ettemaksed, toetuse 
maksmise kohustised 672,4 601 81,9 338,3 54,1 

Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad 
tulevikus raha väljamaksmist 1 187,9 1 225,3 726,7 489,8 1 407,30 

Võlakohustised kokku 26 793,3 22 127,5 20 665,0 21 031,2 26 432,8 

LIKVIIDSED VARAD           

Raha ja pangakontod -5 306,9 -6 903,1 -1 870,6 -3 855,3 -6 711,40 

Likviidsed varad kokku -5 306,9 -6 903,1 -1 870,6 -3 855,3 -6 711,4 

Netovõlakoormus 21 486,4 15 224,4 18 794,4 17 175,9 19 721,4 

Netovõlakoormuse % (tegelik) 47,85% 36,16% 46,48% 46,16% 56,35% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 44 905,6 42 103,6 40 431,8 37 208,7 34 996,7 

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

Netovõlakoormuse ülemmäära ja            

Netovõlakoormuse vahe 23 419,2 26 879,2 21 637,4 20 032,8 15 275,3 

 
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. 
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Konsolideerimisgrupi koosseisu kuuluvate üksuste töötajate arv ja töötasu näitajad 2021. 
aastal on järgmised: 
 

A. Konsolideeriv üksus Viimsi vald 2021 

Allüksuse nimetus (tegevusala) 
Töötajate keskmine arv 

(taandatuna täistööajale) 
Töötasude kogusumma (tuh. 

eurodes 1 komakohaga) 

Volikogu  1,00  52,1 

Volikogu liikmed  0,00  60,2 

Vallavalitsus                 81,65                  2 478,6 

Elamu- ja kommunaalmajandus  4,45                                             58,2 

Huvikoolid, kokku 2                 31,08 499,1 

Noortekeskus 19,49 159,4 

Lasteaiad, kokku 8               154,33                  2 193,6 

Põhikoolid, kokku 5               333,20                  6 580,6 

Raamatukogud, kokku 4 12,93                     223,2 

Kultuurimajad  5,00  31,6 

Viimsi Hoolekandekeskus  6,86                     118,1 

Ajutised lepingulised töötajad   326,5 

Kokku 649,99                12 781,2 

 
15.03.2022 asutati uus Viimsi vallavalitsuse hallatav asutus Viimsi Teaduskool. 
 

B. Konsolideeritud üksused 2021 

Üksuse nimetus 
Viimsi VV 
osalus 
(%) 

Töötajate keskmine arv 
(taandatuna 
täistööajale) 

Töötasude kogusumma (tuh. 
eurodes 1 komakohaga) 

AS Rannapere Pansionaat 100 28,0 470,7 

AS Viimsi Vesi 100 23,0 551,3 

OÜ Viimsi Haldus 100 27,8 676,8 

SA Rannarahva Muuseum 100 20,0 227,5 

SA Kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artium 100 2,0 22,0 

Kokku  100,8 1 948,3 

 
Ajutiste töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud 
 

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) 

    2021 2020 2021 2020 

Volikogu liikmed 0 0 60,2 54,1 

Vallavalitsuse liikmed 5,0 4,0 270,0 170,9 

Nõukogude liikmed 22,0 20,0 67,6 70,7 

Juhatuste liikmed 6,0 6,0 207,7 179,4 

Kokku   33,0 30,0 605,5 475,1 
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2021. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 22 liiget, kellest tasu said 18 
nõukogu liiget (2020. aastal 20 liiget, kellest tasu said 20 nõukogu liiget). 
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.  

Alates 2010. aastast makstakse vallavolikogu esimehele igakuist hüvitist, mis 2021. aastal oli 
kokku 15,3 tuh. eurot (2020. aastal 14,1 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse 
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2021. aastal maksti kokku 15,3 tuh. eurot (2020. 
aastal 14,0 tuh. eurot).  

ÜLEVAADE SISEKONTROLLISÜSTEEMIST JA TEGEVUSEST 
SISEAUDITI KORRALDAMISEL 

 
Sisekontrollisüsteem hõlmab konsolideerimisgrupi üksuste struktuuri, juhtkonna suhtumist, 
kehtivaid protseduure jt meetmeid, mis annab mõistliku kindlustunde, et  

• üksuste tegevus on seaduspärane; 

• üksuste varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise, pettuste ja    
ebakompetentsest juhtimisest jms tingitud kahju eest; 

• üksuste tegevus on säästlik, tõhus ja mõjus ning on tagatud teenuste kõrge kvaliteet; 

• üksuste tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne, tõene ja 
õigeaegne. 

Viimsi vallavalitsuses on alates 2020. aasta novembrist tööl sisekontrolör, kes 
koordineerib: 

• riskide tuvastamist ja nendega seotud maandamistegevusi; 

• seire läbiviimisega seotud tegevusi; 

• seireplaanide täitmist; 

• seiretegevuse kontrolliaruannete täitmist ja tähtaegset esitamist. 

Sisekontrolör viib tööplaani alusel vallavalitsuses läbi seiret: 

• vallavara kaitsmise, raiskamise, ebasihipärase kasutamise ja ebakompetentse 
juhtimise vältimise osas; 

• jälgib huvide konflikti vältimist; 

• jälgib hoidumist korruptiivsest tegevusest, tulust ja ametiseisundi kuritarvitamisest; 

• jälgib ametiülesannete täitmiseks mõeldud vahendite, mõju ja siseteabe sihipärast 
kasutamist. 

Viimsi vallavolikogu otsusega kinnitati 17. novembril 2020 nr 65 sisekontrolli toimemudel, 
millega sätestati  sisekontrolli tegevuskava.  
2021. aasta tööplaaniga teostati järgmiseid tegevusi: 

• riskide (strateegiline risk, maine risk, vastavusrisk, väliskeskkonna risk, finantsrisk, 
tegevusrisk, pettuserisk jt) kaardistamine; 

• asutuse tööd reguleerivate korralduste (riigi- ja lihthangete läbiviimine) hindamine; 

• korruptsiooni ennetamisega seotud tegevused; 

• sihtfinantseerimise lepingute kontrollimine; 

• valla põhivara inventuuri läbiviimise analüüs; 

• majanduslike huvide deklareerimine; 

• taustakontrollide läbiviimise juhendi koostamine; 

• sisejuurdluse läbiviimise korra loomine; 

• teenistusliku järelvalve korraldamine; 

• jooksvad ühekordsed ülesanded. 

Tööplaaniga teostatud tegevustest ülevaade on koostatud sisekontrolöri aruandes. 
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Lisaks sisekontrolli süsteemile viivad kontrolle läbi revisjonikomisjoni liikmed vastavalt 
volikogu kinnitatud tööplaanile. Tööplaanist tulenevalt vaatas revisjonikomisjon läbi 2020 
majandusaasta aruande ja andis sellele hinnangu.  

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on kehtestatud eeskirjad ja 
nõuded eelarve koostamiseks, vastuvõtmiseks, täitmiseks, toetuste eraldamiseks, 
vallavara kasutamiseks, omandamiseks, võõrandamiseks ja mahakandmiseks. Seisuga 
31. oktoober 2021 viidi läbi varade inventuur. Inventuuri viis läbi inventeerimiskomisjon, 
mille koosseisu kinnitas enne inventuuri algust vallavalitsus ja hallatavates asutustes 
vastava asutuse juht oma käskkirjaga. Inventuuri käigus kontrolliti valla põhi- ja 
väikevahendeid vastutajate lõikes. Inventuuri käigus kanti maha amortiseerunud ja 
kasutuskõlbmatuid põhivarasid 86,5 tuh. euro ja väikevahendeid 81,1 tuh. euro 
väärtuses. 

Kohaliku omavalitsust kontrollib riigikontroll, kelle eesmärgiks on majanduskontrolli kaudu 
anda Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse 
seaduslikult ja tulemuslikult. 2021. aastal oli Viimsi vallavalitsuses riigikontrolli järgmised 
auditid: 

• Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsuses- selles auditis osalesid 
kõik omavalitsused. Auditi eesmärgiks oli analüüsida eakate suunal toimuva 
ennetustöö korraldust KOVides, selgitada välja ennetustööd takistavad probleemid ja 
nende põhjused ning pakkuda lahendusi. Auditi käigus hinnati samuti eakatele 
suunatud teavitustegevuse vastavust seadusest tulenevatele nõuetele ning analüüsiti 
Sotsiaalministeeriumi tegevusi ennetustegevuse edendamiseks riikliku 
hoolekandepoliitika raames.  

• Kohalike teede ehitus- ja remonttööde kvaliteedi tagamine. Auditis on auditeeritavaks 
Transpordiamet ja 10 kohalikku omavalitsust sh Viimsi Vallavalitsus. Auditi 
tulemusena antakse hinnang nende sisekontrollisüsteemile teehoiu kvaliteedi 
tagamisel ning Transpordiametile ulatuses, mis puudutab nende poolt kohalike teede 
ehitus- ja remonttööde osas tehtava järelvalve tõhusust.  

ÜLEVAADE FINANTSRISKIDE JUHTIMISEST 

 
Kuni 15.10.2021 kehtis 15.12.2020 volikogu määrusega nr 40 kinnitatud Viimsi valla 
arengukava ja eelarvestrateegi aastateks 2021-2025. Volikogu 12.10.2021 määrusega nr 22 
kinnitati uus, muudetud Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 
ning see jõustus alates 15.10.2021. 

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. Pidevast 
investeeringuvajadusest tingituna oli Viimsi valla konsolideerimisgrupi 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%. 
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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 (arvestusüksus kokku) eelarvestrateegia 2021 – 2025 
(eurodes) 

Volikogu 12.10.2021 määrus  nr 22 
Viimsi vald (arvestusüksus kokku) 

2020 
eeldatav 
täitmine 

2021 
eelarve 

2022 
eelarve 

2023 
eelarve 

2024 
eelarve 

2025 
eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 42 504 835 45 099 932 45 862 521 47 124 141 49 603 792 52 889 420 

Põhitegevuse kulud kokku 33 509 647 40 045 468 41 257 116 40 078 711 42 681 450 45 529 098 

   sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 
kasutusrendimaksed  142 080 217 639 210 112 202 408 196 769 93 897 

Põhitegevustulem 8 995 188 5 054 464 4 605 405 7 045 431 6 922 342 7 360 322 

Investeerimistegevus kokku -4 016 684 -8 065 795 -449 908 -6 296 184 -6 512 036 -6 239 862 

Eelarve tulem 4 978 504 -3 011 331 4 155 497 749 247 410 306 1 120 460 

Finantseerimistegevus -629 386 6 825 753 -1 317 398 -2 377 443 -1 622 249 -2 127 726 

Likviidsete varade muutus (+ 
suurenemine, - vähenemine) 4 983 678 -4 504 187 -971 445 -209 453 -278 720 -214 018 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 634 560 -8 318 609 -3 809 544 1 418 744 933 223 793 248 

              

Likviidsete varade suunamata jääk aasta 
lõpuks 7 898 366 3 394 179 2 422 734 2 213 281 1 934 561 1 720 543 

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 24 497 165 34 352 972 31 801 530 30 219 718 29 484 868 28 043 841 

Netovõlakoormus (eurodes) 16 598 799 30 958 793 29 378 796 28 006 437 27 550 307 26 323 298 
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Volikogu 12.10.2021 määrus  nr 22 
Viimsi vald (arvestusüksus kokku) 

2020 
eeldatav 
täitmine 

2021 
eelarve 

2022 
eelarve 

2023 
eelarve 

2024 
eelarve 

2025 
eelarve 

Netovõlakoormus (%) 39,1% 68,6% 64,1% 59,4% 55,5% 49,8% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 42 504 835 45 099 932 45 862 521 47 124 141 49 603 792 52 889 420 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 25 906 036 14 141 140 16 483 725 19 117 704 22 053 485 26 566 122 

 

ÜLEVAADE ARENGUKAVA TÄITMISEST 
Kuni 15.10.2021 kehtis 15.12.2020 volikogu määrusega nr 40 kinnitatud Viimsi valla 
arengukava ja eelarvestrateegi aastateks 2021-2025. Volikogu 12.10.2021 määrusega nr 22 
kinnitati uus, muudetud Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2021-2025 
ning see jõustus alates 15.10.2021. 

2021. 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 2021. aastal nii valla eelarve vahenditest, kui ka projektimeetmete toel.   

Arengukavast lähtuvad tegevused 2021. aastal: 

• Lähiaastate suurimaks uuenduseks ja mahukaimaks arendus- ja investeerimis- 
objektiks on Viimsisse rajatav Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium (valmimine 
kavandatud 2022. aasta mais), mis koondab kaasaegsed võimalused muusika, 
kunsti, tehnoloogia ja loodusalase huvihariduse omandamiseks. Keskuse rajamine 
delegeeriti OÜ Viimsi Haldusele, selleks anti OÜ Viimsi Haldusele 2021. aastal 
laenuna 5 150,0 tuh. eurot. Artiumist kujundatakse atraktiivne kultuuri- ja hariduselu 
keskpunkt ning kogukonna kohtumispaik, avatud ja interdistsiplinaarne 
kultuurikeskus, kus kohtuvad nii etenduskunstid, erinevad muusikastiilid, kunst, film, 
teadus ja haridus. Keskuses hakkavad tegustema ka Viimsi muusikakool, Viimsi 
Kunstikool ning Viimsi Teaduskeskus. 

• Jätkuvalt oli eesmärgiks haridusasutuste olme- ja sporditingimuste parendamine. 
Suuremad haridusasutuste investeeringud mahus 619,2 tuh. eurot tehti 2021. aastal 
Püünsi Koolis – kooli juurde rajati multifunktsionaalne spordiväljak, erivajadustega 
laste liikumisvõimaluste parandamiseks renoveeriti kooli peasissekäik ja ehitati 
kaldtee. Prangli Koolile ehitati terrass ja Randvere lasteaeda rajati katusega terrass.  

• Koroonviiruse levikust tingitud piirangute tõttu on päevakorda tõusnud 
haridusasutuste infotehnoloogilise võimekuse parendamine, et võimaldada 
kvaliteetse hariduse andmist nii kontakt- kui ka e-õppe teel. 2021. aastal soetatiu 
Haabneeme Kooli virtuaalserverit maksumusega 20,8 tuh. eurot ja Randvere Kooli 
üks virtuaalserver maksumusega 11,6 tuh. eurot. Lisaks tehti kõikides koolides 
mitmeid erinevaid It-parendusi ja soetati vajalikke IT-seadmeid. 

• Viimsi vallas on terav puudus koolikohtadest, selle leevendamiseks alustati 
ettevalmistustöödega Randvere Kooli juurdeehituse, sh ujula rajamiseks, mis 
võimaldab koolis avada III kooliastme ja parandada nii õpilaste kui vallaelanike 
sportimisvõimalusi. 

• Teede ehitamisse ja rekonstrueerimisse investeeriti 967,9 tuh. eurot (Aiandi tee 
renoveerimine, Lageda tee jalg- ja jalgrattatee ehitamine, Lubja tee ja Pärtepõllu tee 
ristmiku ümberehitus, Aiandi tee remonttööd jne). Lageda tee jalg- ja jalgrattatee 
projekteerimine ja ehitamine ning Keiseri tee remonttööd teostati 2021. aasta 
riigieelarvelise investeeringutoetuse abil (toetus ja kulud vastavalt 182,5 tuh. eurot ja 
48,6 tuh. eurot). 
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• Tänavavalgustuse moderniseerimisele kulus 833,3 tuh. eurot, sh 181,2 tuh. eurot on 
tänavavalgustuse projektidega LED II ja LED III seotud kulud. 

• Jätkati uute mänguväljakute rajamist - Pringi mänguväljak (12,2 tuh. eurot), 
Haabneeme klindiastangu mänguväljak (14,6 tuh. eurot) ja Prangli saare mänguväljak 
(14,8 tuh. eurot). 

• Sportimisvõimaluste parendamiseks investeeriti 248,0 tuh. eurot - rekonstrueeriti 
Viimsi Mõisapargi jalgpalliväljak (2021. aasta riigieelarvelise toetuse abil), alustati 
Mõisapargi korvpalliväljaku rekonstrueerimisega ja mitmete spordiobjektide 
projekteerimisega (Laiaküla Pähklimänni pargi, jalgpallihalli, spordikeskuse 
projekteerimistööd). 

• Viimsi Raamatukogust on kujunenud lisaks oluline kogukonna kultuuri- ja 
hariduskeskus, lugejate arv on kasvanud aastaga 60,6% ja külastuste arv 27,0% 
(koroonapiirangute timgimustes). Külastajate paremaks rteenindamiseks soetati 
iseteeninduse automaat/töökoht maksumusega 19,0 tuh. eurot. 

• Kaasava eelarve raames tehti investeeringuid 70,5 tuh. eurot (lisanduvad 
põhitegevuses kajastuvad kaasava eelarve kulud summas 29,1 tuh. eurot). 2021. 
aastal viidi kaasava eelarve vahenditest ellu kaks rahvahääletusel enim toetust 
saanud ideed, kumbki maksumusega kuni 50,0 tuh. eurot. Sätestati tingimus, et kui 
elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50,0 tuh. eurot, siis viiakse ellu 
rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub 
ülejäänud summa sisse. Investeeringutena rajati Haabneeme Kooli jõulinnak 
maksumusega 20,5 tuh. eurot ja soetati siseskatepargi elemendid maksumusega 
50,0 tuh. eurot (lisaks kajastuvad põhitegevuse kuludes valla uisuväljakute hooldus ja 
haldamine 11,1 tuh. eurot ning Tammneeme sadama süvendamine 18,0 tuh. eurot). 

Arenguava nn „pehmetest“ eesmärkidest jätkati: 

• 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 
vanaduspensionäride toetus tõusis 2021. aastal 100 euroni, eakate juubeli- ja 
tähtpäevatoetuse määr oli 50 eurot. MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust 
toetati 28,0 tuh. euroga. Valla pensionäridele võimaldai soodushinnaga ujula 
kasutamist, teenuse hulka kuulub ka vesivõimlemine. 

• 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. Jätkus 
koolibussi teenus. 

Valla arengukavaga paralleelselt alustati mitmete valdkondlike arengukavade uuendamise ja 
koostamisega. Viimsi Vallavolikogu 18.05.2021 määrusega nr 14 võeti vastu Viimsi valla 
haridus- ja noortevaldkonna arengukava aastateks 2021 – 2031 ning 15.08.2021 määrusega 
nr 19 Viimsi valla kliimamuutustrega kohanemise arengukava aastateks 2021 – 2031. 
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VIIMSI VALLA 2021. AASTA PEAMISED EESMÄRGID JA TEGEVUSED 
VALDKONDADE LÕIKES 

01 ÜLDVALITSEMINE 

 
2021. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

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

• kaasajastada valdkondlikke arengukavasid; 

• juhinduda 2021. aastal kehtinud valla arengukavast ja eelarvestrateegiast 
aastateks 2021-2025 ning uuendada ja vastu võtta uus arengukava aastateks 
2021-2025; 

• tagada eelarve tasakaal. 

 
Volikogu 
Viimsi Vallavolikogu 10. koosseisus on 21 liiget, volikogu alalisi komisjone on 9: 
revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, innovatsiooni- ja arengukomisjon, maa- ja 
planeerimiskomisjon, keskkonna- ja heakorrakomisjon, noorsoo- ja hariduskomisjon, 
kultuurikomisjon, spordi ja liikumisharrastuste komisjon ja sotsiaalkomisjon. Volikogu 
korralised istungid toimuvad üldjuhul korra kuus, millele eelnevad igakuised alaliste 
komisjonide koosolekud. Volikogu kantseleis töötab täiskohaga volikogu kantselei juhataja. 
Valimiste järgselt, Viimsi Vallavolikogu 10. koosseisu poolt valiti 11.11.2021 Viimsi 
Vallavolikogu esimeheks Lauri Hussar. 
2021. aastal toimus 13 vallavolikogu istungit. Volikogu poolt võeti vastu 100 õigusakti, neist 
23 määrust ja 77 otsust.  
26.01.2021 määrusega nr 1 vastuvõetud Viimsi valla 2021. aasta eelarvet muudeti 
lisaeelarvete vastuvõtmisega viiel korral.  

Volikogu tegevustele kulus 2021. aastal 158,9 tuh. eurot (2020. aastal 166,0 tuh. eurot). 
 
Vallavalitsus 
2021. aastal toimus 68 vallavalitsuse istungit, vormistati  683 Vallavalitsuse korraldust, 
vormistati ja edastati Riigi Teatajale 9 Vallavalitsuse määrust, allkirjastati  683  Vallavalitsuse 
korraldust. 2021.a toimus 13 Vallavolikogu istungit.  
Sõlmiti 11 sihtfinantseerimise lepingut külaseltsidega kogukonna toetamiseks, 4 korral viidi 
läbi külavanema valimisi.  
Personali- ja haldusosakond viis 2021. aastal läbi 15 värbamist, kokku lahkus asutusest 12 
teenistujat ja asus tööle 13 teenistujat.  
Keskmine teenistujate arv 2021. aastal oli Viimsi vallavalitsuses 81 ja vabatahtliku voolavuse 
näitaja 8,6%. 

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 2021 aastal:   

• Viidi läbi mitmed riistvara ja tarkvaralised uuendused. Grupiülese keskhaldussüsteemiga 
on liitunud enamus valla koole, Noortekeskus ja Raamatukogu.  

• Käimas on Viimsi Digikooli juurutamine ja testimine, 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 ning täiendada õpilaste digitaalsete oskuste arengut juba alates algkoolist.  

      Viimsi haridussüsteemi ühendav platvorm ja keskhaldussüsteem:   
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- 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.   

• Kehtestati Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021-2030. 

• Viidi läbi projekt „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 2021. 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 arengukava aastateks 2021-2025 oli kinnitatud vallavolikogu 15.12.2020 määrusega nr 
40. Vallavalitsus viis 2021. 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 kinnitati Vallavolikogu 
12.10.2021 määrusega nr 22. Arengukava peamised mõõdikud ja tegevussuunad on 
vaadatavad aadressilt https://arengukava.viimsi.ee/    

Hanked 
Viimsi vald viis 2021. aastal läbi 46 hankemenetlust, mille maksumus ületas 30,0 tuh. eurot, 
sh: 
• 20 avatud hankemenetlusena hanget, millest 2 lõpetati lepingut sõlmimata; 

• 18 lihthankemenetlusena hanget, millest 4 lõpetati lepingut sõlmimata; 

• 1 kontsessioonilepingu sõlmimine; 

• 3 väljakuulutamiseta läbirääkimistega hanget, millest 1 lõpetati lepingut sõlmimata; 

• 1 konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlus; 

• 3 minikonkursi raamlepingu alusel hanget. 

 
 

https://arengukava.viimsi.ee/
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Suuremahulisemad ja olulisemad hanked 2021. aastal olid: 

• Viimsi valla teevalgustuse käidukorraldus ja remont 2022-2028, maksumus 300,0 tuh. 
eurot; 

• Ekraanide ja infoedastuseseadmete ostmine ning paigaldus, maksumus 297,9 tuh. eurot; 

• Lageda tee jalgratta- ja jalgtee projekteerimine ja ehitus, maksumus 200,7 tuh. eurot; 

• HEV õpilastele õppevahendite ostmine, maksumus 98,5 tuh. eurot; 

• Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ostumööbli ostmine, maksumus 832,5 tuh. 
eurot; 

• Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium lavatehnika ja laborivahendite ostmine, 
maksumus 56,6 tuh. eurot; 

• Akustiliste ja digitaalsete klaverite ning pianiinode ost ning olemasolevate klaverite 
renoveerimine, maksumus 209,0 tuh. eurot; 

• Ehitustööd projektile „Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp - LED 
III“, maksumus 928,2 tuh. eurot; 

• Viimsi valla avalike teede pindamine 2021, maksumus 123,4 tuh. eurot; 

• Viimsi valla jäätmejaama teenuse tellimine, maksumus 243,8 tuh. eurot; 

• Viimsi valla avalike teede asfaltbetoonkatete remont 2021, maksumus 235,5 tuh. eurot; 

• Haabneeme rannavalveteenus 2021-2025, maksumus 189,9 tuh. eurot; 

• Randvere tee renoveerimine, liikluskorralduse ümberehitamine ja parklate rajamine, 
maksumus 2 337,1 tuh. eurot: 

• Aiandi tee renoveerimine lõigus Aiandi tee 4 kuni Lubja-Pärnamäe teeni, maksumus 
821,5 tuh. eurot. 

Vallavalitsuse kulud koos IT haldamise ja arengukavadega seotud kuludega olid 2021. aastal 
4 178,7 tuh. eurot, sh IT arendamise ja haldamisega seotud kulud koos investeeringutega 
298,1 tuh. eurot ning uurimis- ja arendustöödega seotud kulud 95,5 tuh. eurot. Vallavalitsuse 
projektidega seotud tööjõukulud olid 88,8 tuh. eurot. (2020. aastal vallavalitsuse kulud kokku 
3 897,6 tuh. eurot, sh IT arendamine ja haldamine koos investeeringutega  261,4 tuh. eurot 
ning uurimis- ja arendustöödega seotud kulud 21,9 tuh. eurot). 
 
Omavalitsuste liikmemaks 
2021. aastal jätkas Viimsi vald osalust Harjumaa Omavalitsuste Liidus (HOL) ning Eesti 
Linnade ja Valdade Liidus (ELVL). Volikogu 14.12.2021 otsusega nr 70 nimetati 
vallavalitsuse esindajateks HOL volikogus Illar Lemetti ja tema asendajaks Marju Aolaid. 
Vallavolikogu esindajateks nimetati Pille Petersoo ja tema asendajaks Kristel Menning. 
Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega nr 71 nimetati Viimsi valla esindajateks Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu volikogus Illar Lemetti ja tema asendajaks Alar Mik ning Marju Aolaid ja tema 

asendajaks Siiri Visnapuu. 

Liikmemaksude tasumiseks kulus 2021. aastal 46,8 tuh. eurot (2020. aastal 46,0 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 
Viimsi vallas tõusis teist aastat järjest registreeritud kuriteoteadete arv - võrreldes eelneva 
aastaga tõus 20%. Kuriteoteateid oli kokku 253, neist raskeid kuritegusid 23. Tõusnud on just 
raskete kuritegude ja internetis toimepandud kuritegude arv. Kuritegude tagajärjel hukkus 2 
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inimest ja 1 inimene sai raske tervisekahjustuse (2020 hukkus 1 inimene, perioodil 2017-
2019 ei hukkunud ühtegi inimest). Positiivse trendina on kehalise väärkohtlemise juhtimite 
arv teist aastat pisut langenud. Narkokuritegude arv on jäänud samale tasemele, kokku 
registreeritud 6 juhtumit.  
Väärtegude arv jäi samale tasemele ja seda kõikides süüteoliikides (liiklusrikkumised, avaliku 
korra rikkumised, vargused, alaealiste poolt toime pandud rikkumised). Kokku registreeriti 
593 väärtegu.  
Liiklusrikkumistest ei vähene jätkuvalt kriminaalses alkoholijoobes (22) ja narkojoobes (4) 
juhtimiste arv. Samuti on jäänud samale tasemele juhtimisõiguseta juhtimine (27). Kiiruse 
ületamiselt tabati 249 juhti (kiiruse ületamine kuni 60 km/h).  
Liiklusõnnetustes viga saanud inimeste arv tõusis 92%. Kokku sai vigastada 26 inimest ehk 
peaaegu sama palju, kui oli kahel eelmisel aastal vigastatuid kokku. Liikluses hukkunuid ei 
olnud. 
Lähisuhtevägivalla juhtumite arv tõusis aastaga 8%, registreeriti 162 juhtumit. Tõus on 
toimunud infoteadete arvelt. Lastega seotud juhtumite arv on märgatavalt vähenenud ning 
raskeid lähisuhtevägivalla kuritegusid ei registreeritud.  
Kiiremate ja olulisemate (Bravo/Charlie kutsed) väljakutsete arv jäi samale tasemele 
võrreldes eelneva aastaga. Olulise osa väljakutsete arvust moodustasid jätkuvalt COVID-19 
kutsed. Viimsi vallas on üle ootuste hästi kinni peetud COVID-19-ga seonduvatest 
piirangutest.  
Viimsi vald valiti projekti „Taastava õiguse kogukonnad“. Projekti raames toimus aktiivsetele 
kogukonna liikmetele avaseminar, kus räägiti lähemalt taastavast õigusest. Lisaks toimus  
konfliktivahendajate koolitus. Eesmärk on Viimsis võimalikult palju rakendada kogukonna 
probleemide ja süütegude lahendamisel taastavat õigust ning mittekaristuslikke meetmeid. 
Viimsi vallast saab üks Eesti esimestest taastava õiguse kogukondadest, kus on kõrge 
turvatunne ja ühtekuuluvus, konflikte lahendatakse inimese keskselt ning hoitakse 
kogukonnaliikmete häid suhteid. 

Politsei tegevust toetati 2021. aastal 8,6 tuh. euroga (2020. aastal kulud 3,4 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 26,7 tuh. eurot (2020 aastal 18,2 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, tööd jätkuvad ka 2022. aastal.  
Viimsi valla kaamerate teemalehel https://kaamerad.viimsivald.ee/ on avalikuks vaatamiseks 
20 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 2021. aastal 40,5 tuh. eurot (2020. aastal 31,2 tuh. eurot).  
 
Päästeteenused 
Vald toetab jätkuvalt päästeseltse - Prangli Saare Seltsi päästeteenistust ja vabatahtlikku 
merepäästet ning Naissaare päästeseltsi. Toetusteks kulus 68,0 tuh. eurot. Pääste 
valdkonnas toetati Prangli Saare Seltsi päästeteenistust ja saare vabatahtlikku merepäästet 
62,0 tuh. euroga ning Naissaare Päästeseltsi ja Viimsi Vabatahtliku Merepäästet mõlemat 
3,0 tuh. euroga.  

Kokku olid päästeteenuste kulud 2021. aastal 92,0 tuh. eurot, sh sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 21,0 tuh. eurot (2020. aastal 65,0 tuh eurot). 

 

https://kaamerad.viimsivald.ee/
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04 MAJANDUS 

 
2021. 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. 2021. aastal maksumäära ei muudetud. 
Maamaksu laekus 2020. aastal 2 530,1 tuh. eurot (2020. aastal 2 483,7 tuh. eurot). 

Aadressandmete korrastamine 
Viimsi vallas jätkus koha-aadresside korrastamine, mille käigus määrati või muudeti 31 
liikluspinna kohanimi. 251 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 2021. aastal vastu 4 
korraldust 5 objekti (Lännekalda tee 10, Lännekalda tee 7, Väike-Roseni, Käbi ja Tarvase tee 
18) osas ja teostas ka erastamise eeltoimingud. Maa ostueesõigusega erastamise 
võimalikkus on lõpetatud 4 vallavalitsuse korraldusega 9 objekti osas, mis on endiste 
aiandusühistute poolt alustatud ja lõpule viimata maa ostueesõigusega erastamise objektid. 
Viimsi vald taotleb transpordimaad (Tammenurme tee, Luhaääre tee L4, Luhaääre tee L3, 
Luhaääre tee L2, Luhavälja tee, Luhalille tee, Luhametsa tee, Raja tee ja Kraavihalli tee) 
Viimsi valla omandisse. Taotlus katastriüksuste munitsipaalomandisse andmiseks on Maa-
ameti peadirektorile esitatud. 
Ostueesõigusega erastamise protsess on peatunud 2 objekti (Lännekalda tee 7 ja 
Lännekalda tee 10) osas seoses kohtumenetlusega. Maa ostueesõigusega erastamise 
menetlusi on vallavalitsuses pooleli 8 objekti osas. 
Seoses masskandega määratleti 41 kinnisasja juurde erastamise (riba erastamise) objektid, 
millest 9 objekti osas on vallavalitsus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise 
eeltoimingud lõpule viinud. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise kohta on 
vallavalitsus vastu võtnud 10 korraldust. Kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa väljaselgitamise 
menetlusi on 2021 aastal algatatud 5 objekti osas. 
Vallavalitsuses on pooleli 2020. aastal alustatud ja jätkatud riigivara tasuta otsustuskorras 
võõrandamise menetlusi 6 objekti osas.  
Maade munitsipaalomandite vormistamiseks on ette valmistatud ja vastu võetud 8 
vallavalitsuse korraldust 20 objekti kohta. Munitsipaalomandisse taotlemise menetlusi on 
pooleli ligikaudu 30. 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.  
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Kinnistuportaalis on tehtud 13 avaldust maade kinnistamiseks, nendest on kinnistusraamatus  
registreeritud 12 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 4 kinnistu osas, vastu võeti 4 Viimsi Vallavalitsuse 
korraldust.  
2021. aastal võeti vastu 5 vallavalitsuse korraldust kinnistute piiride muutmiseks, 20 
korraldust katastriüksuste jagamiseks ja 4 korraldust  katastriüksuste liitmiseks.  

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.  
2021. aasta  jooksul registreeriti topo-geodeetilisi mõõdistustöid 325 objekti kohta, 
ehitusjärgseid mõõdistusi 269 objekti kohta ja trasside teostusjoonised esitati 180 objekti 
kohta.  

2021. aastal olid maakorralduse kulud kokku 1,6 tuh. eurot (2020. aastal 20,1 tuh. eurot). 
 
Teede ehitus, hooldus ja korrashoid 
Valla teede iga-aastast asfaltbetoonkatete lappimist teostati mahus 13 695 m2 ja 
alukonstruktsioone remonti mahus 5 120 m2 – tööd teostas TREF Nord AS, tööde maksumus 
232,4 tuh. eurot (2020. aastal 156,8 tuh. eurot). 
Teid pindas 2021.aastal Tallinna Teed AS. Kahekordse pindamise maht oli 15 445 m2 (2020. 
aastal 25 246 m2 ), pooleteise kordse meetodiga pindamise maht oli 3 135 m2 (2020. aastal 7 
041 m2) ja ühekordse pindamise maht oli 15 880 m2 (2020. aastal 10 210 m2) ning tööde 
kogumaksumuseks kujunes 119,4 tuh. eurot (2020. aastal Tariston AS 114,9 tuh. eurot). 
2021 aasta ühe m2 pindamise maksumuseks oli keskmiselt 3,5 eurot ja uue, tolmuvaba katte 
said 63 teed või teelõiku. Pindamistööde omanikujärelevalvet teostas Esprii OÜ. 
Suvel rekonstrueeriti Aiandi tee lõigus Aiandi tee 4 kuni Pärnamäe tee. Ehitustööde käigus 
vahetati välja tee aluskonstruktsioon, asfaltkate ja äärekivid, rajati ja pikendati vee-, 
kanalisatsiooni ja sademevee trasse, pikendati Aiandi tee jalgteed, nihutati ülekäiguradade 
asukohti ning jalgtee ja sõidutee vahel asuvad sillutiskivid, mille asemele rajati haljasalad, 
rekonstrueeriti Aiandi teega ristuvad maha sõidud, korrastati Viieaia ja Aiandi bussipeatused, 
lisati kõrghaljastust ja teevalgustusmaste. Ehitustöid teostas TREV-2 Grupp AS. Tööde 
maksumuseks kujunes 851,3 tuh. eurot. 2022. aastal täiendatakse Aiandi tee 6 esist 
ülekäigurada nutisüsteemiga.  
2020. aasta alguses omandas Viimsi vald riigilt Randvere tee lõigu Rohuneeme teest kuni 
Lubja teeni (mitterahaline otsustuskorras tasuta võõrandamine). Vald soovib sellest lõigust 
kujundada Viimsi peatänava, kuhu luuakse igale liiklejagrupile meeldiv liikluskeskkond. Juba 
suvel tehti algust peatänava I etapi, Põldheina tee parkla ja Põldheina tee pikenduse 
ehitusega. Ehitustööde käigus rajati Heki tee ja Tammepõllu tee vahelisele lõigule 
kõrghaljastusega eraldussaar, mis eraldab sõiduradasid, Tammepõllu tee ja Randvere tee 
muudeti foorisüsteemidega reguleeritud ristmikuks, sõidutee kate vahetati välja tugevamat 
tüüpi asfaltkattega, kergliiklusteed pikendati Kultuuri- ja hariduskeskuseni Viimsi Artium, 
ülekäiguradadele lisati nuti ülekäigurajasüsteemid, Haabneeme kooli parkla muudeti 
ühesuunaliseks, teevalgustus asendatakse LED valgustusega, olemasolev Karulaugu 
bussiootepaviljon vahetati välja uuemat tüüpi kompleksootekojaga ning Põldheina parkla 
kõrvale rajati uus Karulaugu bussipeatus. Peatänavale istutati kõrghaljastust, põõsaid ja lilli. 
Olemasolevad Põldheina tee ja Tammepõllu tee ühendati omavahel ning Randvere tee ja 
Põldheina tee vahele rajati Kultuuri- ja hariduskeskust Viimsi Artium, koole ja tulevast 
spordihalli teenindav parkla, mis mahutab 70 sõiduautot ja 6 bussi. Parkla ümbrusesse 
rajatakse istumisalad, piknikualad, tasakaalurajad, õitsevad kraavid ja tiigid. Peatänava ja 
Põldheina tee parkla ehitustöid teostab TREV-2 Grupp AS ning järelevalvet Esprii OÜ. 
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Peatänava ja parkla ehitustööde maksumuseks kujuneb ligikaudu 2,35 miljonit eurot ning 
ehitustööd lõppevad 2022. aasta suvel. 
Suvel rekonstrueeriti Prangli saarel olev Keiseri tee lõigus Lääneotsa tee kuni Mölgi sadam. 
Ehitustööde käigus rajati uus teekate, sademevee kraavid, paigaldati truupe ja eemaldati 
kõrghaljastust. Keiseri tee ehitus läks maksma 48,6 tuh. eurot ning ehitustöid teostas Saare 
OÜ. 
Sügisel rajati mitmeid kergliiklusteid. Lageda tee kergliiklustee pikendati Vehema teest kuni 
Aiandi teeni ja rajati 3 m laiune jalgratta- ja jalgtee, maksumuseks kujunes 182,8 tuh. eurot. 
Püünsi kooli ja staadioni vahele rajati 2,5 m laiune jalgtee, maksumus 9,6 tuh. eurot. 
Ehitustöid teostas WWR Systems OÜ, asfalteerimistöid TREF Nord AS ning 
omanikujärelevalvet Arterega OÜ. 
2021. aasta jooksul on tänavate ja teede ajutise sulgemise taotlusi esitatud 46 sulgemiseks 
ning lubasid väljastatud kokku 42, neist pikendati 7 (2020. aastal väljastati 27 ja pikendati 2 
tänavate/teede ajutiste sulgemise luba). Teede ajutine sulgemine on loa taotlejale tasuline 
(va juhul kui tegu pole vallavalituse tellitava tööga) ja aasta jooksul laekus lubade eest vallale 
8,5 tuh. eurot maksutulu (2020. aastal 1,9 tuh. eurot). 
Teede projektidest valmisid Nurme tee rekonstrueerimisprojekt, Linnase 1-4 tee ehitusprojekt 
ning Kaluri tee ja Kivila tee ehitusprojekt. Töös on Jäätma tee rekonstrueerimise projekt ja 
Tammneeme tee jalgtee ehitusprojekt (lõigul Sambla tee kuni Mereääre tee).  
Arendajate poolt valmisid Punga tee, Urva tee ja Pähkli tee koos jalgteedega, Aruheina tee ja 
Tammeõie tee. Vallavalitsus on tänulik arendajatele, kes koostöös vallaga on aidanud luua 
kvaliteetset elukeskkonda. Lisaks andsid mitmed eraisikud vallale üle paarkümne kinnistu 
teemaade laiendustega.  
2021. aasta jooksul anti välja 21 tee-ehitusluba (39 tee ehitamiseks) ning 10 kasutusluba (15 
teele) (2020. aastal väljastati 20 tee-ehitusluba ja 11 kasutusluba). 

Teede korrashoid 
2021. aastal täitus valla avalike teede hooldajal TREV-2 Grupp AS-il esimene aasta seitsme 
aasta pikkusest teehoolde lepinguperioodist. Käimasoleva hooldehankega on Viimsi vald 
jagatud talveperioodil 18 hooldepiirkonnaks, mille lume- ja libedusetõrjeks on pidevas 
valmisolekuks 26 erineva suuruse ja võimekusega masinat. Taliperioodidel pannakse suurt 
rõhku nii libedusetõrjele kui ka lume lükkamisele. Talihoolde kulud olid kokku 2021. aastal ligi 
430 tuh. eurot.  
Suviste teehoolde tööde raames puhastati regulaarselt teid ja parklaid, taastati üle 10 km 
teepeenraid, remonditi blow-patch meetodiga teekattes olevaid pragusid üle 250 erineval 
teel, teostati ribapindamist mahus 10 000 m2, hööveldati kruusa- ja freeskattega teid, teostati 
tolmutõrjet, valmistati pindamiseks 15 000 m2 ulatuses ette freespurust kattega teid. Lisaks 
hooldati veeviimareid, puhastati üle 5 km ulatuses teekraave, remonditi ja paigaldati 
liikluskorraldusvahendeid, eemaldati teemaadel nähtavust piiravaid puid, oksi, kive ja 
piirdeaedu, parandati haljastuse kahjustusi ja niideti tee maa-aladel olevaid haljasalasid 
kogumahuga üle 5 000 000 m2. Ühtlasi tegeleti erinevate ühikhinnapõhiste lisatöödega, mille 
käigus remonditi näiteks Hundi tee ja Laiamäe tee kaevud, paigaldati ohtlikutesse 
kohtadesse torupiirdeid. Suvised teehoolde kulud olid kokku ligi 550 tuh. eurot. 

Teede ehituseks ja hoolduseks eraldas riik 2021. aastal 256,9 tuh. eurot (2020. aastal 518,8 
tuh eurot). Lisaks eraldas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Aiandi tee 
rekonstrueerimiseks 319,8 tuh. eurot ning Riigi 2021. aasta lisaeelarvega eraldati Viimsi 
vallale COVID-19 olukorra toetusmeetmena investeeringutoetus 465,0 tuh. eurot, sh 182,5 
tuh. eurot Lageda tee jalgratta- ja jalgtee projekteerimiseks ja ehituseks ja 48,6 tuh. eurot 
Keiseri tee remonttöödeks. Teede ehituse kulud olid 2021. aastal  1 235,9 tuh. eurot (2020. 
aastal kulud 491,9 tuh. eurot). Teede hoolduse kulud olid 2021. aastal 1 094,8 tuh. eurot 
(2020. aastal teede hoolduse kulud 1 018,8 tuh. eurot). 
 
Liikluskorraldus  
2020. aastal jätkati ohutuma liikumiskeskkonna kujundamisega. Erinevaid 
liikluskorraldusvahendeid, sh liiklusmärke, viitasid, liikluspeegleid jmt telliti 42,5 tuh. euro 
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eest. Teekatete joonimis- ja märgistustöid teostas lepingupartner Naami-V OÜ mahus 
1 693,5 m2, maksumus 28,9 tuh. eurot. Vähendamaks metsloomadele otsasõitmist rajas vald 
koostöös Eesti jahimeeste seltsiga aprillis 2020 Viimsi-Randvere teele ulukireflektorite 
katselõigud. Paigaldatud spetsiaalsed 100 reflektorit peegeldavad autotulede valgust metsa 
poole, moodustades tee ja metsa vahele valgusseina, mis peaks ulukitele hoiatavalt mõjuma. 
Kergliiklejate ja sõiduautode paremaks eraldamiseks paigaldati suve jooksul Muuli teele ja 
Nelgi teele sõidu- ja kergliiklusteed eraldavad postid. 
Randvere tee rekonstrueerimistööde raames paigaldati Haabneeme kooli esisele ülekäigule 
ning Tammepõllu tee ristmiku juurde tulevase Artiumi külastamiseks Eestis uudsed 
nutiülekäiguraja lahendused, kus fooripostidel asub LED-taustaga nutiülekäiguraja süsteem 
(sarnane Lubja teel oleva Bercman Technologies nutiülekäiguga), mis tagab ülekäiguraja 
nähtavuse ka uduse või sajuse ilmaga. Ülekäigukohtade ette pandi teekattele 
projitseeritavad (Safelight Traffic Signal tüüpi lahendused) fooritulede valgusvihud ning 
ülekäiguraja esisele äärekivi joonele kattesse süvistatud fooritulede dubleerimissüsteemid. 
2020. aasta lõpus alustati Bercman Technologies nutiülekäiguraja paigaldamisega Aiandi 
teele.   

Liikluskorraldustöid teostati 2021. aastal 71,4 tuh. euro eest (2020. aastal 51,7 tuh. eurot).  
 

 Transpordikorraldus 
Vallasisese ühistranspordi teenuse osutajana jätkab kuni 2022. aasta suveni AS Hansa 
Bussiliinid.  
Vallaliinid sõitsid lõppenud aastal kokku 702 935 kilomeetrit, mida on ca 9% rohkem 
võrreldes aasta varasemaga. Enim kasutajaid oli liinil V2, mida kasutati ligikaudu 170 000 
korda, veidi vähem sõideti liiniga V5, kokku 145 000 sõitu.  
Jätkuvalt toimivad ka Harju maakonnaliinid 114, 115 ja 174, millega tehti möödunud aastal 
ligikaudu 350 000 sõitu. Kõige populaarsem oli bussiliin nr 114, millega sõideti üle 210 000 
korra. Kokku sõitsid maakonnaliinid 2021. aastal ca 630 000 liinikilomeetrit.  
Kontaktõppest lähtuvalt toimis ka koolibussi teenus. 2020. aasta septembris läbiviidud 
loenduste alusel kasutas Viimsi Keskuse - Balti jaam ja Tammneeme - Balti jaam koolibussi 
keskmiselt 46 õpilast päevas. Populaarsem oli Viimsi Keskus - Balti jaam koolibuss, mida 
kasutas iga päev keskmiselt 30 õpilast. Tammneeme suunalist koolibussi kasutas iga päev 
keskmiselt 17 õpilast. 
2020. aastal valmis kauaoodatud Viimsi Riigigümnaasiumi poolne Karulaugu bussipeatus. 
Peatusse paigaldati uued, valla tunnusdisainiga kompleksootepaviljonid, kus on lisaks 
ootealale ka jalgrattahoidjad. Leppneemes muudeti ohutumaks Lepalinnu bussipeatus ning 
paigaldati ootekoda. Jätkuvalt panustatakse vanade ootekodade uuendamisse, hooldamisse 
ja postipeatuste arvu vähendamisesse. Valmisid Kivimäe, Mäe, Pällu ja Väljaotsa peatuste 
ohutumaks ehitamise projektid. 
Taksoveo tegevuslube menetleti 17, sh väljastati 9 teenindajakaarti ning 7 sõidukikaarti. 
Aasta jooksul väljastati 81 veoauto keelualasse sisenemise või erivedude teostamise luba. 

Kokku kulus transpordikorraldusele 2021. aastal 1 021,0 tuh. eurot (2020. aastal 1 127,0 tuh. 
eurot).  
 
Veetransport ja Viimsi saared 
2021. aasta detsembri seisuga on Prangli saarel registreeritud 216 inimest (2020. aastal 
215), Naissaarel 22 (2020. aastal 20) ning Kräsuli saarel 5 inimest. Viimsi valla koosseisu 
kuuluvad veel väikesaared Kumbli, Aksi, Keri, Seinakari, Tiirlood, Pandju, Vullikrunn, 
Sillikrunn, Sepakari (Mätta kari), Hanekari, Lookari ja Lahesaar. 
2021. aastal sai Naissaarlaste Kogukond MTÜ väikesaarte programmi meetmest toetust 
mootorsõiduki kütuse kättesaadavuse loomiseks Naissaarel, toetussumma oli 80,0 tuh. eurot 
ja projekti kogumaksumus 94,1 tuh. eurot. Naissaare sadamasse on planeeritud 
konteinertankla rajamine, sadamakai juurde rajatakse 15 m3 mahuti koos vajaliku 
infrastruktuuriga, tankla on planeeritud avada 2022 kevadel.  
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Hajaasustuse programmist toetati 2021. aastal väikesaarte elanike majapidamisi läbi ühe 
taotluse Prangli saare talumajapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks ja heitvee 
nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks, toetussumma oli 6,5 tuh. eurot, 
millele lisandus taotleja omaosalus. 
2020. aasta lõpus viidi läbi riigihange Prangli saarele kauplusepidaja leidmiseks, kuna 2020. 
aastal kontsessiooniga leitud opereerija Saare OÜ loobus teenuse pakkumisest. 
Riigi toel tehti algust ajaloolise Keri saare tuletorni taastamistöödega, mille tarvis asuti 2020 
suve lõpus ehitama saarele ajutist kaid, et tarnida kohale ehitustöödeks vajaminevad 
materjalid ja seadmed. Ehitustööd jätkuvad 2022. aastal. 
Suurematest sadamatest on Viimsi valla hallata Viimsi poolsaare ja Prangli saare vahelist 
ühendust teenindavad Leppneeme sadam ja Kelnase sadam, Naissaare sadam on antud 
pidada Saarte Liinid AS-le. 
2020. aastal uuendati nii Leppneeme sadama kui ka Kelnase sadama kaamerad, mille pilt on 
avalikus kuvas nähtav Viimsi valla kodulehel https://kaamerad.viimsivald.ee/. 
Jätkati läbirääkimisi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) Leppneeme ja 
Kelnase sadamate üleandmiseks Saarte Liinid AS-le. See võimaldaks sadamate arenguteks 
suuremaid investeeringuid muuhulgas Euroopa Liidu fondidest. 
Prangli laevaliini (parvlaev Wrangö) opereerib lepingu alusel perioodil 2020-2024 OÜ Tuule 
Liinid. Aasta jooksul sooritati 1514 reisi (2020. aastal 1496 reisi), veeti 28 000 reisijat ning 
1780 sõidukit. Liinilaeva kulud oli 515,6 tuh. eurot. 
Naissaare püsielanikele ühenduse pakkumiseks teostas Naissaare Kohvik OÜ laevaga 
KALK aastaringselt juhuvedude põhiseid reise Naissaare ja Tallinna vahel (lepinguperioodil 
2020-2022). Kokku sooritati aasta jooksul 95 edasi-tagasi reisi kokku ca 1200 reisijaga ja 
veeti 180 toidu/varude kotti. Laevaveo kulud olid kokku ligi 39,2 tuh. eurot. 
Veeteede Ameti laev EVA sooritas valla poolt tellitud ametiabi korras 26 tellimusvedu – 
kaupa (ehitusmaterjale, kütust, heina jm) veeti valdavalt eraisikutele erinevatele saartele, 
Peamiselt Naissaarele, kokku olid laevaveo kulud ligi 34,0 tuh. eurot. 
Naissaare sadamat külastas 1915 väikelaeva ja 256 korda sildusid reisilaevad. Kokku 
külastas sadamat 22 915 reisijat. 
2021. aastal väljastati Prangli saare püsielanikele 49 kalastuskaarti. Esitatud aruannete 
kohaselt püüdsid pranglilased valdavalt lesta (ca 800 kg) ja turska (ca 550 kg). Naissaare 
elanikele väljastati 2021. aastal kokku 6 kalastuskaarti. Valdavalt püüti lesta (ca 29 kg) ja 
meriforelli (ca 21 kg). 

Munitsipaalsadamate ja laevaliiklusega seotud kulutused olid 2021. aastal 644,5 tuh. eurot 
(2020. aastal 815,9 tuh. eurot). Viimsi saartega seotud tegevuste kulud olid 2020. aastal 92,4 
tuh. eurot (2020. aastal 93,8 tuh. eurot). Riikliku tasandusfondi eraldis väikesaarte toetuseks 
oli 2021. aastal 110,3 tuh. eurot ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
riigieelarveline veetranspordi toetus Prangli saare veetranspordi korraldamiseks 427,1 tuh. 
eurot. 

 
Planeerimine 
2021. aasta jooksul kehtestati 9 detailplaneeringut, neist 6 kehtestas vallavalitsus ning 3 
vallavolikogu. Samal perioodil algatati 11 detailplaneeringut. Vallavolikogu tunnistas osaliselt  
või täielikult kehtetuks 12 detailplaneeringut. 
Esile toomist väärib ranna-alade teemaplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise algatamine. Tänaseks on laekunud riigiasutuste ning külavanemate 
seisukohad ja ettepanekud lähteseisukohtade väljatöötamiseks. Ranna-alade 
teemaplaneeringu koostamise protsess ja vajalike toimingute tegemine jätkub eeloleval 
aastal.  
2021. aasta toimus Haabneeme üldplaneeringu eskiis avalik väljapanek ja avalik arutelu 
Haabneeme aleviku üldplaneeringu eskiisi üle, mille raames said kõik valla elanikud ja 
vallaga seotud isikud teha ettepanekuid koostatava Haabneeme üldplaneeringu lahendusse.  
2022. aastal on eesmärgiks on kogu Viimsi valla haldusterritooriumi hõlmava üldplaneeringu 
koostamise algatamine ja seejärel üldplaneeringu koostamine. Eesmärgiks on ka Prangli 

https://kaamerad.viimsivald.ee/
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saare Kelnase sadama ja Leppneeme sadama detailplaneeringu menetluste algatamine ja 
koostamine. 
Territoriaalse planeerimise kulud oli 2021. aastal 55,2 tuh. eurot (2020. aastal 114,6 tuh. 
eurot). 
 
Ehitus ja ehitusekspertiisid 
2021. aastal rajati ja renoveeriti Viimsi vallas kokku 72 km tehnovõrke, sh veetrasse 11,5 km, 
kanalisatsioonitrasse 10,8 km, sademevee- ja drenaaži torustikke 14,4 km, tänavavalgustuse 
elektriliine 7,0 km, elektriliine 9,1 km, sideliine 18,3 km, gaasitrasse 0,6 km, soojustrasse 0,3 
km. 
Ehitusteenustega seotud loamenetlus toimub e-menetlusena ehitisregistri www.ehr.ee kaudu. 
Ehituslubasid ja kasutuslubasid erakinnistutele ehitatavate elamute jm vee- ja 
kanalisatsioonitorustike, sademevee- ja drenaažitorustike, elektri- ja sidevarustuse ning 
gaasivarustuse rajatiste ehitamiseks menetleti 2021. aastal ligikaudu 250 objektil. 
Võrreldes 2020. aastaga on 2021. aastal vallavalitsusele esitatud esmaste ehitusloa taotluste 
ja ehitusteatiste arv kasvanud. 2021. aastal  esitati kokku 706 (2020. aastal 644) uut taotlust, 
millest 399 (2020. aastal 384) taotluse menetlust alustati ja 307 (2020. aastal 260) taotlust 
tagastati menetlusse võtmata. Paraku ei ole vähenenud menetluses olevate taotluste 
korduvläbivaatuste arv. Kokku tegeleti 1747 (2020. aastal 1285) menetlusega (sisaldab 
korduvaid menetlusi, st tagastamist parandamiseks ja parandatud taotluste uuesti esitamist).  
2021. aastal väljastati 342 ehitusluba (2020. aastal 263) ja vormistati 842 ehitusteatist (2020. 
aastal 643). 
Ehituslubade kehtetuks tunnistamise otsuseid tehti 17 objekti puhul. 
Üheks töövaldkonnaks on ka korteriomandite seadmiseks hoonejaotusplaanide kinnitamine - 
2021. aastal 35 hoonet. 2021. aastal kaasati menetlustesse 1865 füüsilist ja juriidilist isikut. 
2021. aastal väljastati 28 projekteerimistingimust tehnovõrkudele ja rajatistele 36-le erinevale 
objektile. 
Hoonetele väljastati 76 projekteerimistingimust (2020. aastal 58) kokku 209-le kinnistule, sh 
avatud menetlusega 37 (2020. aastal 17) kokku 170-le kinnistule. Tagasi saadeti läbi 
vaatamata 59 projekteerimistingimust, sh nii valesti vormistatud kui ka objektid, millele 
tingimusi ei saa väljastada. Hoonete eskiislahendustele anti seisukoht 52 (2020. aastal 32) 
objekti osas. 

Ehitusvaldkonnas tegevustest laekus 2021. aastal riigilõivusid 75,0 tuh. eurot (2020. aastal 
70,1 tuh. eurot):  

• ehituslubade eest 48,2 tuh. eurot (2020. aastal 52,8 tuh. eurot); 

• kasutuslubade eest 23,0 tuh. eurot (2020. aastal 14,3 tuh. eurot); 

• projekteerimistingimuste eest 3,8 tuh. eurot (2020. aastal 3,0 tuh. eurot). 

Ehitusvaldkonnaga seotud ekspertiisiteenuste kulud olid 2021. aastal 0,5 tuh. eurot (2020. 
aastal kulud 25,0 tuh. eurot).  

Ehitusjärelvalve 
2021. aasta jooksul menetleti 354 kasutusluba ja -teatist ning 48 andmete esitamise teatist. 
Kasutuslubade menetluste arv on vähenenud võrreldes eelneva kahe aastaga, kus kaasnes 
kohustus kanda 1.01.2020 ehitisregistrisse seal mitteolevad ehitised ja korrastada ehitiste 
dokumentatsioon. Viimsi vallas oli esialgsetel andmetel 1 627 probleemset ehitist (registrisse 
kandmata, kinnistud liitmata, aadressid ebakorrektsed jne), millest tänaseks on menetletud 
127. Kasutuslubade keskmine menetlusaeg oli 24 päeva.  
Trahvide ja sunnirahadena laekus  valla eelarvesse 40,4 tuh. eurot. 
Väärteomenetlusi viidi läbi 140 rikkumise puhul ja muid haldusmenetlusi (s.h. 
heakorraeeskirja täitmise kontroll) oli kokku 398.  
2022. aasta alguse seisuga on lisandunud 7 kohtumenetlust.  
 
 
 

http://www.ehr.ee/
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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. 
Muu majanduse kulud olid 2021. aastal 45,2 tuh. eurot (2020. aastal kulud 34,2 tuh. eurot). 

05 KESKKONNAKAITSE 

 
2021. 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 
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. 
2021. aastal sõlmiti lepingud taaskasutusorganisatsioonidega pakendite ja pakendijäätmete 
kogumise korraldamiseks Viimsi valla haldusterritooriumil. Lepingute eesmärgiks on 
tõhustada jäätmete liigiti kogumist ning tagada avalike kogumispunktide teenindamine ning 
ühtlasi propageerida pakendite ja pakendijäätmete kohtkogumist. 
2021. 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 111,7 
tuh. eurot (2020. aastal 109,2 tuh. eurot). 
 
Sademevee kanalisatsioonitrasside remont 
2021. aastal jätkus sademevee valdkonnas tööd, et likvideerida erinevaid sademeveega 
seotud probleeme ning muuta Viimsi vald kliimamuutustele paremini vastuvõtvamaks. 2021. 
aastal rajati Aiandi teele uus kollektor, millega loodi piirkonnale sademevee eesvool ning 
seeläbi oli võimalik likvideerida mitmed ebaseaduslikud reovee valeühendused 
sademeveesüsteemi. Viimsi Vesi AS hinnangul vähendas valminud rajatis reoveepumplate ja 
-puhastite koormust. 2021. alustati ka Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamisega. 
Tööde esimeses etapis rajati Pirni teele sademevee eesvool, läbi mille on tulevikus võimalik 
ära juhtida suur osa piirkonna sademeveest. 2022. aastal on plaanis jätkata piirkonna 
sademeveelahenduse järgmise etapi välja ehitamisega.  
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2021. aastal väljastati 57 sademevee tehnilist tingimust, millega määrati ära, kuidas tuleb 
hoone rajamisel, rekonstrueerimisel või muu taristu rajamisel lahendada kinnistu 
sademevesi. Alates 2021. aasta suvest rakendab vallavalitsus kõigi uute hoonete 
püstitamisel säästlike sademeveelahenduste nõuet, millega kas kogutakse sademevett 
kokku olmetarbimise eesmärgil või aeglustatakse ning ühtlustatakse sademevee voolukiirust 
kinnistusiseselt vältimaks valla peatrasside ülekoormamist kõrgvee perioodil. 
2021. aastal alustati Interreg CleanStormWater projekti raames Haabneeme keskuse 
piirkonna sademevee puhastussüsteemi ning reaalajas sademevee kvaliteedi seire süsteemi 
projekteerimisega. Käesoleval, 2022. aastal on ehitus- ja kommunaalosakonnal plaanis 
ehitada süsteem välja ning integreerida see arendatava sademevee monitoorimis-
süsteemiga. Valmis said ka LIFE UrbanStorm projekti raames rajatud säästlike 
sademeveelahenduste testalad Mõisapargis ja Randvere teel ning hetkel teostatakse projekti 
erinevaid tegevusi. Tulevikus on plaan jätkata erinevate säästlike sademeveelahenduste 
rakendamist ja arendamist. Näiteks rajati möödunud aastal Põldheina tee parklasse Eesti 
esimene dreenbetoonkattest parkla, mis avatakse 2022. aastal. Samuti esitas ehitus- ja 
kommunaalosakond koos 17 partneriga Eestist ja Lätist LIFE projektimeetmesse uue projekti 
taotluse, mille peamine eesmärk oleks Viimsi vallas sademevee ringkasutuse rakendamine. 

2020. aastal kulus sademeveekanalisatsiooni trassidega seotud töödele koos 
projektikuludega 707,8 tuh. eurot (2020. aastal kulud 721,3 tuh. eurot). 
 
Keskkonna- ja maastiku kaitse 
2021. aasta keskkonnakaitse ja maastikukaitse kulutused on seotud Mõisa pargi ning 
Mäealuse maastikukaitseala hooldusniitmisega.  
2021. aastal valmis Viimsi valla mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava. 
Mürakaardistamine ja tegevuskava väljatöötamine annab hulgaliselt väärt informatsiooni ning 
loob võimalused keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamiseks ning elukvaliteedi 
parandamiseks. 
2021. aastal kinnitati Leppneeme-Tammneeme, Krillimäe ning Mäealuse 
maastikukaitsealade kaitsekorralduskavad. 
Valmis Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljööväärtuslikud alad 
ja rohevõrgustik” kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuringu  lõppdokument, mille avalik 
tutvustus toimub veebruaris 2022. 

Muud keskkonna- ja maastikukaitsega seotud kulud kokku olid 2021. aastal 25,2 tuh eurot 
(2020. aastal 42,2 tuh. eurot). 

06 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 

 
Valdkonna eesmärgid 2021. 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; 

• valla avaliku ruumi heakorra tagamine, sh talgute läbiviimine ja haljastamine; 

• Haabneeme ranna heakord, sh liiva sõelumine; 

• koerte ja kasside pidamise eeskirjast tulenevate kohustuste täitmine; 

• mänguväljakute hooldus ja uute mänguväljakute rajamine. 

Tänavavalgustus 
Viimsi vallas viidi 2021.aastal lõpuni LED II tänavavalgustuse projekt. Projekteerimistöid 
teostas KH Energia-Konsult AS, ehitustöid teostas Corle OÜ ning järelevalvet viis läbi 
Infragate Eesti AS. Projekti elluviimiseks kulus aastatel 2019-2021 kokku 990 tuh. eurot, 
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millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt eraldatud toetus (rahastati Euroopa 
Ühtekuuluvusfondist) moodustas 565 tuh. eurot. Kokku vahetati valgustust 18 piirkonnas üle 
valla, mille käigus paigaldati 658 uut LED valgustit. Arvutuste põhjal hoitakse valgustite 
vahetusega aastas kokku ligikaudu 20 tuh. eurot.  
Jätkuvalt on töös LED III tänavavalgustuse ehitustööd. Ehitustöid teostab Corle OÜ ning 
järelevalvet töödele teostab Esprii OÜ. Projekti käigus renoveeritakse ligikaudu 500 
valgustuspunkti. 
Seisuga 31.12.2021 on Viimsi vallas 6 153 valgustuspunkti ning 184 liitumis- ja juhtimiskilpi. 
Aastaga lisandus 325 uut valgustit ning liitumis- ja juhtimiskilpe vähenes 4 võrra. LED 
valgustuse osakaal moodustas valgustitest 40 %. 
Aktuaalne teema on elektriteenuse hind. Kui võrrelda 2020. ja 2021. aasta elektri- ja 
võrguteenuse kulusid, siis maksumused jäid mõlemal aastal samasse suurusjärku, sest vallal 
on sõlmitud fikseeritud hinnaga leping. 2020. aastal olid võrgu- ja elektriteenuse kulud kokku 
234,8 tuh. eurot ja 2021. aastal 246,3 tuh. eurot. Arvestades, et iga-aastaselt lisandub uusi 
valgustuspunkte, siis elektri- ja võrguteenuse hinnad on aastatel 2019-2021 jäänud peaaegu 
samasse suurusjärku. Projektide LED I-III tegevused valgustite vahetamisel on ennast igati 
õigustanud.  
Viimsi valla poolt rajatud tänavavalgustuse ehitus- ja remonditöödele kulus 2021. aastal 
181,2 tuh. eurot. 

Tänavavalgustuse toimimiseks ja arendamiseks kulutati 2021. aastal kokku 1 284,4 tuh. 
eurot (2020. aastal kulud 1 405,1 tuh. eurot).  
  
Heakord 
Viimsi valla heakorra eest hoolitseb 5-liikmeline meeskond, kes tühjendab ca 330 prügikasti 
vähemalt 3 korda nädalas, koristab haljasaladelt prahti, korrastab ja hooldab rajatisi. Samuti 
hoolitsetakse pakendipunktide eest, niidetakse muru, riisutakse puulehti, lõigatakse võsa, 
hooldatakse avaliku ruumi mööblit ja seadmeid ning lahendatakse jooksvaid heakorra 
probleeme. Töö käib aastaringi ja vajadusel ka riigipühadel. Lisaks on heakorratöölised veel 
Naissaarel ja Pranglil.  
Heakorratöölised niitsid 2021. aasta niiduperioodil 173 hektarit üle valla paiknevaid 
haljasalasid ja mänguväljakuid (98 erinevat haljakut, kogumaht 28 ha). Erinevate haljakute 
niidukordi oli kokku 616, keskmiselt niideti igat haljakut hooajal 6 korda. 
Suuremate alade (Tammede park, Haabneeme ranna sanglepik, Schüdlöffeli haljak  jm) 
niitmistööde jaoks telliti tööd lepingupartnerilt, tööde maksumus kokku 8,5 tuh. eurot. 
Aasta jooksul pandi avalikku ruumi juurde 14 uut seljatoega pinki koos aluste ehitusega, 
kokku on avalike pinkide arv Viimsi vallas 185 pinki. Lisaks paigaldati juurde 10 avalikku 
prügikasti, kokku on teeäärsete avalike prügikastide arv 332. Igal aastal renoveeritakse 
vähemalt 10 pingipunkti, kus pingile tehakse alus ja paigaldatakse uus seljatoega pink. 
Vallas asub 23 pakendipunkti. 
Aasta jooksul veeti valla avalikust ruumist ja prügikastidest ära 355 tonni jäätmeid. 
Lemmikloomade püüdmise, hoidmise ja ravi teenust pakub nii koerte kui kasside osas 
Loomade Hoiupaik MTÜ, erinevate teenuste eest tasuti 20,1 tuh. eurot.  

Kokku moodustasid heakorra kulud 2021. aastal 337,8 tuh. eurot (2020. aastal 283,8 tuh. 
eurot). 
 
Ranna korrashoid 
Haabneeme rand on aastast aastasse muutunud järjest populaarsemaks ja atraktiivsemaks 
ning ilusatel suvepäevadel külastas Haabneeme randa kuni 4000 külastajat päevas. 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 ja aerusurfi varustuse renti pakub Funsurf surfi-kool. Samuti saab 
teha jõuharjutusi või mängida lauatennist. 2021. aastal renoveeriti rannavalvetorn ja rajati 
paadikuur.  
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2021. aastal osutas 15. juunist kuni 14. septembrini rannavalveteenust uus lepingupartner 
Forus Security AS. Kui 2020. aastal valvas randa kaks rannavalvurit, siis 2021. aastal hoidis 
rannal silma peal kolm väljaõppe saanud vetelpäästjat. Parema turvalisuse saavutamiseks 
oli rannavalve kasutuses mootoriga päästepaat. Rannavalveteenusele kulus suplushooajal  
37,9 tuh. eurot. 
Ranna hooldusteenuste osas sõeluti liiva ja koristati adru, lisaks hooldati tualette, koristati 
prahti ja tormikahjusid, hooldati kabiine, paigaldati suunaviidad ja vahetati välja vanad 
istepingid uute seljatoega pinkide vastu. Rannahooajal võeti järjepidevalt suplusvee proove, 
mis näitasid, et suplusvee kvaliteet oli kogu hooaja vältel väga hea.  
Koostamisel on Haabneeme ranna-ala eskiis, millega kavandatakse ranna terviklik lahendus. 

Ranna korrashoiule kulus kokku 86,7 tuh. eurot (2020. aastal kulud 57,1 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 
tk), Lubja tee 21, Paekaare tee 12, Prangli kauplusehoone, Kimsi tee 11 ja Mikkovi maja 
Prangli saarel.  
Tegevusalalt kaetakse ka kaevelubade ja teesulgemise lubade infosüsteemi OPIS 
https://viimsi.opis.ee/ majutuse ja haldamise kulusid. 2021. aastal: 

• väljastati 103 kaeveluba ja neist pikendati 14 (2020. aastal 110 kaeveluba ja neist 

pikendati 24), tööde teostamise aja pikendamist taotletakse enamasti objektide 

taastamis- ja haljastustööde ebasobilikest ilmastikuoludest tingitud venimise tõttu; 

• registreeriti 35 korral avariikaevetöösid (2020. aastal 56 korral), avariikaevetööd on 

kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi 

silmas pidades edasilükkamatud. 

Enim kaevetööde lubasid on aasta jooksul väljastatud käidukorraldusega tegelevale 
ettevõtetele KH Energia-Konsult AS (8 luba), järgnevad elektritöid teostav ettevõte 
Elektritsentrum AS (7 luba) ja teedeehitusele spetsialiseerunud TREV-2 Grupp AS (6 luba), 
ülejäänud loataotlejate aastane lubade maht oli kuni viis luba. 
Enim avariikaevetöid on aasta jooksul teostanud valla vee-ettevõte Viimsi Vesi AS (23 
taotlust), järgnevad elektrivarustuse tõrgeteta toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid 
tegev Elektritsentrum AS (5 taotlust) ja tänavavalgustustööde valdkonna eest vastutav KH 
Energia-Konsult AS (4 taotlust), teiste taotlejate avariikaevetööde arv piirdub üksikute 
töödega. 
Ulatuslikumad kaevetööd olid seotud LED-tänavavalgustustöödega, lisaks kaevetööd seoses 
vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega, sademeveesüsteemide ja -äravoolude 
täiendamise, uuendamise ja rajamisega ning mitmesuguste muude taristuküsimuste 
lahendamisega. 

Kokku moodustasid elamu- ja kommunaalmajandusega seotud kulud 2021. aastal 126,0 tuh. 
eurot (2020. aastal 103,8 tuh. eurot).  
 
Kalmistud 
Viimsi vallas on 5 kalmistut: Randvere, Rohuneeme, Prangli, Naissaare ning auriku 
„Eestirand“ hukkunute kalmistu. 
Kalmistute tegevusalalt kanti kalmistute korrashoiukulusid, Rohuneeme kabeli kulusid ning 
HAUDI infosüsteemi kulusid. 
Kalmistute registri HAUDI andmete vormistati 2021. aastal Rohuneeme kalmistule 24 matust, 
Randvere kalmistule 3 matust, Prangli ja Naissaare kalmistutel matuseid ei olnud. 

https://viimsi.opis.ee/
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2021. aastal rajati Rohuneeme kalmistu peateele uus graniitsõelmetest kate. Töid teostas 
TREV-2 Grupp AS, maksumus 7,2 tuh. eurot. Kalmistute heakorratöödele aitasid suvekuudel 
kaasa ka õpilasmalevlased. 

Kokku kulus 2021. aastal kalmistute haldamisele 14,7 tuh. eurot (2020. aastal kulud 27,0 tuh. 
eurot).  
 
Haljastus 
2021. aastal oli haljastusvaldkonna põhirõhk lilleseadetel ja avaliku ruumi haljastamisel ja 
kaunistamisel. Paigaldati 362 amplit (2020. aastal 337). Juurde soetati 6 betoonist vaala 
kujulist teetõkist. Kastmisteenusele kulus 2021. aastal 30,8 tuh. eurot. 
Lillede ja puittaimede soetamisele ja istutamisele kulus ligikaudu 25 tuh. eurot. 2021. aastal 
istutati ligikaudu  5 200 suvelille, 3 200 püsilille, 1 200 põõsast ja 125 puud. Rajati uus 1 300 
m2 suurune lillemuru ala. Suuri puid istutati Põldheina parklasse, Pargi põik haljasalale ja 
Aiandi tee äärde. Peenarde hoolduseks-rohimiseks kulus  8,1 tuh. eurot  ning ohtlike puude 
mahavõtmisele ja lõikamisele 17,8 tuh. eurot. Vallaruumist likvideeriti ligi 240 ohtlikku puud.  
2022. aastal lõpetatakse Põldheina parkla ja Randvere tee haljastustööd ning kavas on 
Aiandi tee – Rohuneeme tee ringtee ümber kujundada täisistutusalaks. Suvelilli on plaanis 

istutada ca 6 300 tk. 

2021. aastal kulus Viimsi vallas haljastustöödele 90,7 tuh. eurot (2020. aastal 88,9 tuh. 
eurot). 
 
Mänguväljakud 
Viimsi vallas on 2022. aasta alguse seisuga 25 valla avalikku mänguväljakut. Uued 
mänguväljakud rajati eelmisel, 2021. aastal Prangli saarele ja Pringi külla. Mõlemad 
mänguväljakud projekteeris ja ehitas Eleri Finants OÜ ning nende ehitamisele kulus kokku 
26,8 tuh. eurot. 
Viimsi valla avalike mänguväljakute tehnilist hooldust ja remonttöid teostab Atix OÜ. 
Hooldustööde käigus sõeluti kevadel läbi kõik liivast turvaalused, lisati liivakastidesse liiva ja 
kontrolliti linnakutes elementide turvalisust ja korrasolekut. Paigaldati uusi elemente ja 
likvideeriti vandaalide poolt tekitatud kahjusid. Kokku kulus 2021. aastal mänguväljakute 
hooldus- ja remonttöödele 18,1 tuh. eurot. 

Mänguväljakute korrastamiseks kulus 2021. aastal 44,9 tuh. eurot (2020. aastal 20,7  tuh. 
eurot). 

07 TERVISHOID  

 
2021. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• Haabneemes asuva kiirabipunkti tegevuse toetamine; 

• Perearstiteenuse kättesaadavuse parendamine; 

• Prangli esmase abi brigaadi töö koordineerimine; 

• Koolitervishoiu kättesaadavuse toetamine. 
 
Kiirabipunkt 
Viimsi vald on aastaid toetanud kiirabibrigaadi tööruumide üürikulude tasumist eesmärgiga 
tagada kiirabi operatiivne jõudmine vallaelanikeni. 2011. aasta oktoobris sõlmiti 
kolmepoolneleping AS Fertilitas, Tallinna Kiirabi ja Viimsi Vallavalitsuse vahel, mille kohaselt 
asuvad kiirabibrigaadi tööruumid endiselt AS Fertilitase ruumides. Vald tasub rendikulu selles 
osas, mis jääb puudu Terviseameti poolt kinnitatud majandamiskulude maksumusest. 
Kiirabibrigaadi tööruumid asuvad aadressil Kaluri tee 5a, Haabneeme alevikus ning kiirabi 
teenindab Viimsi valla ja Pirita linnaosa elanikke.  
2020. aastal alustas koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga Prangli saarel esmase abi 
brigaad ja teeninduspunkt. Viimsi vallavalitsus on andnud Prangli saarel oleva õpetajate 
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maja ruumid Regionaalhaiglale tasuta kasutada ja 2021. aastal tasus ka ruumide 
ülalpidamiskulud. Brigaadi töötajate töötasu on rahastatud Haigekassa poolt läbi 
Regionaalhaigla. Regionaalhaigla vastutab samuti töötajate väljaõppe ja vajaliku varustuse 
eest.  

Kiirabipunkti tegevuse toetamiseks tehti väljamakseid 2021. aastal kokku 7,6 eurot (2020. 
aastal 3,0 tuh. eurot). 
 
Perearstide toetus 
Viimsi piirkonda teenindab 2 tervisekeskust ja 3 praksist, kus töötavad 12 perearsti. 2021. 
aastal avas Terviseamet Viimsis uue perearstinimistu, kuid seda nimistut teenindavat 
perearsti konkursi korras ei leitud.   
Riiklikult prioriteetne suund on perearstide koondumine tervisekeskustesse tagades sellega 
parema teeninduse ja  pädevuse. Tervisekeskuseid rahastab Haigekassa ka suurema 
baastoetusega kui üksikpraksiseid. Viimsi Vallavalitsus toetas 2021. aastal alustavaid 
tervisekeskuseid ühekordse sihtfinantseeringuga vastuvõtu- ja ooteruumide sisustamisega 
seotud kulude katmisel kogusummas 42,2 tuh. eurot.  

08 KULTUUR, SPORT, VABAAEG, RELIGIOON 

 
2021. 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; 

• luua sihtasutus Viimsi vallas 2021. aasta jooksul ehitatava ja 2022. aastal 
valmiva Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium hoonekompleksi sisulise 
tegevuse haldamiseks. 

Kultuurisündmused 2021. aastal: 
2021. aasta tegevusi mõjutas COVID-19 viiruse levikust tingitud eriolukord ja sellega 
kaasnevad piirangud – kultuuriüritusi ja piirkondlike spordiüritusi ei olnud võimalik planeeritud 
mahus ja/või kujul korraldada. Olukorrast tingituna valmistas kultuuriosakond sündmusi ette 
paralleelselt kahes variandis - reaalsündmusena ja  voogülekande variandina. 
Voogülekandeks loodi Viimsi vallas 2020. aastal oma ülekandeformaat Viimsi ViVa TV -
Virtuaalkubi. See koostöö pälvis 2021. aasta lõpul ka valla tunnustuse "Aasta tegija". 
2021. aasta esimesel 5 kuul toimusid ainult voogülekanded. Esimeseks kombineeritud 
reaalsündmuseks koos voogülekandega  oli 2021. aasta esimesel piiranguvabal päeval 11. 
mail Viimsi valla sünnipäeva tähistamine. Kokku toodeti 2021. aastal ViVa TV poolt 15 
otseülekannet, mis toimusid Facebookis  ja hiljem ka Youtube kanalis ning on mõlemas 
kanalis ka järel-vaadatavad:  

https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival 
https://www.youtube.com/channel/UCQ1TUoL3L0JZu0lRqHiPyKw 

Kokku jälgis Facebooki kanalilt ülekandeid ligikaudu 32 500  vaatajat, millele lisanduvad 
vaatajad Youtube kanalilt. 

Viimsi ViVa TV ülekanded 2021. aastal:  

• 28. jaanuaril saade  nr. 16  "Viimsi haridusaasta 2021 ": 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/2144141002388890 

https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival
https://www.youtube.com/channel/UCQ1TUoL3L0JZu0lRqHiPyKw
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/2144141002388890
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• 11. veebruaril saade nr. 17  "Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium nurgakivi 
asetamine": 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/903200770498170 

• 12. veebruaril saade nr. 18  "Kindral Johan Laidoneri 137. sünnipäeva tähistamine“, 
Viimsi Kooliteatri etendus „Ma vaatan maailma igaviku aknast“ Viimsi Sõjamuuseumis: 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/122156839810656 

• 23. veebruaril saade nr. 19 „Kontsert - mõtisklus "Sügavalt isiklik Eesti"“, Eesti Vabariigi 
103. sünnipäeva tähistamine koos poeet Kristiina Ehiniga Viimsi Laidoneri mõisas (Eesti 
Sõjamuuseumis): 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/473460034015081 

• 29. märtsil saade nr. 20 "President Lennart Meri mälestuskontsert „Eales ei leia algust““ , 
Lennart Meri stipendiumi üleandmine  EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus: 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/295844372114588 

• 11. mail saade nr. 21 "Viimsi valla 102. sünnipäeva tähistamine ja tunnustamise 
tseremoonia", elutööpreemiate auhinnatseremoonia ja valla aukodanike 
väljakuulutamine: 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/295844372114588 

• 1. juunil saade nr. 22 "Lastekaitsepäev" Haabneeme rannas koos Päästeameti 
demonstratsiooniga, Kunstikooli õpilaste maalilaagriga jne: 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/538530690861521 

• 16. juulil saade nr. 23 „Gala-kontsert Viimsi artistidega“, Viimsi artistide gala-kontsert 
Tallinna merepäevadel "Sale Tallinn 2021" - Viimsi artistide koondprogramm 
tutvustamaks Viimsist  rahvusvahelisel festivalil väljaspool koduvalda:       
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/138813331620875 

• 4. septembril saade nr. 24  "Suur huvitegevuse infolaat": 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/2979076238978155 

• 14. septembril saade nr. 25 "Viimsi Artiumi sarikapidu": 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/286694732899773 

• 28. oktoobril saade nr. 26  "Viimis valla kaasava eelarve ideede tutvustus": 
 https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/403327728093774 

• 28. novembril saade nr. 27 "Advendiküünla süütamine ja Jõulumaa avamine Viimsis".  
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/595084318441500 

• 11. detsembril saade nr. 28 "Viimsi Muusikakooli talvekontsert" Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus: 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/2275382149268959 

• 20. detsembril saade nr. 29 "Viimsi tunnustab 2021“, auhinna-gala: 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/4609771639118529 

• 27. detsembril saade nr. 30 "Viimsi ViVa TV kultuurivaldkonna aastalõpu lood": 
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/440937550975303 

Koostöös erinevate organisatsioonidega korraldatud üritused: 

• 17. juulil Viimsi Kohvikute päev; 

• 20. augustil Eesti 30. taasiseseisvuspäeva tähistamine Viimsi mõisa pargis; 

• 26. augustil aurulaev Eestirand huku 80. aastapäeva mälestusüritus Prangli saarel; 

• 4. septembril Püünsi staadioni avamine; 

• 1. oktooberil rahvusvahelise muusikapäeva kontserdid Viimsi Huvikeskuses, Viimsi 
Raamatukogus ja Prangli Rahvamajas. 

2021. detsembris avati Mõisapargis jõulumaa, kus toimusid mitmed advendisündmused – 1. 
advendil küünalde süütamine ja ühine advendilaulude laulmine, 2. advendil valgusetendus, 3. 
advendil laternamatk ja 4. advendil jõuluküla. 

Prangli Rahvamajas uuendati saali esitlustehnikat- paigaldati uus ekraan ja data-projektor 
ning likvideeriti amortiseerunud küttekolle ja paigaldati täiendavalt õhksoojuspump 
rahvamaja saali.      

https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/903200770498170
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/122156839810656jaid
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/473460034015081
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/295844372114588
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/295844372114588
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/538530690861521
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/138813331620875
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/2979076238978155
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/286694732899773
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/403327728093774
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/595084318441500
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/2275382149268959
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/4609771639118529
https://www.facebook.com/ViimsiVivaFestival/videos/440937550975303
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Prangli kirikus – Püha Laurentsiuse kabelis toimuvateks edasisteks restaureerimistöödeks 
korraldati ehitushange. Tööd teostatakse 2022. aasta kevadel, restaureeritakse kirikusaali 
põrandaosa.  

Sporditegevus 2021. aastal: 

• 12. juunil Heitjate Gala Randvere staadionil; 

• 23. septembril J. Laidoneri olümpiateatejooks; 

• 7. augustil Prangli spordipäev; 

• Viimsi Rattaretke ja Viimsi Jooks jäid Covid-19 piirangute tõttu ära. 

Lisaks toimusid tennise, käsipalli, lauatennise, male ja korvpalli turniirid. Mõisapargis ja 
Karulaugu terviserajal toimus traditsiooniline J. Laidoneri olümpiateatejooks. Võimalusel 
jätkusid Viimsi Sporti korraldatud õppetreeningud. 
Viimsilased osalesid ka kõrgetel tiitlivõistlustel ja saavutasid häid tulemusi -olümpiamängudel 
osalesid purjetaja Karl-Martin Rammo ja tema treener Rein Ottoson ning paraujuja Susannah 
Kaul. Ujumise EM-il ja MM-il saavutas kõrgeid kohti Armin Evert Lelle. Korvpalliklubi Viimsi 
võitis Eesti korvpalli esiliiga ja tõusis meistriliigasse. 

Spordiprogrammide toetusmeetmega toetati Naissaare Elamusmaratoni, Kalevi Jalgrattakooli 
noorte mägirattasarja Viimsi etappi, rull-iluuisutamise Eesti meistrivõistluste, 3x3 
korvpallivõistluse „Viimsi Quest“, lauatennise turniiri Viimsi Open in memoriam Katrin Marks 
ja rannakäsipalli Viimsi etapi korraldamisi. 

2021. aastal valmisid või parendati mitmed spordiobjektid. Septembris 2021 avati Püünsi 
kooli spordiväljak ja valgustusega terviserada, mis on ühenduses Rohuneeme  
terviseradadega. Renoveeriti Mõisapargi kunstmurukattega jalgpalliväljak – paigaldati uus 
kunstmurukate ja väljaku piirdeaed.  Karulaugu ja Tädu terviserajad ning kettagolfirada said 
värske multšikatte. Alustati Randvere kooli juurdeehitusega, mille osaks on ka ujula 
ehitamine. 
Alates detsembrist on avatud suusarajad Karulaugu, Tädu ja Rohuneeme terviseradadel. 

2021. aastal toetas Viimsi vald kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimist 221,1 tuh. euroga 
(2020. aastal 189,0 tuh. euroga). Sporditegevuse toetusi maksti 620,5 tuh. eurot ja 
spordiväljakute ülalpidamiseks kulus 1 151,0 tuh. eurot, sh investeeringud 248,0 tuh. eurot 
(2020. aastal vastavalt 584,8 tuh. eurot ja 836,8 tuh. eurot). 
 
Külaseltsid  
Viimsi vald peab väga tähtsaks kogukonna kaasamist ning eesmärk on mehitada kõik külad 
külavanematega, hetkel omavad enamus küladest kõneisikut külavanema näol. 2021. aastal 
toimus 4  külavanemate valimist, uued külavanemad valiti Leppneeme, Pärnamäe. 
Rohuneeme ja Miiduranna külades. 
Alates 2015. aastast käib koos külavanemate ümarlaud, kus koos vallavalitsuse liikmetega 
arutatakse erinevaid külateemasid. Külavanemate ümarlaual osalevad kõik külavanemad ja 
kui külas puudub külavanem, siis esinadab küla nn küla esindaja. 2021. aastal toimus 2 
külavanemate ümarlauda. Koostoos külavanematega viid läbi vallaelanikuks registreerimise 
kampaania ja avalike suhete osakonna poolt alustati külavanematele saadetava vallainfo 
nädalaülevaate tegemist.  
2021. aastal anti tegevustoetust (2,1  tuh. eurot aastas) 13 aktiivsele külaseltsile: Naissaare, 
Leppneeme, Tammneeme, Kelvingi, Püünsi, Pringi, Laiaküla, Äigrumäe, Rohuneeme, 
Metsakasti, Lubja, Pärnamäe ja Miiduranna külaseltsile. Lisaks toetakse vajadusel külaseltse 
projektide omaosaluste tagamiseks.  
Valla eelarvest toetati 2021. aastal 13 külakogukonda kokku summas 28,9 tuh. eurot (2020. 
aastal 38,7 tuh. eurot). 
 
Viimsi Raamatukogu 
Vallas osutavad raamatukoguteenust Haabneemes asuv Viimsi Raamatukogu kui 
keskraamatukogu ja selle kolm harukogu - Prangli, Randvere ja Püünsi. Alates detsembrist 
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2019 asub Viimsi Raamatukogu uuel, enam kui 4 korda suuremal pinnal ning raamatukogust 
on kujunenud kogukonna jaoks oluline info- ja kultuuriasutus, kus pagutakse lisaks 
raamatute laenutamisele veel paljusid erinevaid tegevusi.  

2021. aasta olulisemad tegevussuunad: 

• Raamatukogu arengukava 2022 – 2026 projekti koostamine ja vallavalitusele esitamine; 

• Raamatukogu info-tehnoloogilise võimekuse tõstmine - üleminek teavikute RFID-põhisele 
tuvastuslahendusele ja lugejate iseteeninduse automaadi kasutusele võtmine, ise- 
teenindavate tagastusautomaatide projekteerimine; 

• Raamatukogu kui kogukonnakeskuse arendamine  -  vallavalitsuse komisjonide ja 
volikogu istungite ja valla elanike avalike arutelude, valla tunnustussündmuste, 
vaktsineerimise punkti ja valmisjaoskonna töö korraldamine, vaktsineerimistõendite 
printimise nõustamine,  kohaliku info vahendamine jpm; 

• Innovatsiooni-ja tegevustubade korraldamine - mõttespordi ring, lapitööring, robootika, 
digilahenduste oskused, muusika- ja videostuudio jpm; 

• Raamatukogu kui kultuuri- ja hariduskeskuse toimimine - kohtumised kirjanike ja, 
arvamusliidritega, Viimsi Happy Jazz kontserdid, ansambli Terminaator kontserdi 
salvestamine, tihe koostöö saatkondade, kohalike kultuuriasutuste, koolide ja 
lasteaedadega jpm. 

Statistika: 

• Registreeritud lugejate arv uutesse ruumidesse kolimise hetkel 2019 detsembris oli 9 748 
ja 2021. aasta detsembris 15 656, kasv 60,6%. 

• Iga viimsilase kohta oli 2021. aastal 8,3 laenutust ja iga raamatukogu lugeja kohta 11,3 
laenutust. 

• Külastusi oli päevas 2019 detsembris keskmiselt 150 - 250, 2020. aasta lõpus  350 - 500, 
kasv 100%.  

• Raamatukogu külastati aastas kokku 143 216 korda ehk 27% enam kui 2020. aastal. 

• Raamatukogu külastati 299 lahtioleku päeva kohta keskmiselt 479 korda päevas. 

• Koroonapandeemia eriolukorra ajal 1. märtsist - 30. aprillini teenindas vallaraamatukogu 
3 300 lugejat, kellele laenutati kontaktivabalt  25 556 teavikut, mis on 5 956 võrra  enam 
kui 2020. aasta eriolukorra ajal. 

• Aasta jooksul laenutati 177 414 teavikut (raamatut, CD-d, ajakirja jm). 

• Laste- ja noorte raamatukogu kasutamise näitarvud jäid 2021. aastal ligikaudu samaks 
eelneva, 2020. aastaga. Vallaraamatukogusse lisandus 33 ja harukogudesse 12 uut 
lugejat. Külastuste ja laenutuste näitarvud veidi kasvasid, aga tervikuna mõjutas laste 
raamatukogude külastamist nende distantsõppele saatmine. 

• 2021. aastal kasvasid valla kõikide raamatukogude kogud 5 644 eksemplari võrra, millest 
vallaraamatukogu kogu kasv moodustas 68,5% ehk  3 867 eksemplari. Annetusi tehti 
raamatukogudele 1 500 eksemplari ning  peamiselt täiendati annetustega Püünsi 
harukogu.  

• Viimsi valla ühe elaniku kohta oli komplekteerimisraha 3,66 eurot, mis on 0,19 senti veidi 
enam kui 2020. aastal.  

• Kohaliku omavalitsuse osakaal kogude komplekteerimise kulust oli 55,3 %.  

• Vallaraamatukogusse osteti 95 nimetust erinevaid perioodikaväljaandeid (2020. aastal 89 
nimetust), Pranglile 38 nimetust (2020. aastal 40 nimetust), Püünsi harukogule 25 
nimetust (2020. aastal 35 nimetust) ja Randvere harukogule 33 nimetust (2020. aastal 43 
nimetust). Harukogudesse hangiti perioodikat oluliselt vähem, kuna mitmed väljaanded ei 
leidnud eelnevatel aastatel kasutamist. 

• 2021. aastal toimus vaatamata koroonakriisist tingitud raamatukogu kinni olekule 90 
sündmust 1 588 osalejale, 2019. aastal enne kolimist uutesse ruumidesse toimus aastas 
19 üritust 639 osalejale. 
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Üritused: 

• Huvipakkuvamad näitused olid Maria Laidoneri näitus (Poola Suursaatkonnast), Marja 
Matiiseni lapitehnikanäitus, Liivi Leppiku tekstiilinäitus, Valgevene kunstniku Juri 
Jakovenko ja Viive Noore näitused jpt. Muusikahuvilistele oli muljetavaldav MTÜ Mondo 
näitus „Muusikalised teekonnad“, millega koos korraldati interaktiivseid õppusi Viimsi 
Kooli kolmele klassile. 

• Toimusid kohtumisõhtud  Kene Verniku, Piret Pääri, Marko Kalduri, Märt Treieri, Eva 
Koffi, Valdur Mikita ja David Vsevioviga ning oma uusi raamatuid esitlesid Marianne 
Mikko ja Siim Kallas. 

• Jätkuvalt oli populaarne Heili Sisaski kunstiajaloo loengud „Mõtteline galerii“, 
pereterapeut Aet Lassi jututunnid ning raamatuklubi. 

• Uue ettevõtmisena hakkasid toimuma Tiina Park`i reisiõhtud.  

• Marja Matiiseni lapitöökursused toimusid 7 korral, osales 15 huvilist. 

• Korraldati mitmeid kontserte. Muusikapäeval esines Tõnu Naissoo ja toimusid Viimsi 
Happy Jazz kontserdid, osaleda sai Viimsi Muusikakooli, Maire Eliste Muusikakooli ja 
Pirita Vabaajakeskuse kontsertidel.  

• 2021. aasta aprillis hakkas vallaraamatukogus tööle kultuuri- ja huvijuht, kes koostas 
raamatukogu kodulehe laste rubriigis 4 nuputamisemängu, 4 virtuaalset meisterdamise- 
õpetust ning raamatukogu laste- ja noorteosakonda tutvustava video. Toimusid ka 
märgipressi ja jõulumeisterdamise töötoad.  

• Näitusevitriinides toimus kahe kuu jooksul näitus Eduard Taska ateljee tööriistadest ja 
nahkesemetest ning näitusekuraator Eve Hintsovi initsiatiivil korraldati lastele 3 
järjehoidja valmistamise  ja kuldamise töötuba. 

• Korraldati 10. laste suvelugemine, kus osales 130 noort raamatusõpra.  

• Lastele korraldati kokku 57 erinevat raamatukogu ja raamatuid tutvustavat sündmust, kus 
osales 2 522 last.  

• Vallaraamatukogus kohtusid õpilased kirjanik Ilmar Tomuskiga ja raamatu „Alice 
imedemaal“ illustraatori Made Balbatiga ning jutuvestja Piret Pääriga; Tšehhi 
Suursaatkonna vahendusel korraldati kunstnik Denisa Proškova illustratsioonide näitus 
koos vestlusega Viimsi Kooli õpilastele. Novembrikuus viidi raamatukogus neljal korral 
88-le Viimsi Kooli õpilasele läbi Ilon Wiklandi kohvernäituse tutvustus.  

• Aasta lõpus kuulutati lastele välja kunstikonkurss „Kui Viimsi raamatukogus on 
lugemiskoer…“, mille kokkuvõtted tehti 2022 jaanuaris.  

• Vallaraamatukogu juhtimisel korraldati  Viimsi valla 4. klasside ettelugemisevõistluse 
eelvoor.  

• Vallaraamatukogus käisid koos robootikaring ja tüdrukutele mõeldud tehnoloogiaring ning 
mõttespordiring. 

Kokkuvõttes oli 2021.aasta vaatamata kaks kuud kestnud kontaktivabale laenutusele 
edukas. Eriti rõõmustav oli teavikute RFID-põhisele tuvastuslahendusele üleminek ja lugejate 
iseteeninduse automaadi kasutusele võtmine ning  täislahenduse (kaks iseteenindavat 
tagastusautomaati) projekteerimine, mis kavatsetakse rakendada juba 2022. aastal. 2022. 
aastal on kavas leida positiivne lahendus Prangli harukogu ruumiprobleemide lahendamisel. 

Kokku moodustasid Viimsi Raamatukogude kulud 2021. aastal 932,1 tuh. eurot, sh 
investeeringud põhivarasse 19,0 tuh. eurot (2020. aastal 913,2 tuh. eurot, sh investeeringud 
põhivarasse 15,6 tuh. eurot). 

 
Prangli rahvamaja 
Prangli saarel asuv Prangli Rahvamaja alustas iseseisva vallaasutusena 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 
kasutada trenažööre. Rahvamajas tähistatakse erinevaid tähtpäevi, peetakse olulisi 
koosolekuid, korraldatakse töötubasid ning viiakse läbi ringitegevusi. Prangli Rahvamajas 
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töötavad aktiivselt 2 lasteringi ning naiste võimlemis- ja tantsuring. 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.  

Prangli Rahvamaja sai endale kodulehe ja valmis saart tutvustav video. 

2021. aastal toimus Prangli Rahvamajas 38 üritust. Näitust „ Ühel väikesaarel elas geenius” 
(Rannarahva Muuseumi kogust) said soovijad vaadata üle poole aasta. Toimusid digiteatri 
etendused ja tähistati tähtpäevi – kokku 10 korral. Teiste hulgas esinesid ansamblid Väliharf 
ja Shanon. Toimus 11 kontserti, kus esinesid erinevad koorid, rahvatantsurühmad ja 
ansamblid nii Viimsist kui ka mujalt Eestist. Toimusid Viimsi Kooli õpilaste ekskursioon  „Leia 
Tee”, noorte projekti „Loodusmuuseum” seminar ning väga populaarsed olid laste-, noorte- ja 
täiskasvanute laagrid. 

Olulisemad sündmused: 

• Tantsuansambel „Lee” 5-päevane laager, millest võttis osa võttis osa üle 100 tantsija. 
Traditsioonilist Kalurite päeva tähistati koos tantsuansambli Lee  40. juubelikontsertiga, 
millele järgnes simman. 

• Noorte tantsu- ja spordilaagri noored aitasid juba teist aastat korraldada traditsioonilist 
Prangli Spordipäeva, mille laskevõistluse korraldasid taas kaitseliitlased. 

• Viimsi Muusikakooli õpilaste laagrile järgnes „Eesti Rand” hukkumise 80. aastapäeva 
tähistamine ajaloo konverentsiga, avati uus infotahvel ja esinesid muusikakooli õpilased. 

• Koostöös Rannarahva Muuseumiga ja MTÜ-ga Aksi Elu toimus etendus „Mis sa ilma 
paadita teed?”, mis pälvis Viimsi valla preemia „Aasta Kultuuritegu 2021”. Kokku toimus 5 
etendust. 

2021. aastal remonditi väikse kuuri katus, terrassi trepp, korrastati vanad õuepingid ning 
likvideeriti amortiseerunud küttekolle ja paigaldati täiendavalt õhksoojuspump rahvamaja 
saali. Uuendati saali esitlustehnikat – paigaldati uus ekraan ning soetati ka vajalikku  
inventari (Led valgustus, projektor, mikrofon, mikrofoni jalg, teler). Kinnistu korrashoiuks 
soetati 
murutraktor, trimmer ja hekilõikur. 

Kokku moodustasid Prangli Rahvamaja kulu 2021. aastal 92,5 tuh. eurot, sh investeeringud 
(inventar) 9,3 tuh. eurot (2020. aastal 84,1 tuh. eurot). 
 
Huvikeskus 
Viimsi Huvikeskus saab 2022. aastal 25 aastaseks. 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 64, neis 
osales 935 inimest, neist 46% ehk 430 olid täiskasvanud ning 54% ehk 505 lapsed. Kõige 
kauem on huvikeskuses tegutsenud segakoor Viimsi ja rahvamuusikaansambel Pirita. 

Lisaks huviringidele saab Viimsi Huvikeskuses külastada näituseid, teatreid, kontserte ja 
osaleda arendavatel koolitustel. Ruume renditakse erinevateks sündmusteks. 
2021. aasta oli Covid-19 piirangute aasta ning erinevatele sündmustele kehtisid osalejate 
arvu või ruumi suurusest tulenevad arvulised piirangud. Sellele vaatamata võib aasta lugeda 
edukaks, sest paljud varasemalt edasilükatud sündmused toimusid 2021. aasta teises 
pooles. Märkimisväärselt palju toimus 2021. aasta suvel ka lastelaagreid. 

2021. aastal toimus Viimsi Huvikeskuses 22 etendust ja kontserti. Keskmine külastajate arv 
oli keskmiselt 100 inimest ühel etendusel.  
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Viimsi Huvikeskuse 2021. aasta tegevus numbrites:  

• 22 etendust ja kontserti; 

• 1 sügisball; 

• 1 perepäev; 

• 21 lastelaagrit; 

• 3 koolitust,  

• 4 Viimsi Mäluturniiri; 

• 7 näitust; 

• 4 doonoripäeva; 

• 6 koosolekut; 

• 2 orkestri proovi; 

• heakorratalgud koostöös õpilasmalevaga.  

2021. aastal renoveeriti Viimsi Huvikeskuse kohvituba, 2. korruse rõdu ja saali valgustehnika. 
Alustati õppeklassi remondiga. 
2022. aasta märtsis on kavas Pirita Lillekasvatussovhoosi, Nelgi tee 1 maja ja Viimsi 
Huvikeskuse näitus.  

Viimsi vald toetas 2021. aastal huvikeskuse tegevust  (ruumide majandamiskulud) 162,3 tuh. 
euroga (2020. aastal 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). 

2021. aastal oli Rannarahva Muuseum töö eelkõige külastatavuse osas endiselt tugevasti 
mõjutatud koroonapandeemiast. Eelkõige puudutas see turismigruppide ja õpilasgruppide 
arvu. Samas muuseumi kogude ja teadustöö oli eelmisest aastast aktiivsem. 

Ekspositsioon 
Muuseumi teisel korrusel teostati avatud fondi väljaehitamine, millega suurenes oluliselt 
eksponeeritud museaalide arv. Esimesel korrusel sisustati uus püsinäituse osa. 
Vabaõhumuuseumis lisandus väliekspositsiooni kaks paati. Territooriumil ehitati uusi 
aedikuid, peenraid, põlde ning parandati hooneid ja korrastatud eksponeeritavaid esemeid.  

Näitused 
2021. aasta esimeses pooles oli Rannarahva Muuseumis eksponeeritud Kirovi 
kalurikolhoosile pühendatud näitus, mille jaoks koguti palju endise kolhoosi mälestusi. 
Järgmiseks esitleti fotonäitust Ain Kimberi fotodest. Ain Kimber oli teedrajav aktifotograaf, 
kelle näitus oli 1975. aastal Kirovi koduloomuuseumi üks elevustekitavamaid sündmusi. 
Seejärel võis tutvuda näitusega põgenike laevast Sarabande, mille saaga oli üks osa 
eestlaste emigratsioonist II Maailmasõja järel. Augustis esitleti näitust „Piirideta meri“, mis on 
liikunud ringi peamiselt Soomes ja on olnud muuseumi edukaim välisnäitus. Alates 
septembrist on olnud üleval maailmakuulsa kalanahakunstniku Anatol Donkani näitus.  
Viimsi vabaõhumuuseumis oli lisaks tavaekspositsioonile esitletud näitus Eesti Põhjaranniku 
paatidest ja nende erinevatest tüüpidest. 

Teadustöö 
2021. aastal toimus Pringi, Haabneeme ja Miiduranna külade raamatu koostamine. 
Protsessis koguti ka palju sellist huvitavat materjali, mis raamatusse ei mahu. Lisaks on 
kogutud materjali Pirita Näidissovhoosi  kohta ja selle põhjal on kavas korraldada näitus ning 
materjal edaspidi sisulisemalt süstematiseerida. 2021. aastal alustati ka Kirovi raamatu 
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koostamisega ning plaanis on välja anda põhjalik monograafia ühest edukamast kolhoosist 
Nõukogude Liidus. Lisaks tehti tööd arhiivides ja koguti materjale mujalt. 

Hariduskeskus 
Haridusprogrammide läbiviimisel oli suureks takistuseks koroonakriisiga kaasnevad 
piirangud ürituste läbiviimisel, mille tõttu telliti vähem programme ja paljud programmid jäid 
jooksvalt ära. Vaatamata raskustele viidi siiski läbi 120 programmi, millest võttis osa üle 2 
000 õpilase. Rahvakalendri tähtpäevadega seotud programmidele tehti külastuspiirangute 
tõttu ka vastavad õppevideod, mida koolidele tutvustati.  

Sündmused 
Sündmused jagunesid muuseumi poolt korraldatud, koostöös teiste organisatsioonidega 
korraldatud ja rendiürituste vahel.  Traditsiooniliselt olid suuremad sündmused jaanituli, 
Rannarahva Festival ja Muinastulede öö. Rannarahva festival toimus esmakordselt 
Naissaarel. Sündmusi külastas kokku ligikaudu 14 000 inimest. 

Hoonete remont ja arendus 
Rannarahva muuseumis parandati liikumispuudega inimeste võimalusi muuseumi 
külastamiseks. Vabaõhumuuseumis remonditi Krügeri hoone, mille tulemusel peatus hoone 
deformeerumine ja tekkis ka uus kasutatav soojustatud ruum. Vabaõhumuuseumis remonditi 
tagasihoidlikumalt jooksvalt ka teisi hooneid. Naissaare muuseumi ümber korrastati õu ja 
seati üles ekspositsioonid. 

Viimsi vallavalitsus toetas 2021. aastal muuseumi tegevust kokku 325,0 tuh. euroga, sh 
tegevustoetuseks eraldati 275,0 tuh. eurot ja investeeringuteks 50,0 tuh. eurot (2020. aastal 
kokku 305,3 tuh. eurot, sh tegevustoetuseks 261,0 tuh. eurot ja sihtotstarbelisteks kuludeks 
44,3 tuh. eurot). 
 
Avalikkusega suhtlemine 
2021. aastal olid Viimsi valla peamisteks infokanaliteks jätkuvalt valla koduleht 
www.viimsivald.ee, vallavalitsuse infoleht Viimsi Teataja ja ametlik sotsiaalmeedia konto 
www.facebook.com/viimsivald.  

Vallavalitsuse avalikkusega suhtlemist mõjutas 2021. aastal jätkunud koroonapandeemia 
levik ning vajadus kohandada ümber kohalikke tenuseid ja nende pakkumist piirangute 
tingimustes. Kommunikatsiooni vaates leevendas olukorda 2020. aastal omandatud 
kogemused ja see, et viiruse leviku osas oli üldine teadlikkus paranenud.  

Viimsi Teataja 
2021. aasta oli Viimsi Teataja 32. ilmumisaasta. Senine tagasiside kogukonnalt on jätkuvalt 
olnud positiivne ja leht on hinnatud infokanal kohalikele elanikele. Viimsi Teataja on jätkuvalt 
vallaelanikele tasuta. 
2021. aastal anti Viimsi Teatajat välja 22 põhinumbrit ning lisaks 16-leheküljeline lisaleht 
„Mere eri“, mis ilmus koos 18. juuni Viimsi Teatajaga. Väljaanne ilmus kaks korda kuus 
reedesel päeval 20- või 24-leheküljelisena. Erandiks olid juuli ja august, kui leht ilmus vaid 
ühe korra kuus. Lehe tiraaž oli 10 860 eksemplari.  
Viimsi Teataja jõudis kõigi vallaelanike postkastidesse, suurematesse kaubandus- 
keskustesse, Rannarahva muuseumi, Eesti Sõjamuuseumi, raamatukogusse ning 
paljudesse teistesse kohtadesse. Viimsi Teatajat saab lugeda ka digitaalselt nii lehitsetavas 
versioonis keskkonnas issuu.com/viimsiteataja kui ka www.viimsiteataja.ee portaalis. Lisaks 
võimendatakse osasid artikleid Viimsi vallavalitsuse Facebooki lehel. 
Väljaande kujundamise, trüki ja kojukande eest vastutab Meedium OÜ, kellega sõlmiti leping 
22.10.2020.  
Viimsi Teataja missioon on olla parim vallaleht Eestis, pakkudes kohalikele elanikele ja 
üldsusele informatsiooni vallas toimuvatest sündmustest, olulisest infost, volikogu otsustest, 
vallavalitsuse otsustest, toetustest. Leht vahendab kogukonna ja partnerorganisatsioonide 
teavet ning lehes avalikustatakse ka detailplaneeringuid, kohalike elanike ja ettevõtete 
kuulutusi jne.  

http://www.viimsivald.ee/
http://www.facebook.com/viimsivald
http://issuu.com/viimsiteataja
http://www.viimsiteataja.ee/
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2021. aastal toetati Viimsi Teataja ilmumist 117,1 tuh. euroga (2020. aastal 115,6 tuh.  
euroga). 2021. aastal müüs Viimsi Teataja ettevõtetele reklaampinda ja avaldas eraisikute 
tasulisi kuulutusi kokku 51,3 tuh. euro eest (2020. aastal  40,0 tuh. euro eest). 

Viimsi vald sotsiaalmeedias Facebook 
Viimsi valla ametlik sotsiaalmeedialeht on www.facebook.com/ViimsiVald. 1. jaanuar 2021 
seisuga oli Viimsi valla Facebooki lehel 7351 jälgijat. Võrreldes aasta varasemaga kasvas 
jälgijate kasv 731 võrra (1. jaanuar 2020 seisuga oli jälgijaid 6620). Kasv näitab, et Viimsi 
vallavalitsuse Facebooki lehekülg on hinnatud infokanal. Kokku jõudsid postitused 291 247 
Facebooki kasutajani, mis on võrreldes varasemaga Facebooki enda andmetel 7,9% 
rohkem. Suurima levikuga postitused jõudsid enam kui 10 000 kasutajani . 
2021. aastal postitati keskmiselt 75 postitust kuus, tööpäevadel 2-4, nädalavahetustel 1-2 
postitus. Tuginedes postituste sisuanalüüsile liigume Facebooki kanalil kogu Viimsit 
hõlmavate strateegiliste sõnumite postitamise suunas, et tõsta lehe sisulist kvaliteeti ja mõju 
jälgijaskonnale.  
Eesmärk on ka 2022. aastal jätkata strateegiliselt läbimõeldud ja sihtgruppe arvestavate 
postituste jagamist moel, mis aitaks tõsta Viimsi vallavalitsuse Facebooki lehe 
usaldusväärsust ja kasvatada jälgijaskonda. Lisaks  

Viimsi valla ametliku sotsiaalmeedia kontode eesmärk on teavitada viimsilasi olulistest 
kogukonda puudutavatest teemadest, võimendada kodulehel või Viimsi Teatajas avaldatud 
infot, jagada infot Viimsis toimuvatest sündmustest ja nii edasi.  
2022. aastal on plaanis läbi viia sotsiaalmeediakanalite kaardistus, nende strateegiline 
positsioneerimine, kasutuse eesmärgistamine ning mõju hindamine. Lisaks on planeeritud 
juurutada kvartaalne kasutajaandmete analüüs, millest lähtuvalt tegevusi paremini planeerida 
ja sihistada. Ühtlasi on plaanis mittetoimivate sotsiaalmeediakanalite sulgemine või 
konsolideerimine ning visuaalse identiteedi ühtlustamine. 
 
Religioon 
2021. aastal toetas Viimsi vald EELK Randvere Peetri koguduse, EELK Viimsi Püha Jaakobi 
koguduse, EELK Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse (haldab Naissaare Püha Maarja kabelit), 
Viimsi Vabakoguduse ja EELK Prangli Laurentsiuse koguduse tegevuskulusid kokku 
summas 15,0 tuh. eurot. Iga kogudus saab aasta kohta tegevustoetust summas 2,0 tuh. 
eurot (2020. aastal samuti 2,0 tuh. eurot).  

Kokku olid religiooniasutustega seotud kulud 2021. aastal 15,0 tuh. eurot (2020. aastal 25,7 
tuh. eurot). 

09 HARIDUS  

 
Vastavalt Viimsi valla arengukavas ja valla eelarves püstitatud eesmärkidele jätkus 2021. 
aastal haridusasutuste võrgustiku arendamine ja koostöö eralasteaedadega. Haridus- ja 
noorte valdkonda puudutavad tegevused olid 2021. aastal kooskõlas Viimsi valla arengu- ja 
tegevuskavaga ning haridus- ja noorsootööasutuste arengukavadega.  

Valdkonna eesmärgid 2021. aastal: 

• Valla haridust reguleerivate õigusaktide seire ja kaasajastamine; 

• Haridusasutuste koosseisude ühtlustamine; 

• Riskide hindamine ja olukordade lahendamine; 

• 2021. aasta tegevusaruandeks andmekorje aluste ühtsustamine; 

• Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium – valla munitsipaalhuvikoolide kolimise 
ettevalmistamine ja koolide arenguvisioonide loomine; 

• Alushariduse süsteemi korrastamine; 

• Koostöös sotsiaalosakonnaga tugiteenuste keskuse loomise ettevalmistamine;  

• Viimsi haridusaasta tegevuste läbiviimine, mille eesmärgiks on hariduse väärtustamine,  
võimaluste tutvustamine ja laialdased võimalused Viimsi valla hariduses; 

http://www.facebook.com/ViimsiVald
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• Luua õpetaja motivatsioonipakett ja mainekujundus; 

• Digikooli ettevalmistus ja rakendamine; 

• Igakuiste haridusjuhtide koostöökoja koosolekute ettevalmistamine ja läbiviibimine, 
eesmärgiks haridusteema laiem käsitlemine, sh alustava õpetaja toetamine ja kogenud 
õpetaja väärtustamine, õpetaja kvalifikatsioon, hariduse tugiteenuste korraldus; 

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

• Uue lasteaiarühma rajamine MLA Viimsi lasteaiad Randvere lasteaeda; 

• Alustada ettevalmistustöid Randvere kooli ujulaga juurdeehituse ehitamiseks; 

• Randvere kooli III kooliastme arendustööd; 

• Koolide õppesuundade arendus, arengukavade seire; 

• Arutelud seoses uue KELS jõustumisega 2022. aasta sügisest ning sellega seotud 
muudatuste planeerimine eelarves, töökorralduses; 

• Allasutuste haldustegevuste ühtlustamine: Persona programm, Amphora; 

• Viia läbi haridusasutuste ühishanked bürootarvetele, töötervishoiule, värbamisteenustele 
jt teenustele. 

Valdkonna eesmärgid 2022. aastal: 

• Euroopa Noorteaasta tegevused aastaringselt koostöös Noortekeskusega, 

• Mitmekeelse õpikeskkonna võimaluste loomine alus- ja üldhariduses, 

• Õpetaja töö- ja palgakorralduse süsteemi loomisega alustamine; 

• Huvikoolide ja valla (sh riigi toetusel) huviringide palkade ühtlustamine; 

• huvikoolide õppekorralduse ja õppekava uuendamine; 

• Viimsi Teaduskooli asutamine ja tegevuste alustamine 2022. aasta septembrist; 

• Arengukavade seire süsteemi väljatöötamine; 

• Õpetajate kvalifikatsioonide seire KOV poolt; 

• Pärnamäe haridusasutuse planeerimine; 

• Randvere Koolis III kooliastme avamine (RÕK); 

• Huvihariduse pakkumise analüüs, järeldused; 

• Alushariduse erasektori kvaliteedi seire võimaluste piires; 

• Koostöö arendamine huvihariduse ja üldhariduse vahel; 

• Hariduse regulatsioonide ülevaatamine, analüüs ja uuendamine. 
 
ALUSHARIDUS 
 
2021. aasta lõpu seisuga pakkus Viimsi vallas alusharidust munitsipaallasteaed Viimsi 
Lasteaiad (MLA Viimsi Lasteaiad) 8. majas, Püünsi Kooli lasteaed ning lisaks Viimsi 
eralasteaiad ja eralapsehoiud. MLA-s Viimsi Lasteaiad sai alusharidust 789 last, Püünsis 34 
last ning erasektori lasteasutustes (eralasteaiad, eralastehoid, eralasteaedade hankekohad) 
743 last. Koduse lapse toetust said 125 last. Teistes kohalike omavalitsuste lasteaedades 
käis 89 last. 
Kohatasud on munitsipaallasteaedades ja  valla toetuslepinguga erasektori lasteasutustes 
ühtlustatud, kohatasu määr on 58 eurot kuus. Vallal on erasektoris 46 partnerasutust. 
Endiselt on vanematel soov liikuda erasektorist munitsipaallasteaeda (aastas vähemalt 400 
sooviavaldust). Samas on umbes 400 lojaalset erasektori klienti, mis näitab, et erasektoril on 
oma roll.  
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MLA Viimsi Lasteaiad 
MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on Viimsi valla haldusterritoorium. MLA Viimsi 
Lasteaiad koosneb 8 allüksusest (8 majast), kus 2021. aastal töötas kokku 39 rühma ja laste 
arv oli 789 (2020. aastal 38 rühma ja 738 last). 

Eesmärgid ja prioriteetsed tegevused:  
MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2020-2023 tegevuskava alusel oli 2021. aastal 
põhieesmärgiks: lapse osalus õppe- ja kasvatustöö planeerimisel, osaluspedagoogika. 
Põhieesmärki toetavad prioriteetsed tegevused olid järgmised: 

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

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

• Kaasavatel juhtimisprintsiipidel ja ühtsetel arusaamadel põhinev meeskonnatöö 
(juhtkond, arengumeeskond, tervisemeeskond, tugimeeskond). 

• Märgata ja juhtida isiklikke mõtlemisharjumusi ja hoiakuid töö suhtes ning nendest 
tulenevat käitumist ja tulemusi.  

• Päevakava suurem paindlikus - unealane koolitus õpetajatele ja lapsevanematele, 
meelerahu tundide regulaarne läbiviimine. 

• Laste osalus mänguvahendite valmimisel ja õppevahendite loomisel, rühma keskkonna 
kujundamisel (nt rühmatoa paigutus) - lapsed on ise mängu- ja õppevahendite loojad. 

• Lapsest lähtuv planeerimine, laste huvide ja võimete arvestamine - tugimeeskonna 
vestlusringid õpetajatele, juhtumite analüüs, ühiste tegevuste kaardistamine eesmärgiga 
pakkuda lapsele parim arengukeskkond. 

• Täiendatakse MLA Viimsi Lasteaiad majade  robootika- ja digiõppevahendeid, et tagada 
lastele mitmekesine õpi- ja kasvukeskkond.  

• Jätkatakse digiõppe eestvedamisega ja toetamisega - parimate praktikate jagamine, 
osalemine HITSA programmides. 

• Uuendatakse Laanelinnu maja õpetajate kasutuses olevad arvutid. 

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

• Eneseanalüüsidel põhinev koolituskava - abiõpetajad omavad erialast pädevust ja rühma 
personal on professionaalne, hooliv, mõistev. 

• Meeskonnatöö juhtimise alused õpetajatele (toetavad koolitused). 

• Meeskonnatöö põhineb ühtsetel arusaamadel koostööst ja arengust. 

• MLA Viimsi Lasteaiad üldhoolekogu ja majade hoolekogude kaasamine, arutelud ja 
tagasiside. 

• Randvere majas uue rühma avamine.  

• Lasteaia hoonete sisekliima- ja küttesüsteemide parendamine. 

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

MLA Viimsi Lasteaiad 2021. aasta õppe- ja kasvatustöö teema: „Tahaksin olla…“, mis 
võimaldas õppe- ja kasvatustöösse lõimida projektiõppe osaluspedagoogika põhimõtteid. 
Eesmärgid: Loovus ja digiõpe õppe- ja kasvatustöös. Osaluspedagoogika - lapse huvi, 
omaalgatust ja osalemist toetav tööviis, lapse osalus pedagoogilistes protsessides. Eesti 
keele kui teise keele õpetamine. Koostöö lastega, lapsevanemaga ja kolleegidega. Jätkuvalt 
tähtsal kohal lapse arengu hindamise korraldamine ning õuesõppe tegevused.  
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Üldandmed 
MLA Viimsi Lasteaiad seisuga 10.11.2021 oli registreeritud laste arv: 

MLA Viimsi Lasteaiad maja Rühmade arv Registreeritud laste arv 

Pargi maja 4  84 

Laanelinnu maja 6 130 

Astri maja 2  34 

Leppneeme maja 2  40 

Randvere maja 7 137 

Päikeseratta maja 6 123 

Karulaugu maja 6 130 

Uus-Pärtle maja 6 111 

KOKKU 39 789 

 
MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus oli 2021. aastal komplekteeritud 20  lasteaiarühma lastele 
vanuses 3-6 aastat, 8 liitrühma lastele vanuses 1,5-7 aastat,  10 sobitusrühma ja 1 erirühm.  
2021 kevadel läks kooli 184 last, neist aasta võrra varem kooliminejaid oli 11. Koolikohustuse 
täitmine lükati edasi  7 lapsel.  
Logopeedilist abi vajas 2021. aastal 89 last. Tugimeeskonna poole nõustamiseks pöördunud 
laste arv oli 107, neist suunati spetsialistide juurde edasi 19 juhtumit. Mänguteraapias või 
individuaalsel nõustamisel osales 23 last.  

MLA Viimsi Lasteaedades töötas 2020/2021. õppeaastal kokku 152 töötajat ja lisaks 8 
asendustöötajat.  2021. aastal oli spetsialisti puudumisel täitmata logopeedi ametikoht Uus-
Pärtle ja Astri majades. Pedagoogilise personali koosseisus oli 2 kvalifikatsiooninõuetele 
mittevastavat õpetajat, kes asusid kõrgharidust omandama 2021. aastal.  
MLA Viimsi Lasteaiad pedagoogi töötasu aluseks on pedagoogi ametijärk/tase, haridus  ja 
töökorraldus rühmas (ühe või kahe õpetaja süsteem). 2021. 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).  
2021. aastal oli personali liikuvus ligikaudu 10 %, lõpetati 15 töölepingut  (sh 
asendustöötajad ja tähtajalised lepingud). Enim vajati uusi abiõpetajaid. 

Tugiteenused: 
MLA Viimsi Lasteaiad tugimeeskonda kuuluvad 3 psühholoogi ja 3 logopeedi. Lisaks osaleb 
tugimeeskonnatöös ka lasteaia juhtkond. Lasteaias on rakendunud esmatasandiline 
nõustamine ning võimalike erivajaduste kaardistamine. Vajadusel tehakse koostööd 
Rajaleidja keskusega, Vaimse Tervise Keskusega, Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga 
ning Viimsi valla koolidega. 
Tähelepanu oli suunatud laste koolivalmidusele, individuaalsete arengukavade koostamisele 
ja täitmisele, samuti koolikaartide korrektsele vormistamisele. Koolieelikute koolivalmiduse 
kaardistamise eesmärgil toimus Koolimäng 2020/2021. Kevadel viidi logopeedide ja 
psühholoogide koostöös läbi koolieelikute joonistustest. Lastaedades on võimalus kasutada 
www.kõneravi.ee  keskkonda. Valmis õppematerjal/tööraamat (autorid: Merike Varandi ja Kai 
Mäses) “Lugeda on mõnus, joonistada lõbus,” mis on mõeldud 5–8 aastastele lastele 
lugemiseks, joonistamiseks ja värvimiseks.  

Projektid. 

• Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „MLA Viimsi Lasteaiad koolieelikute 
õppekäigud Keila-Joale“. Projekti eesmärk oli  10 koolieelikute grupi/rühma  osalemine 
Keila-Joa parkmetsa ja jõe õppeprogrammis. Projekti elluviimise aeg september 2021 
kuni juuni 2022. Eraldatud toetus 2,5 tuh. eurot. 

• Erasmus+ projekt „TRAECE-Training, Networking and Mobility in Early Childhood 
Education and Care“. Eesmärgiks oli Saksamaa, Hispaania, Hollandi, Itaalia ja Eesti 
koolieelsete lasteasutuste töötajate kutsestandardite võrdlus ning ühisosa kaardistamine, 

http://www.kõneravi.ee/
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koostööseminaridel osalemine, tutvumine koolieelsete lasteasutustega ja 
õppeasutustega, kus õpetatakse alushariduse spetsialiste. Projekti lõpptähtaeg juuni 
2021. Eraldatud teotus 11,9 tuh. eurot. 

• Eramsus + projekt „Viimsi lasteaednike õpiränne“. Projekti eesmärgiks oli luua tingimused 
töötajate teadmiste laiendamiseks Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest 
ning selle väärtusest. Projekti raames lähetatakse 2 õpetajat ja õppejuht töövarjuks 
kolme erinevasse lasteasutusse Itaalias ja Hispaanias ning 1 õpetaja 
täienduskoolituskursusele Kreekas, mis keskendub sotsiaal-emotsionaalsete oskuste 
kujundamisele. Kokku toimub 4 õpirännet. Rahvusvaheline koostöö toob õpetajate 
igapäevatöösse kaasa uusi ja loovaid lähenemisi, soodustab erinevate metoodikate 
kombineerimist ja rakendamist. Projekti elluviimise aeg detsember 2020 kuni aprill 2022. 
Eraldatud toetus 7,9 tuh. eurot. 

• Riigi Tugiteenuste Keskus projekt „Laste ja töötajate arengust lähtuva kasvu- ja 
töökeskkonna, koostöise õpikultuuri kujundamine“. Projekti eesmärgiks on tingimuste 
loomine koostöise organisatsioonikultuuri arenguks ning õpetajate võimestamiseks 
vastutada iga lapse individuaalsuse toetamise, muudatuste juhtimise, koostöiste suhete 
ja enesearengu eest. Projekt toetab organisatsioonis individuaalsete tõlgenduste 
jagamist ja ühiselt loodud arusaamade põhjal õppivaks organisatsiooniks kujunemist. 
Projekti raames toimub TÜ täiendusõppeprogramm (5 koolituspäeva), kus osaleb 44 
MLA Viimsi Lasteaiad pedagoogi. Koolitusprogramm lähtub asutuse õppe-kasvatustöö- ja 
personaliarenduse vajadustest. Projekti elluviimise aeg veebruar 2021 kuni september 
2022. Eraldatud toetus 9,8 tuh. eurot. 

Investeeringud 
2021. aastal viidi läbi õuealade parendustööd Päikeseratta, Randvere ja Pargi majade 
õuealadel. Kõikides majades teostati sisekliima (ventilatsioonisüsteemid) hooldus- ja 
parendustööd. Päästeameti ettekirjutusel toimus Pargi, Päikseratta, Karulaugu ja 
Leppneeme majades paanika- ja hädaabi valgustuse mõõtmine, täiustamine ja uuendamine. 
Lisaks uuendati ja täiustati tulekahju signalisatsioonisüsteemi (ATS) Päikeseratta, 
Laanelinnu  ja Pargi majades. Randvere maja uue rühma ehitus- ja sisustustööd. Randvere 
Noortekeskuse endistesse ruumidesse ehitati ja sisutati Randvere maja uue rühma jaoks 
vajalik ruum, uus rühm avati 01.09.2021. 
Kõikide majade jooksvate remondi- ja parendustööde läbiviimiseks tehakse koostööd OÜ 
Viimsi Haldusega. Laanelinnu maja õpetajate tööarvutite (6 tk) ning MLA Viimsi Lasteaiad 
puutetundlike tahvlite soetamiseks (7 tk) viidi läbi minihanked. Täiendati igapäevaseid 
õppevahendeid, täiustati digiõppe võimalusi (Bee Bot programmeeritavad põrandarobotid, 
Lego WeDo komplektid, Edisson jne). Uuendati lasteaia õpikeskkondi, soetati õppeaasta 
teemat toetavaid õppemänge ja  -vahendeid. 

MLA Viimsi Lasteaiad tegevust toetati 2021. aastal kokku 4 014,3 tuh. euroga (2020. aastal 
3 863,7 tuh. euroga).  
 
Püünsi Lasteaed 
Püünsi lasteaed on Püünsi Kooli osa. Lasteaia süvaõppesuunaks 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.  

Üldandmed: 
Lasteaias tegutseb 2 liitrühma, kus 2021/2022 õppeaastal osales 35 last, 1 laps lahkus 
oktoobri lõpus. Lasteaias on 36 kohta. Kevadel 2021 läks lasteaiast kooli 11 last, neist 10 
asusid õppima Püünsi Koolis. Kõigi lastega viidi 2021. aasta veebruaris läbi arengujälgimise 
mängud, koostati koondtabelid ning analüüsiti tulemusi. Koolivalmiduse kaardid koostati 11 
lapsele. 2 last läks lasteaiast kooli väikeklassi soovitusega.  
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Projektid: 
2020/2021. õppeaasta projektiteemaks oli „Aknad metsa“. Lasteaia siseselt organiseeriti 
lastele erinevaid metsateemalisi tegevuskeskusi - erinevate puude ja puulehtede 
tegevuskeskus, seente keskus, samblike keskus, dinosauruste keskus, putukate keskus, 
prügisorteerimise keskus. 2021/2022. õppeaasta projektiteemaks on „Ajamasinaga seitsme 
maa ja mere taha“. Selle raames organiseeriti samuti erinevaid tegevuskeskusi - 
leivateemaline tegevuskeskus, liikluslinnak, ajamasinate tegevuskeskus. Sügisel 2021 sai 
kool robotitele juurde lisatarvikuid ning iga kuu toimuvad mõlemal rühmal 2 robootika päeva, 
kus aastateemat antakse edasi robotite abiga. 

Koolitused: 
Koolitused olid valitud töötajate arenguvestluse tulemusi ning süvaõppe suunda silmas 
pidades. Koolitustel osaleti 2021. aastal 119 tunni ulatuses. 4 töötajat osales esmaabi 
koolitusel. Enamus koolitusi olid tasuta ja toimusid läbi veebi. 

Üritused:  
Õppeaasta teemadesse kaasatakse lapsevanemaid. Toimusid mitmed ühised üritused koos 
lapsevanematega - fotonäitus "Minu pere ja mets", munanäitus Facebookis, metsateemaline 
õhtu emadele (ravimtaime matk metsas),  lõpupidu "Puude taga on mets"; lasteaia 
sünnipäev, isadepäeva orienteerumine peredega, vanematele edastati videolink kooli 
jõulupeost „Lendava vaibaga jõulumaad otsimas“. Lapsevanematele edastatakse igakuiselt 
ülevaade kooli tööst „Rõõmude“ näol.  
Koostöös kooliga osalesid lasteaia lapsed ja personal mitmetel kooli üritustel – 
metsakoristusel, fotonäitusel, muusikapäevadel, õpetajate päeval; advendihommikutel (sh I 
advendi korraldas lasteaed). Püünsi Kooli õpilane tegid loovtöö teemal „Keskkonna 
teemalised õppemängud lasteaiale“ ja viis neid lasteaias läbi.  
2021. aasta ühistegevuste ning ürituste läbiviimisel tehti koostööd Rannarahva muuseumiga 
(erinevad programmid ja vastlapäev), Oandu ja Aegviidu Riigimetsa Keskusega (talve- ja 
kevade matk). Samuti käidi õppekäikudel kooli lähedal metsas ja mere ääres, külastati 
korduvalt „Misse ja Kombu õpperada“. 

Huvitegevus: 
Alates 2016. aasta sügisest on rahvatants lasteaia vanema rühma tunniplaanis. 
Kooliminejate rühma tunniplaanis on tenniseõpetus. Lasteaia huvitegevus on seotud kooli 
huvitegevusega ning lasteaial ja koolil on ühised ringijuhendajad ja treenerid. Üks kord 
nädalas toimub kunsti- ja meisterdamise ring, kus osaleb 13 last. Tüdrukute iluvõimlemise 
trenn „Piruett” toimub kaks korda nädalas, selles käib hetkel lasteaiast 5 tüdrukut. Seoses 
covid-19 viiruse levikuga on ringide ja nendes osalejate arv vähenenud.  
Lasteaias toimub järjepidav väärtusalane töö. Väärtused läbivad e-kooli, ning rühmade aasta 
tegevuskavasid. Väärtusi tutvustatakse rühmade maskottide abiga. Väärtuskasvatuse 
raames toimuvad iga kuu alguses muinasjutu hommikud ja pärimusmängude hommikud. 
2020. aastal valmis pedagoogilise nõukogu töö käigus lasteaia „Kiusamist ennetav 
tegevuskava“. Tegevuskava on praktiline ja lisatud õppeaasta tegevuskavasse, vastav töö 
on järjepidev. 

Kokku toetati Püünsi Kooli lasteaia tegevust (personalikulud) 2021. aastal 156,8 tuh. euroga 
(2020. aastal 156,3 tuh. eurot). 
 
Eralasteaiad, eralastehoiud, koduse lapse toetus.  
2021. aasta lõpu seisuga käis Viimsi valla 6 eralasteaias 490 last (2020. aastal 5 
eralasteaias 416 last), neist hankekohtadel 108 last. Eralastehoidudes käis 75 last. Koduse 
lapse toetust sai 193 last.   
Tallinna 15 eralasteaias käimist kompenseeris vald 2021. aasta lõpu seisuga 125 lapsele 
(2020. aastal 14 eralasteaias 128 lapsele). Eralasteaias käivate laste arv langes 2021. aastal 
võrreldes 2020. aastaga 3 lapse võrra. 2021. aastal kasutas eralasteaia teenust kokku 626 
last (2020. aastal 594 last). 
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Eralasteaedadega seotud  kulud ja teistest kohalikest omavalitsustest ostetud 
lasteaiateenuse kulud oli 2021. aastal kokku 2 981,3 eurot (2020. aastal kulud kokku 2 435,2 
tuh. eurot). Koduse lapse toetusteks kulus 2021. aastal 530,5 tuh. eurot (2020. aastal 468,8 
tuh. eurot). 
 
PÕHI- JA KESKHARIDUS 
 
Viimsis tegutses 2020. aastal 5 munitsipaalkooli: Viimsi Kool, Haabneeme Kool, Randvere 
Kool, Püünsi Kool ja Prangli Põhikool (põhikoolid). 
2021/2022 õppeaasta alguses õppis Viimsi valla koolides kokku 2595 õpilast (2020/2021 
õppeaasta alguses 2570) – õpilaste arv on kasvanud õppeaasta jooksul 25 õpilase võrra. 

 

Viimsi valla koolide õpilaste arv: 

2018/2019 

õppeaasta 

2019/2020 

õppeaasta 

2020/2021 

õppeaasta 

2021/2022 

õppeaasta 

2465  2512  2570  2595 

Teistest omavalitsusüksustest käis 2020/2021. õppeaasta alguses Viimsi üldhariduskoolides 
107 last, sh 76 last Tallinnast (2020/2021 128, sh 94 last Tallinnast).  

Teistes omavalitsusüksuste munitsipaalpõhikoolides ja -gümnaasiumides õpib käesoleval 
õppeaastal 738 Viimsi last, sh 684 last Tallinnas (2020/2021 685 last). Erakoolides õpib 257 
ning riigikoolides 357 õpilast (2020/2021 226 erakoolides, riigikoolides 349). 

Viimsi valla õpilased (põhikool + gümnaasium) teistes kohalikes omavalitsustes, era- ja 
riigikoolides: 

Munitsipaalkoolid 738, sh Tallinnas 684 

Erakoolid 257  

Riigikoolid 357, sh 329 Viimsi Gümnaasiumis 

2021/2022. õppeaastal asus 1. klassis õppima 260 õpilast.  Viimsi koolis avati 6, Haabneeme 
koolis 2, Püünsi koolis 2 ja Randvere koolis 2 tavaklassi. Lisaks loodi Viimsi koolis  eriklass. 
Prangli koolis 1. klassi õpilasi ei tulnud. 
COVID-19 leviku tõttu toimus koolides 2021. aasta kevadel distantsõpe. Alates 2021. aasta 
sügisest suudeti kontaktõpet säilitada, vajadusel saadeti nakatunud õpilasega klass. 
lühiajalisele distantsõppele. Suuremat haiguspuhangut on ära hoida aidanud iganädalane 
testimine õpilaste ja õpetajate hulgas. Võrreldes aasta varasema olukorraga on nii õpilased 
kui õpetajad märksa paremini kohanenud õppetöö ja ka muude ürituste korraldamisega 
interneti vahendusel. Valdavalt üritusi ära ei jäetud, vaid korraldati kas vabas õhus või 
arvutis. Siiski ei toimunud juba teist aastat Viimsi haridustöötajate arenduspäev ning 
õpetajate päeva tähistati ka seekord oma asutuse põhiselt. 
Koolitoidule kulus 2021. aastal 660,7 tuh. eurot (2020. aastal kulud 494,4 tuh. eurot). 

Haridusalane tunnustamine 
Kevadel 2021 lõpetasid gümnaasiumi kuldmedaliga 13 ja hõbemedaliga 21 Viimsi abiturienti 
üle terve riigi. Viimsi vallavalitsuse korraldusega määrati neile preemia vastavalt 900 ja 700 
eurot. 
Viimsi valla põhikooli kiituskirja (lõputunnistusel ainult väga head hinded) ja preemia 200 
eurot pälvis 28 põhikooli lõpetajat. Munitsipaalhuvikooli kiituskirja ja preemia 100 eurot anti 
välja 4 lõpetajale. Rahaline preemia määrati ka vabariiklikul õpilasvõistlusel I koha (3 õpilast) 
ja II koha (6 õpilast) saavutamise eest, summad vastavalt 150 ja 100 eurot. 
Auhinna Viimsi Vaalapoeg ja tänukirja märkimisväärse panuse eest haridus- ja 
kultuurivaldkonda pälvis 6 õpilast.  
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Viimsi Kool 
2021. aasta eesmärgid ja prioriteedid: 

• Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava õpikäsituse rakendamine, sh 
õppekava sidumine mitteformaalse õppega ning innovaatiliste lahenduste 
integreerimine. 

• Iga õpilase arengut toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine. 

• Õppimisele pühendunud koolikultuuri, väärtuspõhise ja mentorlusel põhineva 
juhtimise juurutamine 

• Koostöö ja heade suhete edendamine, et toetada iga õppija arengut ja haridust. 

Üldtööplaani põhisuunad tulenevad kooli arengukavast, õppekavast ja perioodilise 
sisehindamise aruande ettepanekutest. 2021. aastat on tugevalt mõjutanud Covid-19 
pandeemia ja kahjuks ei saanud kõikide püsitatud eesmärkidega tegeleda, kuna õpilased 
olid osa ajast distantsõppel ja oli piiratud uute kontaktide loomine viiruse leviku ennetamiseks 
ja pidurdamiseks. Loodud digitaristu andis õppijatele võimaluse karantiinis olles osaleda 
tundides üle veebi ja sama moodi said isolatsioonis olevad õpetajad teha tunde klassiruumis 
olevatele õpilastele. 

Üldandmed: 
Sügisel 2021 õppis koolis 1294 õpilast, klassikomplekte oli 70 (septembris 2020 õpilasi 1215 
ja klassikomplekte 64). 
Töötajaid kokku oli 141, sh kvalifikatsioonile vastavate töötajate arv oli 109. Kõik ametikohad 
olid täidetud. 

Investeeringud: 
2021. aastal rekonstrueeriti kõikide algkooli klassiruumide kuivatuskappide sisu ja uksed. 
Samuti soetati koolimaja peaukse juurde uued jalgrattahoidikud, et õpilased kasutaksid 
senisest rohkem kodust kooli ja tagasi liikumiseks aktiivset eluviisi soodustaid liikumise viise. 
Aktiivsete vahetundide sisustamiseks said kõik algkooli 24 klassiruumi rühmatöö laudadele 
mängud. 

Koostöö huvigruppidega: 
Koostöö õpilastega toimub igapäevaselt, sh Viimsi Kooli õpilasesindusega, kuhu kuulub 21 
õpilast 7.-9. klassidest. Õpilasesindus toob juhtkonnani õpilaste mured ja ettepanekuid 
igakuistel kohtumistel. Lisaks toimub koostöö aktiivsete õpilastega õpilasvõistluste, 
olümpiaadide ja õppetööd rikastavate tegevuste raames (nt projektõppepäev, Rohelise kooli 
fair trade töötoad, vanemate õpilaste liikumistegevused noorematele õpilastele, esinemised 
aktustel jne). 2021 novembris alustas Viimsi Koolis Liikuma Kutsuva Kooli programmi raames 
mängujuhtide grupp, kes igapäevaselt viib läbi mänguvahetunde 1.-4. klassile, et parandada 
õpilaste liikumisharjumusi.  
KiVa meeskonna poolt viidi läbi 1.-9. klasside seas koolisisene ja üle-eestiline kiusamise 
kaardistamise küsitlus. Õpilaste tagasisidet koguti veel üksikute tegevuste raames nagu 
õpilasesinduse tegevus, koolivorm, kooli füüsiline keskkond, projektipäev, distantsõpe. 
Koostöö lapsevanematega toimub läbi vanematekogu ja hoolekogu. Lapsevanemad olid 
valmis abistama kooli asendustega ning külalisloengutega. Novembris korraldati 
lapsevanemate kaasabil töövarjupäev. Lapsevanematelt tuli ka ettepanek rajada kaasava 
eelarve võimalustega Viimsi Kooli seiklusrada. Lapsevanemad osalesid kevadisel 
rahuloluküsitlusel. 
Õpetajad on koondunud seitsmesse koostöökotta, mille juht omakorda kohtub juhtkonnaga 
igakuisel nõukojal. Lisaks toimub tihe koostöö aineõpetajate, klassijuhatajate, juhtkonna ja 
erinevate projektigruppide vahel (KiVa, Tervisenõukogu, Roheline Kool jt). Töötajatele ilmub 
iganädalane infokiri. Töötajad osalesid kevadisel rahuoluküsitlusel. Lisaks on küsitud 
töötajate tagasisidet ka muudel teemadel - distantsõpe, koolivorm, õpilasesinduse tegevus, 
arendustegevused. Augustis toimus arenduspäev, kus töötajad olid kaasatud kooli 
tulevikuradade planeerimisse. 
Koostöö kohaliku kogukonnaga on käinud eelkõige läbi lapsevanemate. Osaletud on 
vastavalt COVID-19 olukorrale kohalikel kultuurisündmustel ja huvikeskuse etendustel. Tänu 
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haridusaastale ja noorsootöö ümarlauale on käinud infovahetus teiste kogukonna 
asutustega. Läbi kuukirja, kodulehe ja sotsiaalmeedia on kogukonnal võimalik tutvuda Viimsi 
Kooli tegevustega. Tänu kogukonna toetusele saavutati edu kaasava eelarve seiklusraja 
ideega. Mitmed kogukonna asutused olid nõus vastu võtma töövarje töövarjupäeval. 
Eelkooliealiste laste arendusringis saavad osaleda kogukonna eelkooliealised lapsed. 
Koostöö vilistlastega on kooli põhikooliks muutumise ning COVID-19 olukorra tõttu olnud 
vähene.  

Tugiteenused: 
Tugikoostöökoda koondab tugispetsialiste, logopeede, eripedagooge, sotsiaalpedagooge, 
psühholooge, abiõpetajaid. Kohtutakse kord kuus, kohtumisi juhib eestvedaja. Koostöökoda 
jätkas kovisioonide läbiviimisega kord kvartalis, läbiviijaks oli koolipsühholoog. 
Kohtuti teiste koostöökodadega ja põhiteemaks oli individuaalse õppekava (IÕK) kajastus 
Stuudiumis. IÕK märge Stuudiumis on Stuudiumi uus arendus, lihtsustades õpetaja 
valmisolekut toetada HEV õpilast. Kohtumiste eesmärgiks oli veel HEV õpilane koolis. 
Kooliastmete põhiselt kohtutakse vähemalt 3 korda õppeaastas. Igal kooliastmel on 
tugiteenuste koordinaator TUKO, kes juhib kohtumisi, toetab oma meeskonda ja koordineerib 
tugiteenuseid. 
I kooliastme tugimeeskond laienes 3 abiõpetaja võrra. Kuna Viimsi Kooli 1. klassides on 
järsult suurenenud võõrkeelsete õpilaste arv, siis on abiõpetaja tugi klassis väga oluline. II 
kooliastmes alustas 2021. aastal uus tugiteenuste juht, jaanuaris vahetus sotsiaalpedagoog 
ja septembris psühholoog.  
Seoses distantsõppe, hübriidõppe ja üleüldiselt keerulise perioodiga vajab laste vaimne 
tervis erilist tähelepanu. Eelmisel õppeaastal viisid psühholoog ja I kooliastme tugiteenuste 
juht/logopeed läbi 1. klassi õpilastele sotsiaalseid oskusi toetavate mängude hommikuid. 
Neid mänge tutvustati ka klassiõpetajatele vastavas töötoas. Projektipäeva raames, mille 
valmistas ette kooli tugikoostöökoda, said õpilased tutvuda vaimset tervist toetavate 
tegevustega. 
Tugiteenuste rakendamisel toetutakse kaasava hariduse põhimõttele - võimalikult palju tuge 
pakutakse lapsele tema tavapärases õpikeskkonnas, st esmajärjekorras individuaalset 
toetamist ainetundides. Õpilastele, kelle abivajadus on suurem, pakutakse individuaalse 
õppekava rakendamist ja ainealast õpiabi. Lisaks on võimalus kasutada õpituba, kus õpilane 
saab vajadusel lisaselgitusi. Sügisel loodi 9. klassi õpilastele õpilünkade tasandamise 
raames matemaatika lisatunnid (osaleb 27 õpilast) ja sama tugimeetme raames toetatakse 
ka 8. ja 7. klassi õpilasi (osaleb vastavalt 20 ja 15 õpilast). 
I kooliastmes sai tuge üle 100 õppija, II kooliastmes 78 ja III kooliastmes ligikaudu 200 
õpilast. 
Sotsiaalpedagoogi tuge ja nõustamist on saanud  52 õpilast, psühholoogi tuge on vajanud 
ligikaudu 50 õpilast. Koolis on I kooliastmes 1 ja II kooliastmes 3 eriklassi. Üks õpilane on 
vanema soovil koduõppel. Neli õpilast õpivad eesti keelt „Eesti keel teise keelena“ 
õppevormis. 
2021 sügisest sai kool HEV hanke korras tellitud mööbli, et kohandada väikeklasside 
klassiruume ja koolikeskkonda vastavalt  HEV õpilaste vajadustele. 

IT- valdkond:  
Kool soetas 1.- 4. klassidele 50 Lenovo tahvelarvutit. Tahvelarvutite tsentraalseks halduseks 
hangiti süsteem Meraki ning laadimiseks ja hoiustamiseks 4 laadimiskohvrit. Distantsõppe 
valmiduse tõstmiseks soetati klassiruumidesse juurde 35 veebikaamerat ning 
matemaatikaõpetajatele 6 graafikalauda ja bluetooth adapterit lauaarvutile. Kolme klassi 
paigaldati konverentsiseadmed (ruumikaamera, mikrofon ja kõlarid) ning neli klassiruumi said 
täiendust interaktiivse ekraani näol (mikrofon, kaamera ja kõlarid). Raamatukogu sai RIKS-i 
iseteenindussüsteemi RITA (süsteemi toetava puutetundliku kuvariga). Juurutati PrintInCity 
teenus, mis võimaldab oma prinditööd kätte saada suvalisest süsteemi ühendatud seadmest. 
Skaneerida saab oma kodukausta, e-posti ja serveri ühiskausta. Prinditöö saab 
ootejärjekorda lisada ka mujalt, näiteks kodust. Arvutiklasside töökohtadele soetati 52 AIO-d. 
Koosolekute esitlusteks soetati traadita pildiedastusvahend (arvutist videoprojektorisse) 
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Barco Clickshare CS100. Dokumendihaldussüsteem koliti Webdesktop teenusepakkuja 
Webware OÜ majutusse. 

Projektid: 

• Erasmus+ projekt “Kogemuspõhine õppimine”, mille raames 24 õpetajat osales 
töövarjutamise õpirändel Norra, Horvaatia, Portugali, Malta ja Belgia partnerkoolides. 
Eraldatud toetus 40,7 tuh. eurot. 

• Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt “Viimsi Kooli õpilased õpivad tundma 
ökoloogilist võrgustikku”. Projekti eesmärgiks on tõsta Viimsi Kooli õpilaste teadlikkust 
elukeskkonnast nende ümber, et mõista enda rolli ökoloogilise tasakaalu kujundamisel. 
Projekti otsesteks eesmärkideks on arendada õpilaste vaatlusoskusi looduses ja 
uurimusliku õppe võtteid; õppida tundma ja uurida kooslusi; arendada oskust luua 
seoseid ökosüsteemi toimimise kohta; mõista inimtegevuse mõju ning õppida kasutama 
elustiku uurimiseks vajalikke vahendeid. Eraldatud toetus 13,9 tuh. eurot. 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu korrastamise meetme projekti 
„Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“. Projekti toetus 42,4 
tuh. eurot, projekt jätkub 2022. aastal. 

Õppesuundade arendus: 
2020. aasta oktoobrist alustati Viimsi Kooli tulevikuvisioonide kaardistamisega 
arendusmeeskondades nõukoja tasandil. Nõukotta kuulusid juhtkond ja koostöökodade 
eestvedajad. Fookusteemadena toodi välja järgmised punktid: õppijast lähtuv ja valikuid 
võimaldav koolikorraldus, kooli füüsiline keskkond ja muukeelne õppija. Igale fookusteemale 
tekkis tuumikrühm, kes kogu õppeaasta jooksul tegeles süvitsi vastava valdkonnaga. 
Arendusmeeskonnad kaasasid väliseid eksperte, et saada tagasisidet seni tehtule. 19. 
augustil 2021 toimus kooliülene arenduspäev Viimsi Kooli tuleviku teemal, kaasatud oli kogu 
koolipere. Kahjuks ei võimaldanud COVID-19 pandeemia korraldada järgmist kaasamise 
ringi lapsevanemate jt koostööpartneritega. 

Huvitegevus: 
Viimsi Koolis tegutsevad mitmed koorid. Mudilaskooris osalevad II-IV klasside õpilased, koori 
koosseisus on 45 õpilast. Lastekooris osalevad V-IX klasside õpilased, koori koosseisus on 
25 õpilast. Mõlema koori tunnid toimuvad üks kord nädalas. 

Investeeringud: 
2021. aastal rekonstrueeriti kõikide algkooli klassiruumide kuivatuskappide sisu ja uksed. 
Samuti soetati koolimaja peaukse juurde uued jalgrattahoidikud, et õpilased kasutaksid 
senisest rohkem kodust kooli ja tagasi liikumiseks aktiivset eluviisi soodustaid liikumise viise. 
Aktiivsete vahetundide sisustamiseks said kõik algkooli 24 klassiruumi rühmatöö laudadele 
mängud. 

Kokku olid Viimsi Kooliga seotud kulud 2021. aastal 4 668,5 tuh. eurot (2020. aastal 4 437,7 
tuh. eurot, sh investeeringud 81,4 tuh. eurot). 
 
Haabneeme Kool 
2021. aasta eesmärgid ja prioriteedid: 

• Õpilünkade kaardistamine ja õpivõimekuse toetamine ning arendamine. 

• Sotsiaalsete suhete tõhustamine ning vaimse heaolu toetamine. 

• Jätkuv kogukonna kaasamine ja ühtsustunde hoidmine. 

• Füüsilise aktiivsuse ja huvihariduse populariseerimine. 

Covid-19 viiruse leviku tingimustes seati 2021. aasta üheks peamiseks prioriteedeks tagada 
võimalikult kaua õppetöö toimumine koolimajas. Selle elluviimiseks ja turvalisuse tagamiseks 
korraldati koolis õppetööd ümber.  
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Üldandmed: 
2021. aasta alguses õppis Haabneeme Koolis 677 õpilast 31 klassikomplektis ning sügisel 
635 õpilast 31 klassikomplektis. Uuel õppeaastal septembris 2021 alustas Haabneeme 
Koolis õppetööd 2 esimest klassi. 
Haabneeme Koolis töötas 2021. aasta alguses 81 töötajat, kellest pedagoogilisi töötajaid oli 
75 ning administratiivtöötajaid 7. Alates septembrist 2021 on Haabneeme Koolis 85 töötajat 
(sh 7 lapsehoolduspuhkusel töötajat), kellest pedagoogilisi töötajaid on 75 (61 õpetajat, 14 
tugipersonali)  ning administratiivtöötajaid on 10. 
Õpetaja kvalifikatsioonile vastab 45 õpetajat ja tugipersonali kvalifikatsioonile vastab 14 
töötajat. Täitmata olid haridustehnoloogi ja osakoormustega arendusjuhi, kommunikatsiooni- 
juhi ja IT-spetsialisti ametikohad. 

Koostöö huvigruppidega: 
Haabneeme Koolis on väga aktiivne hoolekogu ja vanematekogu, kuhu kuuluvad kõikide 
klasside lapsevanemate esindajad. Põhilised teemad on seotud koolikorralduslike 
küsimustega, dokumentatsioonile arvamuse avaldamisega, õpetajate kvalifikatsiooni ja 
ametikohtade täitmisega. Samuti tegutseb koolis väga aktiivselt õpilasesindus, kuhu 
kuuluvad 6.-9. klasside õpilased. Õpilasesindus tegeleb ürituste korraldamistega, vajalikele 
dokumentidele arvamuse andmisega ning lisaks veel õpilasi puudutavate teemade 
aruteludega.  

Tugiteenused: 
2021/2022 õppeaastal töötavad koolis mitmed tugispetsialistid - sotsiaalpedagoog, 
psühholoog, 4 eripedagoogi, 5 abiõpetajat, logopeed ja 3 õpiraskustega klassi õpetajat. 
2021. aastal töötas koolis igapäevaselt  ka medõde.   
Aasta jooksul osutati eripedagoogilist ja logopeedilist abi 97 HEV-õpilasele. Logopeed töötas 
väiksemate gruppidega ja individuaalselt. Vajadusel nõustati lapsevanemaid. Erinevates 
ainetes koostati aasta jooksul individuaalseid õppekavasid 60 õpilasele. Koduõppel õppis 3 
õpilast. Koolis töötab 4 eriklassi. 
Tugiteenuste osutamist koordineerib hariduslike erivajaduste koordinaator.  
Õppenõukogu otsusega on tugiõppe rühma suunatud õpiraskuste ja koduste tööde tegemata 
jätmise tõttu vanema nõusolekul veel 27 1.-6. klassi õpilast, kes töötavad abiõpetaja käe all. 
Endiselt töötab koolis järeltööde klass. Mitmetes õppeainetes on rakendatud ka õpilünkade 
tunnid. 

IT- valdkond: 
Kooli digitaristu kaasajastamiseks soetati mitmed uued seadmed – 1 tulemüür, 6 
võrguseadet, 25 wifi tugijaama, 1 UPS, 2 AD serverit, 1 VDI server, 1 Storage server, 35 
AIO-d õpetajatele, 6 Wacom graafikalauda. Lastekaitseliidu projekti "Igale koolilapsele arvuti" 
raames saadi 26 sülearvutit ning HEV  projekti raames 6 Samsungi tahvelarvutit ja 6 IPad-i.  
Väline internetiühenduse kiirus tõsteti 200/200 Mbit/s peale. 
Kooli õpetajate ja õpilaste arvutid on üle viidud uude kõiki Viimsi valla koole siduvasse AD 
domeeni viimsikool.local. 
Kasutajate emailid migreeritud Google-st Microsoft Outlook-i. 

Projektid: 

• Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Haabneeme Kooli looduskooli õppekäigud 
1.-4. klassile 2020/2021 õppeaastal“. Projekti toetust 0,9 tuh. eurot. 

• Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Haabneeme Kooli looduskooli õppekäigud 
2021/2022 õppeaastal“. Projekti toetust 1,5 tuh. eurot. 

• Transpordiameti Haabneeme Kooli jalgratturite koolituse projekt. Projekti toetus 1,6 tuh. 
eurot. 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi projekt „Haabneeme Kooli professionaalne eestikeelne 
õpetaja põhikooli I astmes“. Projekti toetus 27,6 tuh. eurot (tegevusala 092125 
„Haabneeme Kool“ projekti tööjõukuludeks 24 726,00 eurot. 
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• Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu korrastamise meetme projekti 
„Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames soetati 
õppevahendeid, mööblit jms. Projekti toetus 37,5 tuh. eurot. 

• Osaletakse VEPA ja Roheline Kool projektides. 

Õppesuundade arendus:  
Septembris 2017 avati Haabneeme Koolis esimene spordiklass, mis moodustati 
lastevanemate avalduste põhjal. 2018. septembris avati järjekordne spordiklass, mis tõestab 
järjepidevust ja annab kinnitust otsusele avada liikumist ja terveid eluviise propageeriv klass. 
2021/2022 õppeaastal avati taas uus spordiklass – 1.b klass. Spordiklassid on 1b, 2b, 3b, 
4b, 5b ja 8d klass. 
2021. aastal kirjutati lahti Haabneeme Kooli õppekavas spordiklasside erisus. Spordiklassi 
õpilaste kehalise kasvatuse tundides toimub mitmekülgne ja süsteemne tegevus, mis loob 
eeldused hilisemaks spetsialiseerumiseks. Spordiklassid läbivad kehalise kasvatuse 
õppekava süvitsi ja tegeldakse nende spordialadega, mida kohustuslik õppekava nõuab. 
Lisaväärtusena tutvuvad spordiklassi õpilased ka selliste spordialadega, mida riiklik 
õppekava ei sisalda. Spordiklassidele toimub õppeaasta lõpus ühine spordilaager. 
1.-3. klassini on spordiklassidel lisaklassijuhataja, kes vastutab spordisuuna arendamise 
eest. 
1.-4. klassini on spordiklassidel lisaks 3 kehalise kasvatuse ringitundi nädalas. 
5.-6. klassis on spordiklassidel lisaks 2 kehalise kasvatuse ringitundi nädalas. 
8.-9. klassini on spordiklassidel lisaks 2 kehalise kasvatuse ringitundi nädalas. 

Huvitegevus: 
Õpilaste tundide väline tegevus on koondatud huviringidesse. Haabneeme Koolis jätkusid 
2021/2022 õppeaastal kabe ja male ringid. Lisaks töötavad käsitööring,lauamängude 
huviring, digitaalmeedia huviring, füüsika huviring ning bioloogia ja keemia huviring. Ringides 
osaleb kokku 84 õpilast. 
Lisaks toimuvad koolis rahvatantsuringid 1.-2. klassidele ja 3.-7. klassidele, neis osaleb 
kokku 25 õpilast. Koolis on mitmed koorid - 1. klasside koor, mudilaskoor ning lastekoor,neis  
osaleb kokku 96 õpilast. 6.-7. klassi õpilastest on moodustatud ansambel, kus laulab 6 
õpilast.  

Investeeringud: 
Hankeid 2021. aastal ei korraldatud. Samuti ei olnud planeeritud suuremaid investeeringuid, 
v.a infotehnoloogiliste vahendite soetamine (info jaotuses IT-valdkond). 

Kokku olid Haabneeme Kooli kulud 2021. aastal 2 791,2 tuh. eurot, sh investeeringud 20,8 
tuh. eurot (2020. aastal 2 597,3 tuh. eurot, sh investeeringud 17,9 tuh. eurot). 

 
Randvere Kool 

2021. aasta eesmärgid: 

• Meeskondliku ühtekuuluvustunde suurendamine ja professionaalse koostöö 
parandamine erinevate osapoolte vahel. 

• Liikumis- ja sportimisvõimaluste parandamine Randvere Koolis, sh õpilaste 
liikumisaktiivsuse parandamine nii koolis kui ka väljaspool kooli; õpetajad on senisest 
enam eeskujuks õpilastele aktiivse ja sportliku eluviisi toetamisel. 

• Suurendada õpilaste teadlikkust toidu tarbimisest, toidu raiskamisest ja raiskamise 
vähendamisest ning prügi sorteerimisest. 

• Õpikeskkond arvestab õppijate mitmekesisusega. 

2021. aasta prioriteetsed tegevused: 

• COVID-19 pandeemiast tingitud õpilünkade, vaimse ja füüsilise kurnatuse (nii õpilaste kui 
koolitöötajate puhul) ja mahajäämusega tegelemine. 

• Õppija heaolu mudeli uuendamine ja rakendamine. 

• Järjepidev töö koolitöötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks. 
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• Rahvusvahelistest projektidest (eeskätt Erasmus+) osavõtmine. 

• Mitmekultuurse koolikeskkonna hoidmine ja lapse individuaalse arengu jõustamine. 

Üldandmed: 
Sügisel 2021 õppis koolis 355 last. Klassikomplekte oli kokku 37, millest 25 on eriklassid (1-6 
õpilast klassis). 
2021. aasta septembri seisuga töötas Randvere Koolis 74 inimest (sh 2 lapse- 
hoolduspuhkusel). Kõikidest töötajatest on pedagoogilisi töötajaid 69, sh 7 tugispetsialisti 
ning 62 õpetajat ja abiõpetajat, administratiivtöötajaid on 5. 
Õpetaja kvalifikatsioonile vastas 10.11.2021 seisuga 26 inimest 46-st, kellele rakenduvad 
kvalifikatsiooninõuded ehk 56,5% õpetajatest. Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve 
tegemise ajal septembris 2020 oli vastav näitaja 33,3%, seega kvalifikatsiooninõudmistele 
vastavate õpetajate arv on oluliselt kasvanud. Nii 2021. kui 2022. aasta prioriteetide hulgas 
on õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine. 
Kõik 7 tugispetsialisti vastasid tugipersonali kvalifikatsiooninõuetele. 
2021. aasta lõpu seisuga olid täitmata 1 eriklassi klassiõpetaja ja 1 abiõpetaja ametikoht. 

Koostöö huvigruppidega: 
Randvere Koolis on väga aktiivne hoolekogu ja vanematekogu, kuhu kuuluvad kõikide 
klasside lapsevanemate esindajad. Põhilised teemad on seotud koolikorralduslike 
küsimustega, dokumentatsioonile arvamuse avaldamisega, õpetajate kvalifikatsiooni ja 
ametikohtade täitmisega, arendustegevuse ja juurdeehitusega.  
Toimuvad lastevanemate üldkoosolekud, lisaks klasside koosolekud 1-2 korda aastas 
vastavalt vajadustele. 
Arenguvestluseid viiakse peredega läbi vähemalt 1 kord õppeaasta jooksul. Vastavalt 
vajadustele toimuvad perede ümarlauad. 

Tugiteenused: 
2021/2022 õppeaastal töötavad koolis tugispetsialistid, kelle poole on kooli õpilastel, 
vanematel ja õpetajatel võimalik pöörduda, et kasutada tugiteenuseid. Koolis on olemas 
sotsiaalpedagoog, 2 psühholoogi, 1 eripedagoog, 19 abiõpetajat, 2 logopeedi ja 11 HEV 
klasside õpetajat. 2021. aastal töötas igapäevaselt koolis medõde.   
Koolis on loodud HEV koordinaatori ametikoht, mille ülesanded on jagatud 3 inimese vahel 
(vastavalt klassidele, kellele tugiteenuseid osutatakse).  

IT valdkond: 
Randvere Kool sai Lastekaitseliidu projekti "Igale koolilapsele arvuti" raames 10 sülearvutit. 
Videotundide tõhusamaks läbiviimiseks soetati 11 veebikaamerat C920. Uutele rendiarvutite 
jaoks osteti välja USB-c dokid. 
Väline internetiühendus viidi 100/100 Mbit/s peale 
2022. aasta jooksul on kavas teha suuremaid investeeringuid ja kaasajastada kooli IT baasi. 

Projektid: 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi projekt „Professionaalne eestikeelne õpetaja 
põhikoolis“. Projekti toetus 15,8 tuh. eurot; 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu korrastamise meetme projekti 
„Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames soetati 
õppevahendeid, mööblit jms. Projekti toetus 63,2 tuh. eurot, projekt jätkub 2022. aastal. 

• Transpordiameti Randvere Kooli jalgratturite koolituse projekt. Projekti toetus 0,6 tuh. 
eurot. 

• Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Randvere Kooli õpilaste 
aktiivõppeprogramm loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 2020/2021 õppeaastal“. 
Projekti toetus 4,0 tuh. eurot. 

•  „Randvere Kooli õpilaste aktiivõppeprogramm loodus- ja keskkonnahariduskeskustes 
2019/2020 õppeaastal“ (õppekäigud lükkusid covid eriolukorra tõttu 2021 kevadesse) 
Projekti toetus 1,1 tuh. eurot. 

• Osaletakse VEPA, KiVa ja Roheline Kool projektides. 
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Õppesuundade arendus: 
Randvere Kool tegutseb munitsipaalkoolina, milles lisaks riikliku õppekava (RÕK) alusel 
tavaklassides õppivatele õpilastele on lihtsustatud õppekava (LÕK) alusel lihtsustatud ja 
toimetulekuõppes õppivad õpilased. Kooli suunitlus on alates avamisest olnud kaasava 
hariduse edendamine ning koosõppimise propageerimine erinevatele lastele.  
Kool on viimastel aastatel aktiivselt propageerinud rohelist ning tervislikku ja jätkusuutlikku 
mõtteviisi (osalemine Roheline Kool projektis; kooliaia projekt), mis on saanud fookuseks ka 
2021/2022. õppeaastal.  
Seoses sellega, et 2022. aasta sügisest avatakse Randvere koolis III kooliaste RÕK-l 
õppivatele klassidele, on õppesuuna arenduse protsess kavas 2022. aastal. 

Huvitegevus: 
Randvere Koolis tegutsevad HEV pikapäevarühma ringid, kus osaleb 16-18 õpilast. Lisaks 
tegutsevad portreekunsti ring, akrobaatika ja tantsulise liikumise ringid 1. ja 4.-6. klassile, 
lastekoor ja rahvatantsuringid erinevatele klassidele. Neis osaleb kokku 102 õpilast. 
Tasuliste ringidena tegutsevad noorte vilistlaste ja täiskasvanute rahvatants, robootikaring 2.-
3. klassile, Viimsi Lauatenniseklubi, keraamikaring ning teadushuvikooli ringid „Taibu“, 
´“Edukas noor“ ja „Nupula“. Neis osaleb kokku 88 täiskasvanut ja õpilast. 

Investeeringud: 
Randvere Kooli investeeringud olid seotud eelkõige IT-valdkonnaga. Lisaks eelpool toodud 
IT-vahenditele soetati koolile virtuaalserver. Alustati kooli juurdeehituse (ujula ja HEV 
õppekeskus) tegevustega. 

Kokku olid Randvere Kooli kulud 2021. aastal 3 019,3 tuh. eurot, sh investeeringud 11,6 tuh. 
eurot (2020. aastal 3 041,5 tuh. eurot, sh investeeringud 214,9 tuh. eurot). 
 
Püünsi Kool 
Üldandmed: 
2021. aasta septembris õppis Püünsi Koolis 308 õpilast. Klassikomplekte oli 22, nendest 2 
õpiraskustega klassi, 2 väikeklassi ning lisaks üks ühele õpilasele keskendunud õppel 
õpilane. Väikeklassidest üks on liitklass. Klassikomplekti keskmiseks täituvuseks oli 
tavaklassis 17,6 õpilast. 
Koolis tegutseb kaks pikapäevarühma esimestele klassidel. Eelkoolis (Püünsi Kooli väikeste 
sõprade ring) käib 2021/2022. aastal 16 õpilast.  
Püünsi Kooli õpilased võtsid osa Viimsi valla ja Harjumaa erinevatest olümpiaadidest ning 
õpilasvõistlustest, neist 14 korral saadi tulemuseks koht esikümnes 
2021. aasta märtsis osalesid Püünsi Kooli töötajad „Stressi juhtimise ja läbipõlemise 
ennetamise“ kahepäevasel koolitusel veebi vahendusel. Toimusid kodukorra muutmisega 
seotud seminar ja õppekava arenduse seminar, osaleti esmaabi koolitusel, võeti osa 
piirkondlike ainekomisjonide tööst.  

Koostöö huvigruppidega: 
Traditsiooniliselt toimus õpetajate ja lastevanemate ühiskoolitus. Veebiloengus andis 
distantsõppe olukorras toimetulemiseks häid soovitusi ja näpunäiteid koolitaja ja psühholoog 
Rita Rätsepp. Viidi läbi 4 meeskonna ühisüritust. Püünsi Koolile koostati uus ja kaasaegne 
riskianalüüs. 
2021. aasta septembris kinnitati muudetud ja täiendatud kodukord, antud töös osalesid nii 
koolipere kui ka hoolekogu. 

Tugiteenused: 
Koolis õppis 2021/2022 õppeaasta I poolaastal 65 haridusliku erivajadusega (HEV) õpilast, 
kellest 34 õpilasele pakuti üldist tuge, 23 õpilasele tõhustatud tuge ja 8 õpilasele erituge. 
Õpilased osalesid vastavalt vajadusele järgmistel tugiteenustel: eripedagoogilised ja 
logopeedilased õpiabirühmad, eripedagoogi ja logopeedi individuaaltunnid, 
sotsiaalpedagoogi ja koolipsühholoogi teenus. Lisaks oli võimalus saada tuge ka ainealastes 
õpiabitundides ja kodutööde tegemise tundides. HEV õpilasi toetas koolis 5 abiõpetajat. 
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Tugikeskuses olid täidetud kõikide tugispetsialistide ametikohad (psühholoog, 
sotsiaalpedagoog, logopeed ja eripedagoog). 

Õppesuundade arendus: 
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. Alates 2021.a sügisest loodi matemaatika tasemerühmad 
5. klassidele. 

Huvitegevus: 
2021. aastal jätkasid tasuta huviringidest suhtlemisring, mudilaskoor ja rahvatants. Jätkas ka 
liiklusring. Tasulisteks ringideks oli ülipopulaarne “Robootika”, kunstiring ja laste jooga. Oma 
treeninguid viisid Püünsi Koolis läbi võimlemisklubi “Piruett”, korvpalliklubi Viimsi, jalgpalli- ja 
spordiring „Kratila“ ning uue tulijana alustas trenne kergejõustikuklubi „Lindon“. Tegevust 
jätkas „Minimuusika“ laulustuudio ning nagu juba traditsiooniks saanud, kord nädalas said 
meie koolis kokku vahvad ja igati tegusad Unicorn Squad Püünsi grupp. 

Üritused: 

• stiilinädal;  

• Eesti Vabariigi aastapäeva tervitus, mis edastati veebis;  

• Raamatu ja roosipäev;  

• Emakeelepäev;  

• väärtuste nädal – ettelugemise päev, minu pere päev, koolivormi päev, hobi päev ja 
kodukandi päev;  

• spordipäevad;  

• lõpusõrmuste tseremoonia 1. ja 9. klasside osavõtul;   

• Euroopa päev klassides;  

• VI Püünsi pereorienteerumis päev;  

• 9. klassi tutipidu väiksemas ringis;  

• Püünsi Kooli direktori tänuõhtu parimatele õpilastele;  

• vanavanemate päev, koguti kokku vanavanemate nimed ja moodustati nendest ajatelg, 
kus oli näha nimede muutumist ajas;  

• Rahvusvaheline muusikapäev Seto särtsbändiga „Kiiora“;  

• õpetajate päev;  

• vaba lava vahetunnid;  

• halloweeni teemapäev;  

• Püünsi Kooli sünnipäev, valmis ka imeline tantsuprojekt kooli sünnipäevatantsust, kus 
õpilased olid maja peale ära jaotatud ja iga klass tantsis üheaegselt, ettevõtmisest valmis 
ka video;  

• Perenädal koos fotojahiga peredele;  

• jõuluhommikud, need ettevalmistati ja salvestati erinevate klassiastmete ja lasteaia poolt 
ja neid vaadati klassides; 

• 1.-4. klassidel toimus külastus Viljandi „Ugala“ teatrisse, kus vaadati ühiselt etendust 
„Lumejänesed“;  

• valmis kooli alglasside osa sise-terviserada; 

• traditsiooniline kalendripildi konkurss; „Lihavõttemunade näitus“ , „Mihklipäeva 
sügisnäitus“ ja „Piparkoogi figuuride näitus“; 

• koolivormi kolmapäevad koolivormi kandmise populariseerimiseks. 

IT-valdkond: 
2021. aastal täiendati ja parendati Püünsi Kooli IT-baasi oluliselt - kool liidestati teiste valla 
koolide IT infrastruktuuriga, korrastati välisühendus, kohtvõrgud ja wifi. Seadistamisel võeti 
aluseks ühtse loogika jälgimine ja sarnaste tarkvarade kasutamine. Igale töötajale ja 
õpilasele loodi AD/Office365 konto, millega ennast tuvastada erinevates tarkvarades ja 
koolides (Single Sign-On). Õpetajatele võimaldati mugavam kaugtöö võimekus. Tõsteti kooli 
küberhügeeni turvalisuse taset ja arendati klassiruume, kus oleks võimalik tunde teha 
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distantsilt. Lisaks soetati 7 kvaliteetset veebikaamerat. Sügisest võeti rendile 44 korraliku 
sülearvutit Lenova T47OS ning 2 sülearvutikäru. Koolis on õpilastele 3 mobiilset arvutiklassi. 
Lisaks korrastati kooli helindussüsteem ehk kooli siseraadio (koolikell ja teated)  - paigaldati 
uus kaabeldus ning uued kõlarid koridoridesse ja igasse klassiruumi. Lisaks soetati 14 
tahvelarvutit ja õppevahendeid. 

Investeeringud: 
2021. aasta kõige suurim ja oodatuim investeering oli Püünsi Kooli spordiväljak, kus asuvad 
loodusliku muruga jalgpalliväljak, kergejõustiku sprindirada, kaugushüppekast, 
kuulitõukesektor ja võimlemislinnak. Spordiväljaku ümber kulgeb puiduhakkega kaetud 
valgustatud terviserada. Väljakut eraldab elamutest suur, ligi üheksakümmend meetrit pikk 
vall, mida saab kasutada tribüünina ning talvisel ajal kelgumäena. 
2021. aastal avati pidulikult ja võeti kasutusele 2020. aasta lõpus valminud  Püünsi Kooli 
korvpalliväljak. Vanal, pikka aega kasutuskõlbmatuna seisnud väljakul asfalteeriti aluspõhi, 
katkine puitlaudis asendati maailmatasemel plastikkattega ning paigaldati uued korvilauad ja 
piirdeaed. Palliplatsi uus erksavärviline plastikkate on ilmastikukindel ning puitkattest oluliselt 
vastupidavam. Kate on hea pidevusega, jalasõbralikum ning loomulikuma põrkega kui 
asfaltväljaku kate. 2021. aasta kevadel rajatai väljakuni kivitee. 
Oluliseks ja suuremahuliseks investeeringuks olid koolimaja fassaadi avariitööd. Välja 
vahetati mitmed suured fassaadiplaadid ja kinnitati olemasolevad.  
L2021. aasta suvel remonditi koolimaja vana osa esimese ja teise korruse tüdrukute ja poiste 
WC. 
Soetati inventari 2020. aastal väikeklassi klassiruum reorganiseerimise käigus tekkinud kahe 
väiksema ruumi sisustamiseks, ruume kasutavad sotsiaalpedagoog, haridustehnoloog ja 
psühholoog. Huvijuhile soetati korralik ja kaasaegne videokaamera kooli ürituste 
jäädvustamiseks. 
Töötajate heaolu ja turvatunde tõstmiseks ning viiruse leviku ennetamiseks soetati õpetajate 
tuppa 2 korraliku õhupuhastajat. Renditi massaažitool perioodiks oktoober 2021- juuni 2022.  
Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu korrastamise meetme projekti „Väikelahendused 
HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“ raames renoveeriti peasissekäik ja ehitati 
kaldtee. Soetati kahekohaline helikindel kabinet, mida kasutatakse üks ühele õpilaste 
õpetamiseks. Lisaks soetati 14 tahvelarvutit ja õppevahendeid. 

Kokku olid Püünsi Kooli kulud 2021. aastal 2 079,4 tuh. eurot, sh investeeringud 619,2 tuh. 
eurot (2020. aastal 1 414,6 tuh. eurot, sh investeeringud 106,9 tuh. eurot). 
 
Prangli Põhikool 
2021. a eesmärgid ja prioriteedid: 

• Kooli terrassi ehitustööde lõpetamine; 

• Digikooli võimaluste rakendamine. 

Õppe-kasvatusprotsessi üldeesmärgid:  

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

• Säilitada ja edasi arendada kooli unikaalsust, traditsioone, esteetiliselt väärtustatavat 
õppekeskkonda, 

• Pöörata erilist tähelepanu Prangli saare ja teiste Eesti saarte pärimuskultuurile ja selle 
väärtustamisele. 

Üldandmed: 
Seisuga 10. november 2021 õppis koolis 5 õpilast:  
I kooliastmes – 1 õpilane 
II kooliastmes  - 1 õpilane 
III kooliastmes – 3 õpilast 
Õppetöö toimub 2 liitklassis, liidetud on  3. ja 5. klass ning 7. ja 8. klass. 
Lisaks töötab koolis kahel päeval nädalas eelkooli rühm, milles osaleb kolm 6 aastast last. 
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Koolis töötab kuus õpetajat, enamus osalise koormusega, kuid pikaajalise kogemusega. 
Kõigil pedagoogidel on kõrgharidus või  rakenduskõrgharidus. Kolme pedagoogi  
kvalifikatsioon  vastab kehtestatud nõuetele. Lisaks on osakoormusega direktori, 
raamatukoguhoidja, sekretär-asjaajaja ja ringijuhi ametikohad ning majahoidja. Täitmata 
ametikohti pole. 

Koostöö huvigruppidega: 
Kooli ürituste korraldamiseks kaasati hoolekogu. Hoolekogu koosolekud toimusid 2021. 
aastal kolmel korral. 

IT-valdkond:  
Koolis võeti kasutusele  veebipõhine personalitarkvara Persona ja dokumendihalduseks 
keskkond Amphora. Õppetööks soetati 2 uut lauaarvutit.  
2020/2021 õppeaastal  liitusid Prangli Põhikooli VI klassi õpilased  digitaalse 
õppekeskkonnaga  „Viimsi Digikool“, et osaleda ühiskonnaõpetuse tunnis koos Viimsi Kooli 
õpilastega.  

Projektid: 

• Projekt „Huvihariduse ja huvitegevuse täiendava toetus“, filmi-fotoringi ja kunstiringi 
korraldamine. Projekti toetus 3,0 tuh. eurot. Projekti raames avati 2021 kevadel Prangli 
sadamahoones fotonäitus “Leid”. Projekt jätkub 2022. aastal. 

• Projekt “Õpilünkade tasandamine” õpiabi korraldamine. Projekti toetus 0,2 tuh. eurot. 
Projekt jätkub 2022. aastal.  

• Projekt “Õpihuvi laagri korraldamine“, õppekavapõhiste muuseumitundide külastamine. 
Projekti toetus 0,6 tuh. eurot. 

Huvitegevus: 
Koolis toimuvad muusikaring, keraamikaring ja kodundusring, mis toimuvad üks kord 
nädalas. Ringides osaleb kokku 12 õpilast, paljud õpilased osalevad mitmes erinevas ringis. 

Investeeringud: 
2021. aastal viidi lõpuni koolimaja terrassi II etapi ehitustööd 

Kokku olid Prangli Kooli kulud 2021. aastal 138,2 tuh. eurot, sh investeeringud 18,4 tuh. 
eurot (2020. aastal 117,4 tuh. eurot). 
 
HUVIHARIDUS JA -TEGEVUS  
Valla territooriumil tegutseb 2 munitsipaalhuvikooli - Viimsi Kunstikool ja Viimsi Muusikakool. 
Mõlemad huvikoolid said 2021. aastal uued juhid. Detsembris liitusid huvikoolid Viimsi valla 
haridusteenuste haldamise süsteemiga Arno, mille kaudu toimub edaspidi valla 
huvikoolidesse sisseastumise ja lahkumise taotluste esitamine. 
Jätkuvalt tegelevad Viimsi noored peamiselt spordivaldkonda kuuluvate harrastustega, kuid 
aina rohkem leitakse tee loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia valdkonda kuuluvatesse 
huviringidesse.  
2021. aasta alguses olid COVI-19 piirangute tõttu grupitegevused keelatud ja enamus 
tegevusi toimus distantsilt või individuaaltegevustena. Aasta teises pooles taastusid 
grupitegevuse võimalused, kuid lapsevanematel ja huvikoolide juhendajatel jäi kuni aasta 
lõpuni ebakindlus ja samas ka valmisolek ringitegevuse ümber korraldamiseks.  
Viimsi valla huviringide kajastamiseks toimus septembri kuus esmakordselt virtuaalne 
huvitegevuse infolaat. Lisaks koondasid huviringid oma tegevuse Viimsi valla kodulehel 
olevasse Kultuuriaknasse, mis lihtsustab ka edaspidi valla võimalustega tutvumist. 

2021. aastal osales huvihariduse ja huvitegevuses (noorsootöös), 7-19-aastaseid noori 3218, 
mis teeb osalusprotsendiks 74%. 
 
2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava: 
Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava on raamdokument riikliku huvihariduse ja 
huvitegevuse rahastuse kasutamiseks. 
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2021. aastal eraldati Viimsi vallale huvihariduse ja huvitegevuse riiklikku toetust summas 
153,0 tuh. eurot, millele lisandus 2020. aasta jääk ning.  2021. aastal said toetusest 933 
noort, ellu viidi 14 uut võimalust, toetati 18 kultuurivaldkonna võimalust, 12 spordivaldkonna 
võimalust ja 14 loodus- ja täppisteadus ning tehnoloogia võimalust.  

Kava raames toetati, korraldati või loodi järgmised võimalused: 

• Prangli Põhikooli filmi- ja fotoringi ning keraamika-kunstiringi toetus; 

• Haabneeme Koolis matemaatikaringi toetus; 

• Randvere Koolis jätkusid HEV õpilastele või kaasava hariduse põhimõttel toimuvad 
huviringid (HEV PPR liikumisring, matemaatika, portreekunst, HEV PPR looduring, HEV 
PPR mängu- ja tantsuring, HEV PPR käsitööring, akrobaatika 1-2. kl, HEV PPR 
muusikaring, lauatennis, 1. klasside rahvatantsuring). 

• Viimsi Noortekeskuses jätkusid 2020. aastal alustanud kokandusring, fotoring, 
meisterdamisring "Minu disain", keraamikaring. Loodi uued ringid nagu sisuloome ja 
sotsiaalmeedia huviring ja projektikirjutamise ABC. 

• Keerdtrepp MTÜ ekstreemspordi huviringi avamine (tegevused toimuvad ka suvel); 

• Muusikateraapiaringina loodi võimalus raske ja sügavapuudega noortele tegeleda 
muusikaga vastavalt oma võimalustele.  

• Toetati OÜ Viimsi Teraapiakeskus poolt loodud kolme muusikagrupi tegevust 
sotsiaalsete erivajadustega noortele. 

• Toetati SPIN programmi jätkumist Viimsi vallas. 

• Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse alusel toetati kokku 9 erinevat 
organisatsiooni - MTÜ Teadmiskeskuse Collegium Erutitionis (malering, robootika 
tüdruktele Haabneeme Koolis, robootika Püünsi Koolis, animatsioonikursust "Tee ise 
multifilmi", kosmoseringi "Päikesesüsteem ja kosmos", mehaanika ja elektroonika 
kursust, matemaatikaringi "Nutikad matemaatikud", matemaatikaringi "Lisakursus 
põhikooli lõpetajale", õmblusring "Mood ja disain", ettevõtlusringi "Edukas noor", 
visuaalkultuuri ja kunstikursust "Nihkes küsimused". 

• Viimsi Purjespordikeskus OÜ-d toetati treeningpaatide ostuga ning tööjõukulude osalise 
katmise toetusena. 

• MTÜ Virbel sai toetust videotehnika ja arvuti soetamiseks.  

• Viimsi Muusikakool ostis 2 lõõtspilli.  

• OÜ Viimsi Teraapiakeskus sai toetust suviseks Karulaugu muusika ja inspiratsioonilaagri 
korraldamiseks.  

• Digiruum OÜ sai toetust robotite ostuks. 

• MTÜ-le Minimuusika eraldati tööjõukulu toetust Püünsis lauluringi läbiviimiseks.  

• Keerdtrepp OÜ-le eraldati toetust Viimsi BMXikooli, Viimsi Tõuksikooli, Viimsi Rulakooli 
läbiviimise töötasudeks.  

• Viimsi Lauatenniseklubi soetas lauatenniselaudu.  

• MTÜ Limitless Lifestyle korraldas suvist laste rulluisulaagrit, mille raames eraldati toetust 
tööjõulukude katteks.  

Lisaks on kava alusel paljulapselistel (vähemalt 4 kuni 19. a), vähekindlustatud peredel, 
keskmise, raske või sügavapuudega noortel võimalus taotleda kuni 250 eurot kalendriaasta 
eest huviringis osalemise tasu kompenseerimist. Kokku toetati 50 noort.  

2021. aastal toetati huvitegevust (riiklikust huvihariduse ja huvitegevuse toetus) 99,7 tuh. 
euroga (2020. aastal 94,4 tuh. eurot). Vastavalt vastastikule kokkuleppele tasuti Tallinna 
muusika- ja kunstikoolis õppivate  Viimsi valla õpilase eest kohatasusid 2021. aastal 121,1 
tuh. eurot (2020. aastal 114,7 tuh. eurot), Tallinna Linnavalitsuselt laekus Viimsi muusika- ja 
kunstikoolis käivate Tallinna õpilaste eest vallale 2021. aastal 110,3 tuh. eurot (2020. aastal 
96,5 tuh. eurot). 
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Viimsi Muusikakool 
2021. aasta eesmärgid ja prioriteedid: 
2021. aasta prioriteediks oli toime tulla pandeemiast tingitud piirangutega. Eesmärgiks oli, et 
haridustase ei langeks seoses distants ja hübriidõppega, kuna korralikku metoodilist 
lähenemist ei olnud võimalik rakendada. Lisaks oli eesmärgiks hoida laste ja töötajate tervist, 
et ei toimuks rasketoimelist haigestumist. 
Õppetöö korralduse kõrvalt osales muusikakooli juhtkond ka uue kultuurikeskuse Artium 
koosolekutel, et uues majas olevad klassiruumid saaks vastava sisustuse ja ilme.  

Üldandmed: 
Koolis vahetus ka direktor aasta lõpus ning alates 20. detsembrist on kooli uueks direktor 
Edmar Tuul. 
Viimsi Muusikakoolis õpib seisuga 31. detsember 2021 kokku 159 õpilast, neist pilliõppe 
õppekavadel 150 õpilast (sh 2 täiskasvanut) ja eelkoolis 9 õpilast.  
Koolis töötab 26 pedagoogi. 2021. aasta lõpus vahetus koolis direktor. 

Õppetöö: 
Õpilastel on võimalik õppida 13 erinevat instrumenti: klaver, akordion, klassikaline kitarr,  
viiul, tšello, kontrabass, kromaatiline kannel, flööt, saksofon, trompet, tromboon, löökpillid, 
lõõtspill ja eufoonium. Paljude pillide jaoks on EHIS-s kinnitatud 3 erineva mahuga  
õppekava: vaba-, huvi- ja põhiõppe õppekava. 2021. aasta sügisest viidi põhiõppe 
õppekavale  üle 15 õpilast. Kooli lõpetas 15 õpilast, kellest 4 jätkab õpingud Viimsi 
muusikakoolis lisa-aasta programmi järgi. Ruumikitsikuse tõttu toimuvad tunnid ka laupäeviti 
ja direktori kabinetis. 
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 täielikult või osaliselt jaanuaris, märtsis 
ja aprillis. Suurte koosseisude proovid olid aasta esimesel poolel täiesti peatunud seoses 
piirangutega. Õppetöö tegi keerulisemaks  ka nn. hübriidõpe, kus osad lapsed osalesid 
tunnitöös klassis, osad kodus interneti kaudu. Õpetajatel tuli kohaneda distants- ja 
hübriidtundide läbiviimise erineva metoodikaga ja erinevate internetikeskkondadega. 
Seoses distants- ja hübriidtundide läbiviimisega soetas kool endale mõned uued sülearvutid, 
mida saab kasutada vastavalt vajadusel õiges klassiruumis või saalis. 
Koolitöö lahutamatuks osaks on tavaliselt osavõtt regionaalsetest, vabariiklikest ja 
rahvusvahelistest konkurssidest. Seoses COVID-19 karantiiniga toimusid konkursid 2021. 
aastal  salvestuste vahendusel. 

Üritused ja esinemised: 
Seoses distantsõppega ei olnud võimalik üritusi korraldada.  
Esimene  kontsert vanematele piiratud publikuga korraldati 2. juunil Tallinnas, Mustpeade 
Majas. Kooli lõpuaktus toimus juunis Laidoneri muuseumis. Juunis 2021 korraldati ka kooli 
lahtiste uste päev. 

Muusikakooli kulud olid 2021. aastal 541,1 tuh. eurot (2020. aastal 497,6 tuh. eurot). 
 
Viimsi Kunstikool 
2021. aasta eesmärgid ja prioriteedid: 

Viimsi Kunstikooli eesmärk on anda edasi kunsti baasharidust ja tuua kunst nähtavaks  
Viimsis ja mujal Eestis.  
Aastatel 2021-2022 on huvikooli eesmärgiks olnud õppekavade täiendamine, 
kaasajastamine ja uute koostööpartnerite kaasamine Kunstikooli tegevusse. Õppekavasse 
on planeeritud uusi õppeaineid, mida hakata ellu viima 2022. aastal.  
Viimsi Kunstikooli eesmärgiks on olnud aktiivne osalemine Kultuuri ja hariduskeskus Viimsi 
Artium valmimise juures, kuhu Viimsi Kunstikool kolib aastal 2022. Ehitamise juures on 
tähelepanu pööratud Viimsi esimese galerii valmimisele ja galerii lisavalgustusele.   
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Üldandmed: 
2021/2022. õppeaasta alguses, augustis alustas tööd Viimsi Kunstikooli uus direktor Matti 
Vainio.  
Kunstikoolis on 19 õppekava, kus õppis 2021. aastal 128 õpilast Viimsi ja Tallinna 
ümbrusest. Eesmärgiks on õpilaste arvu veelgi suurendada. Prioriteediks on olnud ka 
vanade õpilaste säilitamine suurte muutuste keskel.  
Koolis töötab erinevate koormustega 8 õpetajat. Koolis töötab ka korsitaja, administraatori 
ametikoht on täitmata. 
Augustis 2021 kolis Viimsi Kunstikool ajutiselt (kuni Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 
hoone valmimiseni) Viimsi Äritaresse, kus võeti eesmärgiks sujuva õppetöö jätkamine ja 
õpilastele turvalise õppekeskkonna loomine. Viimsi Kunstikool asub õpilastele logistiliselt 
paremas kohas.  

Koostöö huvigruppidega: 
Alustatud on ka läbirääkimisi Viimsi Kunstikooli ja üldhariduskoolide vahelisest koostööst 
2022. aasta sügisel avatavas Kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium. 
Viimsi Kunstikool alustas koostööd ka Viimsi Kaubanduskeskusega, tehes 
Kaubanduskeskusele traditsioonilise jõulukuuse asemele  jõuluinstallatsiooni, projektis 
osales 78 kunstikooli õpilast. Kaubanduskeskuse teisel korrusel avati õpilastöödest 
maalinäitus, mille jaoks ehitati uued riputussiinid. See võimaldab kunstikoolil ka tulevikus 
kasutada teise korruse näitusepinda õpilastööde eksponeerimiseks.  

Kunstikooli õpilased osalesid detsembris 2021 ühisjoonistuse performansiga haridusaasta 
lõpupeol Laidoneri mõisas. Jaanuaris 2022 andis Matti Vainio Kunstikooli õpetajatele 
traditsiooniliste maalitehnikate koolituse, mida tulevikus pakutakse ka teistele huvilistele. 

IT valdkond: 
Kunstikool hakkas kasutama Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO, et 
hallata paremini õpilaste avaldusi ning peatselt hakatakse kasutama informatsiooni 
jagamiseks Stuudiumi. Lisaks võeti kasutusel Persona ja ettevalmistused on alanud MS 
Office365 kasutamiseks. 

2021. aasta näitused, projektid ja konkursid: 

• Viimsi Huvikeskuse näitus, 

• Viimsi Kaubanduskeskuse jõuluinstallatsioon ja näitus: 
https://viimsiteataja.ee/kultuur/kunstikooli-
installatsioon/?fbclid=IwAR1_5LKPTwT57lURkluJ0owfdV7gzE2MB0WmwtN_j-t_dxDSvfBbpEMJU0w 

• Rahuplakatite võistlus „We Are All Connected“ 2021/2022; 

• Jaapani kunstikonkurss, Pentel 52.ICAE (International Childrens Art Exhibition); 

• Ühisjoonistuse tegemine Haridusaasta lõpupeol; 

• Kultuuriaasta 2022 logo valmistamine; 

• Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurss. 

• Osalemine Viimsi Raamatukogu joonistuskonkursil „Kui raamatukogus oleks 
lugemiskoer“. 

• Viimsi Kunstikooli installatsioon ja maalinäitus Viimsi Kaubanduskeskuses. 

Kunstikooli kulud olid 2021. aastal 247,8 tuh. eurot (2020. aastal 223,4 tuh. eurot). 
 
Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi ARTIUM 
Viimsi uue Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ehitus algas oktoobris 2020, hoone 
valmimine on kavandatud maiks 2022 ning uksed avatakse sügisel 2022. Hoone maksumus 
on 17,3 milj. eurot, sisustuse soetamiseks on kavandatud 1,9 milj. eurot. Tegemist on Viimsi 
valla lähiaastate suurima investeeringuga. Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium rajamine 
delegeeriti OÜ Viimsi Haldusele, selleks andis vald OÜ Viimsi Haldusele 2021. aastal 
laenuna 5 150,0 tuh. eurot. 

 
 

https://viimsiteataja.ee/kultuur/kunstikooli-installatsioon/?fbclid=IwAR1_5LKPTwT57lURkluJ0owfdV7gzE2MB0WmwtN_j-t_dxDSvfBbpEMJU0w
https://viimsiteataja.ee/kultuur/kunstikooli-installatsioon/?fbclid=IwAR1_5LKPTwT57lURkluJ0owfdV7gzE2MB0WmwtN_j-t_dxDSvfBbpEMJU0w
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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, 

• Kosmosekeskus 268 m2. 

Hoonesse kolivad Viimsi muusikakool, Viimsi kunstikool ja Viimsi Teaduskool.  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 2021. aastal 38,7 tuh, eurot, sh tegevustoetus 
34,0 tuh. eurot; OÜ Viimsi Haldusele anti hoone rajamiseks laenu 5 150,0 tuh. eurot (2020. 
aastal 929,2 tuh. eurot, sh põhivara soetuseks antav sihtfinantseering OÜ Viimsi Haldusele 
901,1 tuh. eurot;  OÜ Viimsi Haldusele anti hoone rajamiseks laenu 3 314,6 tuh. eurot). 
 
NOORSOOTÖÖ 
2021. aastal kinnitati Noortevaldkonna arengukava aastateks 2021-2035, mis on aluseks ka 
Viimsi valla noorsootööle. Täpsem noorsootöö korraldamise alus on 2021. aastal kinnitatud 
Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava. 2021-2030. Oluliseks aspektiks on 
osapoolte koostöö, infovahetus ja teemavaldkondade lõimitus.  
2021. aastal oli ka noortevaldkonna töö keeruline ja mõjutatud koroonaviiruse levikust.   
2021. aastal viidi läbi Viimsi valla noorsootöö kvaliteedihindamine ning sõnastati 
parendusettepanekud. Kvaliteedihindamise järgselt said noorsootöötajad võimaluse osaleda 
koos 5 kohaliku omavalitsuse esindajatega koosloome protsessis, mille raames täiendati 
noortekeskuse arengukava. 
2021. aastal toimus 6 noorsootöö ümarlaua koosolekut, kus osalesid noortekeskuste-, 
huvikoolide-, õpilasesinduste-, noortevolikogu- ja vallavalitsuse esindajad. Arutlusel oli 
koostöö ja asutustes toimuvad tegevused. Haridusosakonna, noortevolikogu ja 
noortekeskuste koostöös korraldati augustis Noortepäev ning novembris korraldati tegevusi 
üle-eestilise noorsootöö nädala raames, mille fookuses oli vaimne tervis ja digitaliseerumine.  
Haridusosakond korraldas kohaliku omavalitsuse praktika 1 Tallinna Ülikooli noorsootöö 
üliõpilasele. Osakonna esindaja osales Haridus- ja noorteameti (HARNO) poolt moodustatud 
maleva tegevust koordineeriva töögrupi töös ning Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses.  

Projektid, stipendiumid: 
Noorsoo projektide arv oli seoses COVID-19 viirusega minimaalne. Toetused eraldati 7 
projektile kogusummas 7,9 tuh. eurot. Toetati järgmisi projekte: Viimsi Noortevolikogu 
tegevused;  “Hoiame vaimset tervist”, “Karulaugu loovuse ja terviselaager lastele ja noortele”, 
lavastus ”Lõplik või lõpmatu” jne. Välismaal keskkoolis õppivatele vahetusõpilastele eraldati 
5 stipendiumi kogusummas 3,5 tuh. eurot (2020. aastal 6 stipendiumi kogusummas 3,5 tuh. 
eurot). 
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Haridusosakond korraldas kohaliku omavalitsuse praktika 1 Tallinna Ülikooli noorsootöö 
üliõpilasele. Osakonna esindaja osales Haridus- ja noorteameti (HARNO) poolt moodustatud 
maleva tegevust koordineeriva töögrupi töös ning Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses. 

Tunnustamine: 
Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise komisjon kogunes 2021. aastal kolmel korral, 
kinnitati uus komisjoni koosseis ning tunnustati 23 noore tegevust, kokku summas 6,8 tuh. 
eurot (2020. aastal 6,9 tuh. eurot).  

Rahvusvaheline noorsootöö, projektid: 

• Rahvusvaheline noorsootöö oli 2021.aastal põhiliselt veebipõhine, enamused 2021. 
aastaks plaanitud noorsoovahetused ja seminarid lükkusid edasi koroonaviiruse leviku ja 
sellest tingitud piirangute tõttu. 2021. aastal õnnestus siiski 3 noorsootöötajal ja 13 noorel 
osaleda 23.-29. augustil Prantsusmaal toimunud noorsoovahetusprojektis “European 
Youth Sport Meeting”. 2021. aastal võeti vastu 4 praktikanti Saksamaalt, Kölnist, kes 
sooritasid oma praktika noortekeskustes, lasteaias ja Randvere Koolis. 
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.   

• Haridusosakond osales 2021. aastal  rahvusvahelises projektis „Learning Mobility in 
Times of Climate Change”. Projektis osales kokku 27 organisatsiooni seitsmest eri riigist 
(Eesti, Hiina, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Türgi ja Inglismaa). Lisaks oli projekti 
kaastatud Hildesheimi Ülikooli teadlased, kelle ülesanne oli läbi viia uuring 15-30. 
aastaste noorte seas, mille raames koguti infot rahvusvahelistes liikuvusprojektides 
osalemise kohta ning keskkonnaküsimuste ja kliimasoojenemise kohta. Projekt jätkub 
2022. aastal.  

• 2021. aastal liituti ka teise, 4 aastat kestva rahvusvahelise projektiga „School 
Food4Change“, mis puudutab koolitoitu ja noorte tervislikku toitumist. 

Viimsi Noortevolikogu: 
Viimsi vallas tegutses 2021. aastal aktiivselt Viimsi Noortevolikogu, mis on Viimsi noortest 
koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve. Viimsi Noortevolikogu 
tegevuse eesmärgid on kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; 
koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja 
vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine 
vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse. 2021. aastal korraldati kohtumisi, 
arutamaks noortevolikogu jaoks olulisi teemasid. Septembris valiti noortevolikogu 2021/2022 
koosseis, kuhu kuulub 15 täisliiget ning 3 vabaliiget. 2021/2022 koosseis on kohtunud 
noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehe ning Viimsi Vallavolikogu esimehe ja aseesimehega 
tutvumaks volikogu tööga. Kohtuti Viimsi vallavanema ning abivallavanematega koostöö 
jätkamiseks, osaleti Viimsi Vallavalitsuse arendusosakonna Office’i koolitusel. Igakuiselt 
kohtuti koostöö arendamiseks Viimsi Noortekeskusega, et õppida ja tutvuda täpsemalt 
avatud noorsootööga ning noorte osalusega. 
Noortevolikogus osales 18 noort. 

2022. aasta on Euroopa Liidus kuulutatud Euroopa noorteaastaks, mille keskmes on noorte 
kaasamine Euroopa tuleviku kujundamisesse, töötuse vähendamine noorte seas, noorsootöö 
arendamine ja pandeemiast tingitud probleemidega tegelemine. 

 
Viimsi Noortekeskus 
Praktilist noorsootööd korraldab vallas Viimsi Noortekeskus, mille koosseisus on 3 
noortekeskust – Viimsi, Randvere ja Püünsi Noortekeskus. Noortekeskuse eesmärgiks on 
luua võimalusi noorte mitmekülgse arengu toetamiseks 
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Viimsi Noortekeskus: 
Viimsi Noortekeskuses registreeriti 2021. aastal 1886 külastust, sh unikaalseid külastajaid oli 
388. Viimsi Noortekeskus oli koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu 20. veebruarist 
kuni 06. septembrini suletud. Sellel perioodil toimusid virtuaaltegevused ja välitegevused. 
Virtuaaltegevusi toimus 43 ning neis osales 476 noort. Peamised külastajad olid noored 
vanuses 7-11 aastat (70%), 12-16 aastat (27%). Planeerituid tegevusi oli aasta jooksul 
keskuses 68.  
Viimsi Noortekeskuses töötas 2021. aastal noorekeskuse juhataja ning 7 noorsootöötajat. 1 
ametikoht oli rahastatud riiklikust huvihariduse ja –tegevuse toetusest omavalitsusele. 

Püünsi Noortekeskus: 
Püünsi Noortekeskuses registreeriti 2021. aastal 2126 külastust, sh unikaalseid külastajaid 
oli 139.  Noortekeskust külastas 2020. aastaga võrreldes 777 noort enam, kuid unikaalseid 
külastajaid oli 33 võrra vähem. See vähenemine on eelkõige tingitud koroonaviiruse levikust 
tingitud piirangutest - keskus avati noortele esimest korda 13. septembril ning piirangutest 
lähtuvalt võisid kuni novembrini keskust külastada Püünsi kooli õpilased. Peamised 
külastajad olid noored vanuses 7-11 aastat (69%) ja 12-16 aastat (26,6%). Kohtumisi oli 
keskuses aasta jooksul kokku 69.  

Randvere Noortekeskus: 
Randvere Noortekeskus oli 2021. aastal suletud, kuid noortekeskuse töötajad viisid tegevusi 
ellu Randvere Kooli pikapäevarühmas. Planeeritud tegevusi toimus koolis 37 korda. 
Randvere Noortekeskuses registreeriti 2021. aastal 441 külastust, sh unikaalseid külastajaid 
oli 75. Noortekeskuse tegevustes osales 2020. aastaga võrreldes 237 noort rohkem. 
Peamised osalejad olid noored vanuses 7-11 (73,3%).  

Praktikandid:   
Püünsi Noortekeskuses oli 2021. aasta kevadperioodil praktikal Tallinna Ülikooli noorsootöö 
eriala tudeng, kes viis ellu virtuaaltegevusi ning noortekeskuses avatud noorsootöö meetodil 
tegevusi. 
Viimsi Noortekeskuses ja Püünsi Noortekeskuses oli sügisel kuus nädalat praktikal 2 
praktikanti Saksamaa kutsekoolist Erzbischöfliches Berufskolleg Köln. Praktikandid vaatlesid 
noorsootöötajate tööd, viisid ellu avatud noorsootöö meetodil tegevusi ning õppisid Eestis 
tehtava noorsootöö kohta. 
Viimsi Noortekeskuses oli 2021. aastal praktikal 4 Tallinna Ülikooli noorsootöö korralduse 
eriala tudengit, kes osalesid Keelelaagri tegevustes, arendasid noortekeskuse teenuseid 
ning õppisid projektikirjutamist. 

Viimsi Õpilasmalev 2021: 
Maleva I vahetus toimus juunis-juulis (kestvus 10 tööpäeva) ning II vahetus augustis (kestvus 
10 tööpäeva). 
24. märtsi hommikul avanes Viimsi Valla iseteenindusportaalis malevasse registreerimise 
taotluste esitamine. Kohad täitusid rekordkiirusel – 15 minutiga. Peale taotluse esitamist 
edastasid noored oma kandideerimisdokumendid (CV + motivatsioonikiri) ning valisid aja 
töövestluseks. Dokumentide loomise ja esitamise kohta jagasid noorsootöötajad Viimsi 
Noortekeskuse Instagrami kontol soovitusi ja nõuandeid.  
Töövestlused toimusid virtuaalselt Microsoft Teams keskkonnas, mida viisid läbi maleva 
rühmajuhid. Mai alguses toimusid noortele Eesti Töötukassa korraldatavad tööõigus- ja 
ohutuse koolitused. Koolitused toimusid virtuaalselt Microsoft Teams keskkonnas ning olid 
malevas osalevatele noortele kohustuslikud.  
Malevas osales kahe vahetuse jooksul 144 noort vanuses 13 – 18. Heakorrarühmades 
töötas kokku 76 noort ning Viimsi ettevõtetes 68 noort.  
Lisaks neljatunnistele tööpäevadele pakuti noortele toredaid ühistegevusi ka väljaspool 
tööaega. Noored said osaleda juba traditsiooniliseks saanud bowlingumängus Viimsi 
Kuulsaalis, lisaks osaleda MyFitness noortetrennis treener Meeli Kask juhendamisel. Koos 
noorsootöötajatega käidi Rohuneemes rattamatkal, korraldati vahvaid sportlikke 
võistlusmänge rannas. Lisaks said malevlased võimaluse külastada Eesti Töötukassa uut 
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Karjäärikeskust Fahle kvartalis. Heakorrarühmade noored korraldasid rühmasiseseid 
tegevusi – ühiselt kokati, käidi piknikul, maaliti lõuenditele ning vaadati meelepäraseid filme. 
Viimsi Õpilasmalevas pakkusid noortele tööd Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond, 
Viimsi Café Lyon, Viimsi Koduekstra, Põnnipesa lasteaed, Viimsi Sportland, Restoran OKO, 
Restoran NOA, Viimsi Hambakliinik, Viimsi Rannarahva Muuseum, Viimsi 
Vabaõhumuuseum, Tallinn Viimsi SPA, Viimsi Selver, Keerdtrepp MTÜ, Viimsi Apollo, Pingu 
English. 
Lisarahastus õpilasmaleva vaba-aja tegevuste läbiviimiseks saadi Haridus- ja Noorteametilt. 

Malevlaste tööjõukuludeks panustas vald 2021. aastal 32,6 tuh. eurot. Haridus- ja 
Noorteametilt saadi lisarahastus 8,9 tuh. eurot õpilasmaleva vaba-aja tegevuste 
läbiviimiseks. 

Üritused: 

• Keelelaager I ja II vahetus  
Viimsi Noortekeskus viis 2021. aasta suvel ellu keelelaagri “Keeles peitub rõõm”, mille 
eesmärk oli parandada võõrkeelsete noorte eesti keele oskust ning liita laagritegevuste 
kaudu eesti- ja muukeelseid kõnelevaid noori. Keelelaagri tegevused toimusid 
keelekümblusmeetodil. Keelelaagri viiepäevased vahetused toimusid juulis ja augustis. 
Keelelaagris oli noortel võimalik maalida riidest kotile enda soovitud pilt, teha lõuendimaali, 
mängida erinevaid mänge, meisterdada Merkuuri töötoas bluetooth’i kõlarit, kokata, 
külastada teaduskeskus AHHAAd ning Tagurpidi Maja, vaadata filme, mängida Kuldvillakut 
ja kirjutada salasõbrale kirju. 
Keelelaagris osales 50 noort. Keelelaagrit  rahastati riiklikust huvihariduse ja –tegevuse 
toetusest. Laagri eelarve 10,0 tuh. eurot. 

• Noortepäev 2021  
12. augustil toimus Viimsi Kooli staadionil rahvusvahelise Noortepäeva tähistamine. 
Noortepäeval toimus  traditsiooniline Vallavalitsuse ja noorte vaheline jalgpallimäng, mille 
võitis noorte võistkond. Samal ajal toimus staadioni ääres vaimse tervise teabenurk, kus 
jagasid vaimse tervise kohta infot Tallinna Ülikooli tudengid. Samuti oli avatud kirbuturg, kus 
noored said müüa soovitud tooteid. Noortepäev lõppes Viimsi Noortekeskuse improteater 
Ruutu10 etendusega. 
Noortepäeval oli 70  osalejat. Ürituse eelarve 0,9 tuh. eurot.  

• Valimismull vol. 1 ja vol. 2 
Valimisperioodil toimusid üritused Valimismull vol. 1 ja vol 2, mille eesmärk oli tõsta 7-26 
aastaste noorte teadlikkust kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest ja erinevate 
erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide vaadetest Viimsi vallas. Samuti arendada 
analüüsimisoskust kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste lubaduste kontekstis. 
Valimismull vol. 1 üritusel tutvuti kohaliku omavalitsuse volikogu ülesehituse ning valimistega 
ja erinevate erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide lubadustega Viimsi vallas. 
Valimismull vol. 2 üritusel toimus paneeldiskussioon erakondade ja valimisliitude 
esindajatega, mis keskendus haridusele ja noorsootööle. 
Üritustel osales 40 noort. Ürituste eelarve 0,03 tuh. eurot. 

• Viimsi Noortekeskuse sünnipäev 
5. oktoobril 2021 toimus Viimsi Noortekeskuse sünnipäev, mida alustas Ruutu10 
improstuudio duo, kes lasid noortel mõjutada etenduse sisu ja kulgu ning osaleda etenduses 
näitlejatena. Esinesid ka Viimsi Muusikakooli noored pillimängijad ning toimus Mullimeistri 
jäätiselabori etendus, kus õpetati vedela lämmastikuga jäätist tegema. Kokanduse huviringi 
noored valmistasid sünnipäevapeo jaoks näkse ja morssi, lisaks telliti veel sünnipäevatorti. 
Õhtu lõpus toimus väike võistlus, mille jooksul pidi ehitama kõrgeima torni jupi teibi, toorete 
spagettide ja ühe vahukommiga. 
Üritusel osales 43 noort. Ürituse eelarve 1,6 tuh. eurot. 
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• Suvised tegevused 
Juulis ja augustis toimusid Viimsi noortekeskuste suvised tegevused, mis põhinesid avatud 
noorsootöö meetodil. Suviste tegevustena toimusid rattamatk, välimängud, kokkamine, 
meisterdamised, filmiõhtud, väljasõit Rakverre, discgolf, lõuendite maalimine, piknikud ning 
Merkuuri töötuba. 
Üritusel osales 22 noort. Ürituse eelarve 0,7 tuh. eurot. 

Lisaks aitas Viimsi Noortekeskus korraldada Püünsi Noortekeskuses sünnipäevapeo ning 
korraldas Viimsi Gümnaasiumi õpihuvilaagris meeskondlikke tegevusi. Nende tegevuste 
läbiviimisega teeniti 1,1 tuh. eurot omatulu. 

Projektid: 

• Projekt „Avatud noorsootööst osaluseni“ 
Projekt viidi läbi 2021/2022 sügis-talveperioodil toimus ja seda rahastati Eesti 
Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist. Projekti jooksul kohtusid Viimsi 
Noortevolikogu esindajad noorsoo- ja hariduskomisjoni esimehe ning Viimsi Vallavolikogu 
esimehe ja aseesimehega, tutvumaks volikogu tööga. Samuti kohtusid Viimsi vallavanema 
ning abivallavanematega koostöö jätkamiseks, osalesid Viimsi Vallavalitsuse 
arendusosakonna Office’i koolitusel, korraldasid igakuiseid kohtumisi koostöös Viimsi 
Noortekeskusega, õppimaks noorsootööst, sh täpsemalt avatud noorsootööst ning noorte 
osalusest. 
Osalesid 16 noort ja 13 otsustajat. Projekti eelarve 0,6 tuh. eurot. 

• Riiklik huvihariduse ja huvitegevuse toetus 
2021. aastal viidi huvihariduse ja –tegevuse lisarahastuse toel noortekeskuses läbi 6 
huviringi – keraamika, fotoring, kokandus, Minu Disain, Projektikirjutamise ABC ning 
Sisuloome. Huviringide kohtumisi oli 199, nendel osales kokku 76 unikaalset noort. 
unikaalset osalejat.  
2021. aastal loodi noortekeskuse struktuuri mobiilse noorsootöötaja ametikoht. COVID-19 
piirangud näitasid vajadust mobiilse noorootöötaja-infojuhi ametikoha loomiseks, et luua 
kõrge riskikäitumisega noortega kontakti, viia noortekeskuse väliselt läbi tegevusi ning 
seeläbi nende käitumisharjumusi muuta. COVID-19 viiruse levikust tingitud piirangute tõttu 
noorsootöös panustas mobiilne noorsootöötaja-infojuht avatud noorsootöösse 
noortekeskustes, osales keelelaagris kasvataja ning õpilasmalevas rühmajuhina. 
Noorsootöötajad said 2021. aastal 3 coaching’u sessiooni tänu millele on noorsootöötajate 
planeerimine muutunud süsteemsemaks ja eesmärkide seadmine konkreetsemaks. Samuti 
on coaching aidanud teadvustada oma tööalaseid vajadusi, et veelgi efektiivsemalt 
tööülesandeid täita. 
Loetletud tegevuste eelarve kokku 57,4 tuh. eurot. 

Noortekeskuse kulud (koos õpilasmalevaga) olid 2021. aastal  kokku 333,0  tuh. eurot (2020. 
aastal kokku 262,9 tuh. eurot). 

10 SOTSIAALNE KAITSE 

 
2020. aastal olid valdkonna eesmärgid: 

• perede toetamine; 

• puuetega ja eakate isikute toetamine vajalike (kodu- ja üldhooldus) teenuste 
pakkumisega;  

• erivajadustega laste vanemate toetamine; 

• läbi päevakeskuste huvitegevuse organiseerimise jätkamine; 

• covid19 vastu vaktsineerimise edendamine Viimsi vallas;  

• vähekindlustatud perede toetamine lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisel; 

• teiste riskigruppide toetamine läbi suunatud tegevuste ja toetuste; 

• Viimsi Hoolekandekeskuse ja selle kaudu osutatavate teenuste käivitamine. 
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Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on kogu 2021. aasta möödunud Viimsi vallas 
vaktsineerimise ja selle edendamist toetavate tegevuste läbiviimisega. Alustati sihtrühmade 
kaardistamise, elutähtsa teenuse osutajate, õpetajate ja sotsiaalvaldkonna töötajate ning 
raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele vaktsineerimisvõimaluse korraldamisega. 
Vallale tuli appi erahaigla Fertilitas AS, tänu kellele oli võimalik tegevustega kiirelt alustada. 
Esimene vaktsineerimispunkt rajati Haabneeme kooli moodulitesse ning alates maist tekkis 
võimalus korraldada vaktsineerimist Viimsi Raamatukogus – kogukonna keskuses, kus 
viimsilased said ostlemise või raamatu laenutamise kõrval ka mugavalt vaktsiinisüsti teha.  
Valla väga heaks partneriks olid ka Viimsi perearstid ja koduõendusteenuse osutaja OÜ 
Medendi. Koostöös suudeti organiseerida nii kodust vaktsineerimist kui ka läbi 
sotsiaaltranspordi korraldada arsti juurde inimesed, kellel on liikumine pisut raskendatud.  
 
Lapsed ja lastega pered 
Sünnitoetusi maksti 204 lapse sünni puhul kokku summas 71,8 tuh. eurot (2020. aastal 63,2 
tuh. eurot). Sünnitoetuse suurus oli 2021. aastal 350 eurot. Kõikidele peredele väljastati 
lapse sünni registreerimisel valla poolt uuendatud beebipakk (mänguasi, beebirätik, lusikas) 
ning kutsuti uute vallakodanike vastuvõtule, kui vastuvõtte ei olnud võimalik eriolukorra ja 
piirangutega seotult korraldada, siis saadeti pakid peredele kulleriga koju. Traditsiooniliselt 
kingiti lapsele valla sümboolikaga hõbelusikas. 

Suurperede ehk 4 ja enamalapseliste perede arv oli 2021. aastal 36 (2020. aastal 32). 
Suurperede toetamiseks makstakse üks kord aastas emadepäeval suurperetoetust. 2021. 
aastal oli toetuse suurus 128 eurot ja väljamakseid tehti summas 4,6 tuh. eurot (2020. aastal 
3,8 tuh. eurot). 2021. aastal traditsioonilist suurperede vabaõhuüritust ei korraldatud.  

1. klassi mineva lapse toetus oli 2021. aastal 120 eurot ja seda maksti 219 perele kokku 
summas  26,3 tuh. eurot (2020. aastal 202 perele kokku 24,2 tuh. eurot). 

Abivajavatele peredele (ühekordsed toetused peredele) maksti toimetuleku tagamiseks 
toetust eluaseme-, ravimi-, huviringide osalustasu-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste 
katteks ning osutati pereteenuseid summas 102,2 tuh. eurot (2020. aastal 100,3 tuh. eurot). 
2021. aasta kuludes kajastuvad ka riikliku matusetoetuse eraldiste alustel väljamakstud 
matusetoetused ning nõustamisteenuste (perelepitus, psühholoogiline nõustamine, 
paariteraapia) kulu.  

Perekondade ja laste sotsiaalse kaitsega seotud kulud kokku olid 2021. aastal 216,8 tuh. 
eurot (2020. aastal 187,7 tuh. eurot). 
 

Puuetega isikud 
Puudega isikuid oli 2021. aasta lõpu seisuga orienteeruvalt 830, neist lapsi 178 (keskmise 
puudega 56, raske puudega 99 ja sügava puudega 13 last). Puuetega inimesi toetati läbi 
erinevate sotsiaalteenuste ja -toetuste.  

Puuetega inimestele ja nende hooldajatele maksti 2021. aastal sotsiaaltoetusi summas 161,0 
tuh. eurot, sh erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 30,5 tuh. eurot (2020. aastal kokku koos 
erijuhtudel makstava sotsiaalmaksuga 171,9 tuh. eurot, sh erijuhtudel makstav sotsiaalmaks 
27,1 tuh. eurot). 

Puuetega laste ja noorukite kooli- ja päevakeskuse transporti väljapoole Viimsi valda 
võimaldati 22 lapsele ja 11 noorele, transportteenust osutab Viimars OÜ. Kokku kulutati HEV 
transporditeenusele  18,1 tuh. eurot (2020. aastal kokku 15,7 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. 

Päevakeskuse teenust maksti 5 raske ja 4 sügava puudega noorukile summas 40,0 tuh. 
eurot (2020. aastal 35,2 tuh. eurot 7 noorukile). Tallinnas Käo Päevakeskuses oli 
aastaringselt teenusel 5 noorukit ja Tugikeskuses Juks 3 noorukit ja Haraka Kodus 1 nooruk.  
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Puuetega inimeste sotsiaalse kaitsega seotud kulud kokku olid 2021. aastal 290,0 tuh. eurot 
(2020. aastal 560,4 tuh. eurot). 2020. aasta kulud sisaldavad puuetega isikute tugiisikute 
tööjõukulusid, alates 2021. aastast on tugiisikute teenused delegeeritud Viimsi 
Hoolekandekeskusele ja kajastuvad selle asutuse kuludes. 

Eakad 
2021. aasta lõpu seisuga oli Viimsi vallas 3105 vanaduspensionäri (2020. aastal 2894). 
Üldhooldekodu hooldustasude toetust maksti 2021. aastal kokku 130,0 tuh.  eurot (2020. 
aastal 128,4 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 10-le üksi 
elavale abivajavale inimesele. Koduteenustele kulus 2021. aastal 14,2 tuh. eurot (2020. 
aastal 14,1 tuh. eurot). 

2021. aastal juubeli- ja tähtpäevatoetuse suurus ei muutunud ja oli 50 eurot. Toetust  maksti 
2021. aastal kokku summas 26,7 tuh. eurot (2020. aastal 25,0 tuh. eurot). Matusetoetuse 
suurus oli  2021. aastal 250 eurot. Vahendid matusetoetuse maksmiseks eraldatakse 
riigieelarvelistest vahenditest kohaliku omavalitsuse eelarvesse – 2021. aastal oli  toetuste 
eelarve koos eelneva aasta jäägiga 45,7 tuh. eurot. Viimsi vallas registreeriti 2021. aastal 
127 surma. Matusetoetust maksti summas 31,7 tuh. (2020. aastal 27,3 tuh) eurot, riikliku 
eraldise kasutamata jääk viidi üle 2022. aastasse. 

MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse tegevust toetati 28,0 tuh. euroga aastas (2020. aastal 
18,0 tuh. eurot). 

Viimsi valla pensionäridele võimaldatakse soodushinnaga ujula kasutamist (piirangute ajal ei 
osutatud teenust) 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 2,8 tuh. 
eurot (2020. aastal 2,2 tuh. eurot). 

Ühekordsete toetustena maksti vähekindlustatud eakate toimetuleku tagamiseks toetust 
eluaseme-, ravimi-, esmatarbekaupade ja muude kulutuste katteks 4,7 tuh. eurot (2020. 
aastal 6,1 tuh. eurot). Ühekordse toetusena valla vanaduspensionäridele makstavat 100 euro 
suurust toetust maksti 2370-le pensionärile kokku summas 243,9 tuh. eurot (2020. aastal 90 
eurot suurust toetust kokku 213,3 tuh. eurot). Ühekordse pensionäride toetuse sihtgrupiks on 
vanaduspensionärid. 2021. aasta lõpu seisuga oli Viimsi vallas 3105 vanaduspensionäri 
(2020. aastal 2894).  

2020. aastal tõsteti eakate juubeli- ja tähtpäevatoetust 50 euroni (2019. aastal 20 eurot). 
Toetust  maksti 2021. aastal kokku summas 27,7 tuh. eurot. Matusetoetuse suurus oli  2021. 
aastal 250 eurot. Vahendid matusetoetuse maksmiseks eraldatakse riigieelarvelistest 
vahenditest kohaliku omavalitsuse eelarvesse – 2021. aastal oli  toetuste eelarve koos 
eelneva aasta jäägiga 45,7 tuh. eurot. Viimsi vallas registreeriti 2021. aastal 127 surma. 
Matusetoetust maksti summas 31,7 tuh. (2020. aastal 27,5 tuh) eurot, riikliku eraldise 
kasutamata jääk viidi üle 2021. aastasse. 

 
Viimsi Hoolekandekeskus 
Alates märtsist 2021 loodi Viimsi valla hallatav asutus Viimsi Hoolekandekeskus, mis 
koondab enda alla Haabneeme ja Randvere päevakeskuste tegevused ning pakub lisaks 
sotsiaalhoolekandeteenuseid (üldhooldusteenus, koduteenus, tugiisikuteenus 
Hoolekandekeskuse põhiülesandeks on toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja 
soodustada väärikat vananemist, olles sotsiaalvaldkonna teenuste pakkuja eakatele, 
erivajadusega- ja tööealistele inimestele. Hoolekandekeskuses moodustati kodu- ja 
päevahoiuteenuste osakond, mis osutab eakatele ja erivajadusega inimestele 
sotsiaalteenuseid, sealhulgas koduhooldusteenuseid ja väljaspool kodu osutatavat 
üldhooldusteenust päevahoiuteenuse näol ja samuti vajaduspõhiselt sotsiaaltransporti.  
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Hoolekandekeskus võttis üle ka varasemalt MTÜ Viimsi Päevakeskuse poolt korraldatud 
tegevused pakkudes eakatele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi, 
vahendades eakatele ja erivajadusega inimestele suunatud informatsiooni ning lisaks 
võimaldab eakatel kasutada hoolekandekeskuse ruume koosviibimisteks, arendavate 
tegevuste korraldamiseks ja õppimiseks. 
Koostöös Viimsi Vallavalitsusega osaleb Hoolekandekeskus arendusprojektide koostamises 
ja valla hoolekandepoliitika kujundamisel ja viib läbi hoolekandealaseid uuringuid ning viib 
ellu ennetusalaseid tegevusi.   
Viimsi Hoolekandekeskuse keskuse koosseisus on 2 päevakeskust – Viimsi ja Randvere 
päevakeskus. Randvere Päevakeskus laienes 2021. aastal Randvere perearsti lahkumise 
järgselt perearsti ruumidesse, mis renoveeriti ja sisustati uue köögiga, rajati ka tegelustuba.  
Päevakeskusi külastab ühes kalendrikuus ca 400 inimest, osaletakse enam kui 20-s 
pakutavas huviringis. 2021. aasta esimesel poolaastal oli keskuste tegevus piiratud 
koroonaviiruse levikuga seotud piirangute tõttu Eestis. Keskused avasid pidulikult uksed ja 
hooaja oktoobris 2021.  
 
Viimsi Hoolekandekeskus võttis Viimsi vallavalitsuselt üle ka tugiisikuteenuse korraldamise 
pakkudes töökohta 30-le tugiisikule ja osutades teenust 35-le erivajadusega lapsele ning 5-le 
erivajadusega täisealisele.  
Hoolekandekeskuse kulud olid 2021. aastal 652,5 tuh. eurot, sh tööjõukulud 445,7 tuh. eurot 
(sisaldavad ka 35 tugiisiku töötasu).  
 
Eakate sotsiaalse kaitsega seotud kulud kokku olid 2021. aastal 1 088,2 tuh. eurot, sh 2021. 
aastal loodud Viimsi Hoolekandekeskuse kulud 652,5 tuh. eurot (2020. aastal kulud kokku 
694,2 tuh. eurot). 
 
Töötud 
Koroonaviiruse levikust tingitud keerulise majandusliku olukorra ja piirangute tõttu kasvas 
töötute arv Viimsi vallas üle kahe korra. 2021. aastal on töötuse tase langenud ja aasta lõpu 
seisuga oli registreeritud töötute arv Viimsi vallas 656 (2020. aasta lõpus 783 registreeritud 
töötut).  
Riiklikku toimetulekutoetust maksti 2021. aastal kokku 104,8 tuh. eurot (2020. aastal 87,4 
tuh. eurot). 
 
Euroopa Liidu abi 
Euroopa Liidu toiduabi jaotati 2021. aastal varasemat kahel korral rohkem. Toiduabi saajate 
sihtgrupiks olid riikliku toimetulekutoetuse saajad ja kohaliku omavalitsusest makstava 
vajaduspõhise sotsiaaltoetuse saajad. Abi eraldati 4 korral aastas koguseliselt 2,9 tonni 
toiduaineid. 2021. aastal on toiduabi jagatud 54 korral (nii EL toiduabi kui ka Toidupanga 
toiduabi). Jooksvalt läbi aasta on igal jagamiskorral saanud toetust 15 perekonda, kokku 
jagati ca 700 toiduabipakki (2020. aastal ca 600 toiduabipakki). 
 
Rahvatervis 
2021. aastal alustas struktuurimuudatuse alusel sotsiaal- ja tervishoiuosakonna koosseisus 
tööd rahvatervise peaspetsialist (0,5 koormusega). Rahvatervise spetsialisti ülesandeks oli 
Viimsi valla heaoluprofiili koostamise koordineerimine, Covid19 kriisi leevendamiseks vaimse 
tervise töörühma juhtimine ja ennetus- ning koolitustegevuste elluviimine Viimsi vallas. 
Koostööd tehti MTÜ-ga Peaasjad, viies koostöös nii koolikollektiivides kui ka kogukonnas läbi 
Vaimse tervise esmaabi koolitusi. Sarnaselt füüsilise tervise esmaabiga on vaimse tervise 
esmaabi andmine jõukohane igaühele, kes on end esmaabi põhimõtetega kurssi viinud ja 
läbinud vaimse tervise esmaabi koolituse. Samuti pakuti tuge õpetajatele, et kiirete 
muudatustega koolielus toime tulla ja õpilastele keerulises olukorras nõu ja toetust pakkuda.  
Koostöös Tervisearengu Instituutiga viis sotsiaal- ja tervishoiuosakond juba viiendat korda 
läbi koolitusprogrammi „Imelised aastad”. Tegemist on 4-kuulise programmiga vanematele, 
kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. 
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2021. aastal valmis Viimsi Heaoluprofiil, mille näol on tegemis laiapõhjalise valla elanike 
tervise ja heaolu seirega. Heaolu profiili analüüsist tulenevaid järeldusi saab kasutada Viimsi 
elanike pikaajalise hea- ja rahulolu ning tervisekäitumise kujundamisel arengukavades ja 
muudes strateegilistes dokumentides. 2022. aastal koostatakse heaoluprofiili andmestikust ja 
analüüsist lähtuv tegevuskava ja kutsutakse ellu Viimsi Heaolu Nõukoda, mille eesmärgiks 
on heaolu mõjutavate murekohtade leevendamine ja ennetustegevuste väljatöötamine. 
Nõukoja liikmeteks on kogukonna esindajad, kohaliku omavalitsuse erinevate valdkondade 
ametnikud, tervishoiutöötajad, teenuseosutajad, politsei, päästeamet ning lisaks on võimalik 
kokku kutsuda erinevaid osapooli tulenevalt probleemipüstitusest. 

Rahvatervise valdkonna kulud 2021. aastal olid  16,5 tuhat eurot (2020. aastal 10,0 tuhat 
eurot).  
 

2021. aastal toetatud koostööprojektid:  

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

• Aktiivsus ja tähelepanuhäirega (ATH) laste vanemate tugirühma tegevus jätkus ka 2021. 
aastal, abivajajad käisid koos terve aasta vältel (ka piirangute ajal). Viimsi vallavalitsus 
võimaldas kasutada tasuta ruume tugirühma läbiviimiseks. 

• 2021. aastal jätkus koostöö EELK Perekeskusega. 2021. aasta jooksul pöördus 
nõustamisele (individuaal- ja perenõustamistele) Viimsi vallast 64 perekonda, neist 
lastekaitsetöötajate poolt suunatud perekondi on 28. Kokku pakuti Viimsi Valla elanikele 
nõustamisteenuseid 315 h ulatuses. Nõustamisteenustele (pereteraapia, perelepitus, 
laste individuaalnõustamine, vaimse tervise õe teenus, psühholoogi või psühhiaatri 
teenus) kulus 2021. aastal 17,1 tuh. eurot (2020. aastal 15,4 tuh). 

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

• 2021. aastal jätkus koostööd Eesti Toidupangaga. Igal nädalal tõi toidupank Viimsi valla 
kuni 15 vähekindlustatud perele toidupaki. Koostöö Eesti Toidupangaga jätkub. 

• 2021. 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. ERF-st eraldatav toetuse 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. 
Alates 2021. aastast osutab teenust Viimsi Hoolekandekeskus väljaspool kodu osutatava 
üldhooldusteenuse raames. Teenuse osutamise kulu 2021. aastal oli 31,0 tuh eurot.   
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

 
Konsolideeritud BILANSS     
Tuhandetes eurodes    
 

 Lisa 31.12.2021 31.12.2020 

VARAD      

KÄIBEVARA      

Raha ja pangakontod 2 6 082,8 8 282,70 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 3 3 016,7 2 750,80 

Muud nõuded ja ettemaksed 4 2 447,9 1 270,90 

Varud                              5 19,6 19,10 

Käibevara kokku  11 567,0 12 323,50 

PÕHIVARAD      

Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 4 50,6 56,10 

Kinnisvarainvesteeringud 8 199,8 199,80 

Materiaalsed põhivarad 9 118 356,5 106 804,50 

Immateriaalsed põhivarad 10 347,7 368,50 

Põhivarad kokku   118 954,6 107 428,90 

    
VARAD KOKKU   130 521,6 119 752,40 

    
KOHUSTISED JA NETOVARA    
LÜHIAJALISED KOHUSTISED      

Võlad hankijatele 11 2 793,3 1 704,00 

Võlad töövõtjatele 11 2 385,8 2 202,20 

Maksuvõlad 3 1 056,3 854,90 

Sihtfinantseerimine 11 119,6 100,50 

Muud kohustised ja saadud ettemaksed 11 639,1 672,10 

Laenukohustised 13 3 883,0 3 028,10 

Lühiajalised kohustised kokku  10 877,1 8 561,80 

PIKAAJALISED KOHUSTISED      

Võlad hankijatele 11  55,30 

Pikaajalised kohustised ja saadud ettemaksed 11 39,0 41,60 

Laenukohustised 13 22 365,5 18 653,50 

Pikaajalised kohustised kokku   22 404,5 18 750,40 

KOHUSTISED KOKKU   33 281,6 27 312,20 

    
NETOVARA      

Reservid  0,1 0,1 

Akumuleeritud ülejääk(puudujääk)  92 725,3 88 028,20 

Aruandeperioodi tulem  4 514,6 4 411,90 

Netovara kokku   97 240,0 92 440,20 

    
KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU   130 521,6 119 752,40   
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Konsolideeritud TULEMIARUANNE 
Tuhandetes eurodes 

 

 

 Lisa 2021 2020 

       

TEGEVUSTULUD      

Maksud 3 33 812,7 31 100,6 

Saadud toetused 14 10 632,6 9 814,7 

Kaupade ja teenuste müük 15 6 110,5 5 927,2 

Muud tulud 16 649,4 151,8 

Tegevustulud kokku   51 205,2 46 994,3 

    
TEGEVUSKULUD    
Tööjõukulud 18 -19 733,9 -18 248,6 

Majandamiskulud 19 -14 690,8 -12 811,0 

Antud toetused 17 -4 035,2 -3 704,9 

Muud kulud 19 -2 817,5 -2 629,2 

Põhivarade amortisatsioon 9,10 -5 262,2 -5049,3 

Tegevuskulud kokku   -46 539,6 -42 443,0 

    
TEGEVUSTULEM   4 665,6 4 551,3 

    
FINANTSTULUD JA -KULUD    
Intressikulu 13 -152,5 -140,0 

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 1,5 0,6 

Muud finantskulud   0,0 

Finantstulud-ja kulud kokku   -151,0 -139,4 

    
ARUANDEPERIOODI TULEM   4 514,6 4 411,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2021 

Vallavanem I. Lemetti                                               69 
/digiallkirjastatud/ 

Konsolideeritud RAHAVOOGUDE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes 
 
 

 Lisa 2021 2020 

RAHAVOOD PÕHITEGEVUSEST      

Aruandeperioodi tegevustulem  4 665,6 4 551,3 

    
Korrigeerimised:    
Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus 9,10 5 262,2 5 049,3 

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt                               19    506,2 458,2 

Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks   -1 967,5 -1 414,0 

Kasum/kahjum põhivarade müügist 16 -131,6 -34,0 

Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 17 59,5 50,8 

Korrigeeritud tegevustulem  8 394,4 8 661,6 

Käibevarade netomuutus  -1 371,1 -298,7 

Kohustiste netomuutus  2 041,8 762,0 

Kokku rahavood põhitegevusest   9 065,1 9 124,9 

    
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    

Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus                            9,10  
-

17 192,9 -5 789,1 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks  974,8 1 526,9 

Makstud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 17 -38,5 0,0 

Laekunud põhivarade müügist  572,9 124,0 

Laekunud finantstulud  1,4 0,6 

Rahavood investeerimistegevusest kokku   
-

15 682,3 -4 137,6 

    
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud 13 7 720,0 3 049,0 

Laenude tagasimaksed 13 -2 396,5 -2 035,8 

Kapitalirendi tagasimaksed 13 -756,6 -740,9 

Makstud intressid ja muud finantskulud   -149,6 -140,3 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   4 417,3 132,0 

    
Puhas rahavoog  -2199,9 5 119,3 

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

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 6 082,8 8 282,7 

Raha ja selle ekvivalentide muutus  -2 199,9 5 119,3 
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Konsolideeritud NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE 
Tuhandetes eurodes  

 

 

  
Kassareserv Akumuleeritud tulem 

Kohaliku 
omavalitsuse 

netovara 

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 

Põhivara ümberhindlus  285,2 285,2 

Aruandeaasta tulem  4 514,6 4 514,6 

Saldo seisuga 31.12.2021 0,1 97 239,9 97 240,0 
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EELARVE TÄITMISE ARUANNE 
 
Tuhandetes eurodes 

Kirje nimetus 

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 42 787,8 43 453,2 44 388,0 

Maksutulud 32 797,5 32 870,5 33 812,7 

Füüsilise isiku tulumaks 30 167,5 30 240,5 31 224,0 

Maamaks 2 550,0 2 550,0 2 530,1 

Reklaamimaks 71,0 71,0 50,1 

Teede ja tänavate sulgemise maks 9,0 9,0 8,5 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 589,0 1 489,0 1 472,2 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 8 215,5 8 907,8 8 610,9 

Tasandusfond (lg 1) 101,5 110,3 110,3 

Toetusfond (lg 2) 6 811,4 7 057,4 7 057,4 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 1 302,6 1 740,1 1 443,2 

Muud tegevustulud  185,8 185,9 492,2 

Sh laekumine vee erikasutusest 71,0 71,0 64,7 

Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  114,8 114,9 427,5 

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 39 128,3 40 190,0 38 118,0 

Antavad toetused tegevuskuludeks 4 350,6 4 646,4 4 357,6 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 1 171,5 1 256,8 1 468,6 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 2 429,7 2 559,1 2 228,4 

Mittesihtotstarbelised toetused 749,4 830,5 660,6 

Muud tegevuskulud 34 777,7 35 543,6 33 760,4 

Personalikulud 17 167,7 17 492,8 17 128,2 

Majandamiskulud 16 929,2 17 458,3 16 395,6 

Muud kulud 680,8 592,5 236,6 

PÕHITEGEVUSE TULEM 3 659,5 3 263,2 6 270,0 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -11 450,2 -15 270,7 -10 272,4 

Põhivara müük (+) 500,0 500,0 137,6 

Põhivara soetus (-) -4 320,3 -5 798,6 -3 037,6 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)  1 110,3 2 061,9 1 387,2 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) -11,0 -75,1 -209,5 

Osaluste soetus (-)  0,0 -3 728,6 -3 728,6 

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

Antavad laenud (-) -8 739,2 -8 240,3 -5 150,0 

Finantstulud (+) 198,5 198,5 204,4 

Finantskulud (-) -451,9 -451,9 -139,3 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -7 790,7 -12 007,5 -4 002,4 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 6 977,3 9 890,4 4 764,2 

Kohustuste võtmine (+) 10 070,0 12 983,1 7 720,0 

Kohustuste tasumine (-) -3 092,7 -3 092,7 -2 955,8 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) -570,0 -1 873,7 739,4 

NÕUETE JA KOHUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+suurenemine, - vähenemine) 243,4 243,4 -22,4 
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PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUDE VÄLJAMINEKUD 
TEGEVUSALADE LÕIKES 52 650,7 58 484,5 50 383,0 

Üldised valitsussektori teenused 14 487,1 17 682,2 13 711,4 

Valla- ja linnavolikogu 172,3 172,3 158,9 

Valla- ja linnavalitsus 4 328,9 4 382,7 4 267,5 

Reservfond 500,0 411,7 0,0 

Muud üldised valitsussektori teenused   117,0 117,0 95,6 

Valitsussektori võla teenindamine 629,7 629,6 310,8 

Ülal nimetamata üldised valitsussektori kulud 8 739,2 11 968,9 8 878,6 

Avalik kord ja julgeolek 114,3 114,3 141,0 

Politsei 46,3 46,3 49,0 

Päästeteenused 68,0 68,0 92,0 

Majandus 4 985,1 5 143,9 4 262,4 

Põllumajandus 50,0 50,0 1,6 

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) 2 890,3 2 953,2 2 402,1 

Ühistranspordi korraldus 1 039,0 1 039,0 1 021,0 

Veetransport 654,6 654,6 644,4 

Üld-majanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) 208,5 247,2 55,7 

Muu majandus (sh majanduse haldamine) 142,7 199,9 137,6 

Keskkonnakaitse 1 682,9 1 859,4 922,7 

Jäätmekäitlus  159,6 159,6 111,7 

Heitveekäitlus 1 179,3 1 341,0 707,8 

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 70,0 70,0 25,2 

Muu keskkonnakaitse 274,0 288,8 78,0 

Elamu- ja kommunaalmajandus 1 981,5 2 245,9 1 985,1 

Tänavavalgustus 1 151,1 1 415,5 1 284,4 

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 830,4 830,4 700,7 

Tervishoid 6,3 61,3 49,9 

Ambulatoorsed teenused (kiirabi) 6,3 61,3 49,9 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 4 233,0 4 880,7 4 246,7 

Sporditegevus  1 691,3 1 887,7 1 771,5 

Noorsootöö ja noortekeskused 279,3 356,7 333,0 

Vaba aja tegevused 291,5 290,9 250,0 

Raamatukogud 887,2 939,0 932,1 

Rahvakultuur 257,2 263,1 254,8 

Muuseumid 330,0 350,0 325,0 

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 189,9 189,9 153,5 

Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 31,0 34,8 15,0 

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus 275,6 568,6 211,8 

Haridus 23 346,7 24 596,4 23 264,7 

Alusharidus (lasteaiad) 7 943,2 8 214,5 8 015,0 

Põhikoolid / põhihariduse otsekulud 13 390,7 13 550,0 13 367,0 

Noorte huviharidus ja huvitegevus 1 086,8 1 921,2 1 048,4 

Koolitoit 696,1 696,1 660,7 

Muu haridus, sh hariduse haldus 229,9 214,6 173,6 

Sotsiaalne kaitse 1 813,8 1 900,4 1 799,1 

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

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande asutused 60,5 60,5 71,8 
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Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 610,1 220,6 218,2 

Eakate sotsiaalhoolekande asutused 369,3 798,8 784,5 

Muu eakate sotsiaalne kaitse 319,0 294,0 303,8 

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused 26,4 18,1 17,2 

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 241,6 267,2 216,8 

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

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele 10,0 10,0 5,9 

Riiklik toimetulekutoetus 78,0 151,1 104,8 

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 10,0 10,0 2,7 

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus 85,4 66,6 71,9 

        

MUUD NÄITAJAD  

Aasta 
alguse 
seisuga 

Aasta 
alguse 
seisuga 

Perioodi 
lõpu 

seisuga 

Võlakohustused 22 656,1 22 656,1 27 382,2 

Vaba jääk ehk likviidsed varad 2 373,9 2 373,9 3 113,3 

 
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 

 
2021. 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. 

2021. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad Viimsi Vald (sh 
allasutused Viimsi Raamatukogu koos Prangli, Püünsi ja Randvere haruraamatukogudega, 
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, SA Rannarahva Muuseum ja SA Kultuuri- ja 
hariduskeskus Viimsi Artium.  
 
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 
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ostuanalüüsis leitud õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahe elimineerimisega või 
amortisatsiooniga. Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid 
elimineeritakse vastavalt grupi osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse 
samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus. 

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

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

Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 
väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 
soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti 
omakapitalist Viimsi Vallavalitsusele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste korral 
nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud 
allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale tuletatud 
soetusmaksumusest. 
 
Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud 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 
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lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. 
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei 
müüda lähema 12 kuu jooksul (va investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse) ning kindla 
lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast 
bilansipäeva. 
Finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja muudesse omakapitaliinstrumentidesse (va osalused 
tütar- ja sidusettevõtjates) kajastatakse nende õiglases väärtuses, juhul kui see on 
usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtusena kasutatakse noteeritud väärtpaberite puhul 
bilansipäeva börsinoteeringut (sulgemishinda) ning börsil noteerimata väärtpaberite puhul 
väärtust, mille leidmisel võetakse aluseks kogu grupile kättesaadav info investeeringu 
väärtuse kohta. Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav, kajastatakse 
aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente soetusmaksumuse meetodil (so algne 
soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on 
langenud alla bilansilise väärtuse). Soetusmaksumuses kajastatavate finantsinvesteeringute 
kaetav väärtus on investeeringust eeldatavasti tulevikus saadavad rahavood diskonteerituna 
turu keskmise tulususemääraga sarnaste investeeringute suhtes. 
 
Finantskohustised 
Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende 
nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele 
kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse 
arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses, millest on maha 
arvatud tehingukulutused. 
Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul 
alates bilansikuupäevast või konsolideerimisgrupil pole tingimusteta õigust kohustise 
tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustisi, mille 
tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse 
pikaajalisteks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse 
lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal on õigus 
bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. 
Finantskohustised eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või 
aegunud.  
 
Raha ja selle 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. Toetuseid võib kajastada arvestuse lihtsustamise eesmärgil kassapõhiselt 
ülekandmisel kuluna, kui lepingujärgne summa on väiksem kui Avaliku sektori 
finantsarvestuse ja -aruandluse juhendi § 41 lõikes 1 esitatud põhivara kapitaliseerimise 
kahekordne alampiir. Muudel juhtudel kajastatakse esialgselt kohustisena vastava lepingu 
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 
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saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. 
Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud 
üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning 
tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse 
osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes 
valmidusastme meetodist.  
Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust 
on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist 
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 
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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. 
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  

  31.12.2021 31.12.2020 

Sularaha 13,1 5,7 

Arvelduskontod pankades 6 069,7 8 277 

Raha ja selle lähendid kokku 6 082,8 8 282,7 

 
Aruandeperioodil saadi arvelduskontodelt intressitulu 1,5 tuh. eurot. 2020. aastal oli 
intressitulu 0,6 tuh. eurot. 
 

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

tuhandetes eurodes  
 

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 

Nõuded brutosummas 
Lühiajalised nõuded 

  31.12.2021 31.12.2020 

Üksikisiku tulumaks 2 989,0 2 706,2 

Maamaks 12,1 24,3 

Nõuded loodusressursside kasutamisest ja saastetasudest 15,4 16,3 

Muud maksud(kohalikud maksud) 0,2 0,9 

Trahvinõuded  7,8 

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

Maksu-, lõivu ja trahvinõuded kokku 3 016,7 2 750,8 

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

B. Maksukohustised  

Maksud brutosummas Lühiajalised kohustised 

  31.12.2021 31.12.2020 

Sotsiaalmaks 595,2 464,0 

Üksikisiku tulumaks 341,6 254,8 

Käibemaks 1,4 39,5 

Kogumispensioni maksed 23,4 21,9 

Töötuskindlustusmaksed 39,1 30,6 

Erisoodustuste-ja ettevõtja tulumaks 2,5 1,5 

Loodusressursside kasutamise ja     

saastetasud 53,1 42,6 

Maksukohustised kokku 1056,3 854,9 

                                                             
C. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud 

  
Arvestatud tulu aruandeaastal 

  2021 2020 

Üksikisiku tulumaks 31 224,0 28 562,9 

Maamaks 2 530,1 2 483,7 

Kohalikud maksud 58,6 54,0 

Maksud kokku 33 812,7 31 100,6 

Tasu vee erikasutuse eest (lisa15) 64,7 66,3 

Tasud kokku 64,7 66,3 

 
Kohalikke makse arvestati Viimsi Vallavalitsusele aruandeaastal järgmiselt: reklaamimaksu 
50,1 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemise maksu 8,5 tuh. eurot. 2020. aastal arvestati 
reklaamimaksu 52,1 tuh. eurot ning teede ja tänavate sulgemismaksu 1,9 tuh. eurot. 
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Lisa 4. Muud nõuded ja makstud ettemaksud 

tuhandetes eurodes 

    31.12.2021 31.12.2020 

Nõuded ostjate vastu     

  Nõuded ostjate vastu (va põhivara müük) 826,5 587,3 

  Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud  -82,4 -39,5 

Viitlaekumised    

 Muud viitlaekumised 1,0 1,2 

Nõuded toetuste ja siirete 
eest  

 
 

 Saamata sihtfinantseerimine 106,0 46,8 

 Saamata põhivara sihtfinantseerimine 306,8 219,2 

 
Saamata seadusandlusest tulenevad 
toetused 

 
4,3 2,2 

Maksude ettemaksed      
 Käibemaksu ettemaks 188,9 81,1 

 Muude maksude ettemaksed 0,7 0,6 

 Ettemaksukontode jäägid 927,9 102,4 

Tulevaste perioodide kulud      

  Ettemaksed töövõtjatele 1,1 0,0 

  
Deklareeritud maksukulu töötasu 
ettemaksetelt 

 
0,4 0,0 

  Muud tulevaste perioodide kulud 25,3 60,6 

  Ettemakstud sihtfinantseerimised  (lisa 17) 
 

135,1 203,3 

Muud nõuded     

  Makstud tagatisdeposiidid 5,5 5,5 

  Muud nõuded 11,9 29,5 

  
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud muud 
nõuded 

 
-11,1 -29,3 

Kokku muud nõuded ja ettemaksed 2 447,9 1 270,9 

 
 
Pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 

  31.12.2021 31.12.2020 

Muud pikaajalised nõuded 50,6 56,1 

Kokku pikaajalised muud nõuded ja ettemaksed 50,6 56,1 
  

 
Muude pikaajaliste nõuetena on kajastatud nõuded eraisikutele liitumistasude eest.  
 

Lisa 5. Varud 

tuhandetes eurodes 

  31.12.2021 31.12.2020 

Varud 19,6 19,1 

Varud kokku 19,6 19,1 

 
 

   
Varudena kajastatakse AS Rannapere Pansionaadis toiduained ja 
hügieenitarbed ning Rannarahva muuseumis müügiks ostetud kaubad. 
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Lisa 6. Osalused sihtasutustes 

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

Nimetus, aasta 
Osaluse Osalus Tulemiaruande  näitajad 

Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

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

2021 100 12,1 537,1 -552,3 -15,3 406,8 350,5 

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

        

SA Kultuuri- ja 
hariduskeskus Viimsi 
Artium        

2021 100 25,2 34 -38,8 -4,8 34,8 25,2 

 

Sihtasutused asuvad Eesti Vabariigis. 2021.aastal asutati SA Kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artium.  

 

Lisa 7. Osalused tütarettevõtetes 

tuhandetes eurodes 

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

Nimetus, aasta 
Osaluse Osalus Tulemiaruande  näitajad 

Bilansi näitajad aasta 
lõpus 

  määr emaettev. Tulud Kulud Tulem Varad Netovarad 

  % bilansis         

AS Viimsi Vesi               

2021 100 9 755,1 3 486,7 -3 613,2 -137,4 37 830,7 36 080,9 

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

AS Rannapere                

Pansionaat               

2021 100 435,9 1 111,6 -1 091,2 18,8 935,8 719,4 

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

OÜ Viimsi Haldus               

2021 100 10 656,8 3 360,7 -3 668,6 -307,9 30 605,4 12 411,6 

2020 100 6 958,2 3 540,0 -2 699,1 840,9 22 317,6 9 020,9 

 
Kõik tütarettevõtted asuvad ja tegutsevad Eesti Vabariigis. 
2021. aastal suurendati OÜ Viimsi Haldus osakapitali 3698,6 tuhande euro võrra. 
Viimsi Haldus OÜ osa nimiväärtust suurendati 1 euro võrra. 
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Lisa 8. Kinnisvarainvesteeringud 

 
tuhandetes eurodes 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2020 199,8 

Soetusmaksumus seisuga 31.12.2021 199,8 

 

  2021 2020 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 19) -0,7 -4,5 

 
Kinnisvarainvesteeringuteks on maa.  
Kinnisvarainvesteeringute objekte ei ole panditud võla tagatiseks. 
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud hoonestusõiguse tasu oli 2021. aastal 0,5 tuh. eurot ning 
2020. aastal 3,2 tuh. eurot ning kajastub lisa 15 rea Õiguste müük summa koosseisus. 

Lisa 9. Materiaalsed põhivarad 

 
tuhandetes eurodes 

  

Maa 
Hooned 

ja 
rajatised 

Masinad 
ja 

seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku 

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 

2020 aasta 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 

2021 aasta aruandeperioodi 
liikumised             

Soetused ja parendused  1 612,8 104,9 39,4 14 576,9 16 334,0 
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Maa 
Hooned 

ja 
rajatised 

Masinad 
ja 

seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku 

Saadud mitterahal. 
sihtfinantseerimine 300,1 280,2  0,0  0,0  0,0 580,3 

Kulum ja allahindlus  0,0 -4 550,2 -180,2 -216,0  0,0 -4 946,4 

Ümberhindlused 285,2  0,0  0,0  0,0  0,0 285,2  

Ümberklassifitseerimine  0,0 2 742,5 0,0 41,7 -2784,2 0,0 

Müüdud põhivarade 
mahakandmine        -22,3 -1 292,9 -81,1 -3,3  0,0 -1 399,6 

Muu mahakandmine   0,0 0,0  0,0  0,0 -2,1 -2,1 

Kulumi mahakandmine  0,0 616,2 81,1 3,3  0,0 700,6 

Kokku liikumised 563,0 -591,4     -75,3 -134,9 11 790,6 11 552,0 

Jääk 31.12.2021             

Soetusmaksumus  15 007,4 132 990,0 2 307,8 2 165,7 16 006,9 168 477,8 

Akumuleeritud kulum  0,0 -46 622,9 -1 929,9 -1 568,5 0,0 -50 121,3 

Põhivarad jääkväärtuses 
31.12.2021 15 007,4 86 367,1 377,9 597,2 16 006,9 118 356,5 

Aruandeaastal on müüdud varasid müügihinnas kokku 572,9  tuh. euro eest ja kasumit 

saadud 131,6 tuh. eurot, sh rajatised müügihinnas 130,7 tuh. eurot ja kasum 5,4 tuh. 
eurot. 

2021. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad kokku summas 285,2 
tuh. eurot (2020. aastal kokku summas 585,7 tuh. eurot), mis hinnati maa 
maksustamishinnas. 

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summa 17 192,9 tuhat 
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest: 

1. Aruandeaasta soetuste summa materiaalse ja immateriaalse põhivara eest 16 369,1 
tuhat eurot. 

2. Käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 506,2 tuhat eurot 
3. Liidetud aasta lõpus tarnijatele tasumata summa -67,9 ja lahutatakse aasta alguses 

tarnijatele tasumata summa -385,5 tuhat eurot. 
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Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarad  
tuhandetes eurodes 

  

Hooned ja 
rajatised 

Info ja 
kommunikats. 

seadmed 

Masinad ja 
seadmed 

Muu 
põhivara 

Kokku 

 

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  0,0  0,0  8 678,8 

 

Soetusmaksumus 31.12.2021 12 166,5  0,0  35,5 620,0  12 822,0  

Akumuleeritud kulum 31.12.2021 -3 731,1  0,0  -35,5  -620,0  -4 386,6  

Jääkväärtus 31.12.2021 8 435,4 0,0  0,0  0,0  8 435,4 

 

 
Pangalaenude tagatiseks panditud varade bilansiline jääkmaksumus 
 
tuhandetes eurodes 

  31.12.2021 31.12.2020 

Maa 834,0 834,0 

Ehitused 5 165,9 5 448,8 

Muu vara 1 145,9 1 159,4 

Kokku 7 145,8 7 442,2 
     

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

Lisa 10. Immateriaalsed põhivarad 

tuhandetes eurodes 

  
Tarkvara 

Muud 
immater. 

põhivarad 

Õigused 
ja 

litsentsid 

Ette- 
maksed 

Kokku 

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 

2020 aasta 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 31.12.2020           

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 

2021 aastaaruandeperioodi liikumised      

Soetused ja parendused 35,1 0,0 0,0 0,0 35,1 

Mahakandmine -8,3 0,0 0,0 0,0 -8,3 

Kulum -30,6 -7,4 -9,6 0,0 -47,6 

Kokku liikumised -3,8 -7,4 -9,6 0,0 -20,8 
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Tarkvara 

Muud 
immater. 

põhivarad 

Õigused 
ja 

litsentsid 

Ette- 
maksed 

Kokku 

Jääk 31.12.2021      

Soetusmaksumus  481,4 55,1 197,1 37,5 771,1 

Akumuleeritud kulum  -243,6 -40,2 -139,6 0,0 -423,4 

Põhivara jääkväärtus 31.12.2021 237,8 14,9 57,5 37,5 347,7 

 

Lisa 11. Võlad hankijatele ja töövõtjatele ning muud kohustised ja 
saadud ettemaksed 

tuhandetes eurodes 
 
A. Võlad hankijatele ja töövõtjatele 

  31.12.2021 31.12.2020 

Võlad hankijatele    

Lühiajalised kohustised     

Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest 2 725,4 1 373,9 

Võlad hankijatele põhivarade eest 67,9 330,1 

Kokku lühiajalised võlad hankijatele 2 793,3 1 704,0 

Pikaajalised kohustised     

Võlad hankijatele põhivarade eest 0,0 55,3 

Kokku pikaajalised kohustised 0,0 55,3 

   
  31.12.2021 31.12.2020 

Võlad töövõtjatele    

Puhkusetasude kohustis 945,5 829,7 

Töötasu võlgnevus 851,8 816,4 

Arvestatud ja kinnipeetud maksud, 
mille deklareerimiskohustus pole veel 
saabunud 

 
 

581,6 
  

549,2 

Võlad majanduskulude eest  2,1 2,3 

Muud võlad töövõtjatele 4,8 4,6 

Kokku võlad töövõtjatele 2 385,8 2 202,2 

 
B. Muud kohustised ja saadud ettemaksed 

  31.12.2021  31.12.2020   

  Lühiajaline  Pikaajaline Lühiajaline  Pikaajaline 

  osa osa osa osa 

Muud kohustised ja saadud 
ettemaksed         

Intressikohustised 13,9 0,0  10,9 0,0 

Toetuste andmise kohustised (lisa 17) 119,6 0,0  100,5 0,0 

Muud kohustised 50,3 0,0  141,7 0,0 

Saadud tagatistasud 0,0  0,0  0,0 0,0 

Muud saadud ettemaksed 0,0  0,0  0,0 0,0 

Ettemaksed toodete ja teenuste eest 22,1 39,0 0,0 41,6 

Kokku 205,9 39,0 271,4 41,6 

Sihtfinantseerimine (lisa 14)         

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 552,8 0,0  501,2 0,0 

Kokku 552,8 0,0  501,2 0,0 
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Lisa 12. Eraldised ja tingimuslikud kohustised 

tuhandetes eurodes 
 

Eraldised Jääk seisuga Kasutatud Lisandunud/ Jääk seisuga 

  31.12.2021   tühistatud 31.12.2020 

Kohtuprotsesside suhtes       

Lühiajalised  0 0 0 0 

 
A. Tasutud ja tasumisele kuuluvad summad. 

1. 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. 
Tallinna Halduskohtu 13.05.2021 otsuse resolutsioon: 

• Jätta kaebaja vastuväide kohtu tegevusele rahuldamata. 

• Lõpetada kaebuse menetlus kasutusloa nr 2012371/19320 märkuste punkti nr. 3  osas 
HKMS § 152 lg 1 p 4 alusel.  

• Jätta kaebus menetlusse jäänud nõuete osas rahuldamata. 

• Mõista vastutajalt kaebaja kasuks välja menetluskulud summas 260,85 eurot ja jätta 
kolmanda isiku menetluskulud ta enda kanda.   

Menetluskulud tasuti 24.01.2022. 

2. 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. 
Tallinna Halduskohtu 24.05.2021 otsusega rahuldati kaebus, tühistati Viimsi Vallavolikogu 
19.05.2020 otsus nr 32 „Viimsi vallas, Leppneeme külas, kinnistu Lehe ja lähiala 
detailplaneeringu kehtestamine“ ja mõisteti vastustajalt kaebaja kasuks välja menetluskulud 
summas 15 eurot, muud võimalikud menetluskulud jäeti menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vallal endal menetluskulud puudusid. 
Menetluskulud tasuti 14.07.2021. 

3. 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 1933 eurot. Poolte muud menetluskulud jäeti nende 
endi kanda. 
Viimsi vallal endal menetluskulud puudusid. 
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Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 24.08.2021 otsusega jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata, 
muudeti apellatsioonkaebusega vaidlustatud osas Tallinna Halduskohtu 26.10.2020 otsuse 
põhjendusi, asendades need käesoleva otsuse põhjendustega ja jäeti 
apellatsioonimenetluse kulud poolte endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
OÜ Eesti Seeme esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 
Riigikohtu 14.12.2021 määrusega jäeti kassatsioonkaebus menetlusse võtmata. 
24.01.2022 tasuti menetluskulud summas 1933 eurot.  
 
B. Viimsi valla kasuks mõistetud 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). 
Viimsi valla avalduse alusel on algatatud täitemenetlus võlgnevuse sissenõudmiseks. 2021 
aastal laekus Revnetek Systems OÜ poolt 271 eurot. 
 
C. 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. 
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 1165 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. 
Tallinna Ringkonnakohtu 29.10.2021 otsuse resolutsiooniga otsustati: 

• Jätta rahuldamata IAPA Vara OÜ taotlus Karl Kase apellatsioonkaebuse läbi vaatamata 
jätmiseks. 

• Jätta Karl Kase apellatsioonkaebus ja vastuapellatsioonkaebus rahuldamata. 

• Rahuldada Viimsi valla ja IAPA Vara OÜ apellatsioonkaebused. 

• Tühistada Tallinna Halduskohtu 14. augusti 2020. a otsuse haldusasjas nr 3-19-1256 
resolutsiooni punktid 3 ja 4 ning teha selles osas uus otsus, millega jätta Karl Kase 
avalikes huvides esitatud kaebus rahuldamata. Halduskohtu otsuse resolutsiooni punkt 2 
jätta muutmata. 

• Mõista Karl Kaselt (isikukood 37004202718) Viimsi valla kasuks välja menetluskulu 15 
(viisteist) eurot. 

• Mõista Karl Kaselt IAPA Vara OÜ (registrikood 14005900) kasuks välja menetluskulud 
2115 (kaks tuhat ükssada viisteist) eurot. Menetluskulud tuleb kanda Advokaadibüroo 
TRINITI OÜ (registrikood 11984324) arvelduskontole nr EE781010220192873229 AS-s 
SEB Pank, märkides selgituseks käesoleva haldusasja numbri. 

• Ülejäänud osas jätta menetlusosaliste menetluskulud esimese ja teise astme kohtus 
nende endi kanda. 

Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 

 
2. Haldusasi nr 3-20-96 Vesta Terminal Tallinn OÜ kaebuses tekitatud kahju eest Viimsi 
vallalt 1 336 133,03 suuruse hüvitise ning viiviste väljamõistmise nõudes. 
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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. 
Tallinna Halduskohtu 09.04.2021 määrusega jäeti kaebus käiguta ja kohustati kaebajat  
esitama uus kaebuse terviktekst vastavalt Tallinna Ringkonnakohtu 18.01.2021 kohtuotsuse 
ja käesoleva määruse suunistele 15 päeva jooksul määruse kättesaamisest arvates. 
Tallinna Halduskohtu 15.05.2021 määrusega võeti kaebus menetlusse Vesta Terminal 
Tallinn OÜ kaebuses Viimsi valla vastu kahju hüvitamiseks ja viivise väljamõistmiseks 
seoses Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel detailplaneeringu menetlusega viivitamise ja 
menetluse lõpetamisega. 
Tallinna Halduskohtu 05.07.2021 määrusega määrati: 

• Lugeda Viimsi Vallavolikogu 26.03.2019 otsusega nr 18 tekitatud kahju hüvitamise nõue 
tähtaegseks.  

• Lugeda Koorma tn 2a ja Virna tn 3 kinnistute detailplaneeringu menetlusega 
viivitamisega tekitatud kahju hüvitamise nõude kaebetähtaeg ületatuks, jätta 
kaebetähtaja ennistamise taotlus rahuldamata ja lõpetada selles nõudes kohtuasja 
menetlus. 

Kaebaja esitas Tallinna Halduskohtu määruse resolutsiooni punktile 2 määruskaebuse 
Tallinna Ringkonnakohtule. 

3. 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 
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. 
Tallinna Ringkonnakohtu 13.08.2021 otsuse resolutsiooniga otsustati: 

• Jätta rahuldamata Svetlana Kuusingu 16. juuni 2021. a vastuväited kohtu tegevusele 
seoses Viimsi valla 27. jaanuari 2021. a menetlusdokumendile lisatud Keskkonnaameti 
30. detsembri 2020. a korralduse nr DM-109023-22 ja keskkonnaloa nr L.VV/327155 
vastuvõtmisega ning Väino Tomingase 26. juuni 2020. a selgituse originaali Viimsi vallalt 
välja nõudmata jätmisega. 

• Jätta Svetlana Kuusingu apellatsioonkaebus rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu 18. 
septembri 2020. a otsus haldusasjas nr 3-20-345 muutmata. 

• Menetlusosaliste menetluskulud apellatsiooniastmes jätta nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 

 
4. Haldusasi nr 3-20-814 Terje Juhansoo kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 03.04.2020 otsuse 
nr 2012994/00581 (keeldumine ehitusteatise lugemisest) tühistamise nõudes. 
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Tallinna Halduskohtu 21.12.2020 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ja menetlusosaliste 
menetluskulud nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 18.11.2021 otsusega jäeti Terje Juhansoo apellatsioonkaebus 
rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu otsus muutmata. Apellatsioonimenetluse kulud jäeti 
poolte endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 

5. 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. 
Tallinna Ringkonnakohtu 08.10.2021 otsusega jäeti Viimsi valla apellatsioonkaebus 
rahuldamata ning Tallinna Halduskohtu 12.11.2020 otsus haldusasjas nr 3-20-1163 
muutmata ja mõisteti Viimsi vallalt Indrek Pappeli kasuks välja apellatsioonimenetluse kulud 
2832 eurot. Muus osas jätta apellatsioonimenetluse kulud menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vald esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 

6. 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. 
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. 
Tallinna Halduskohtu 14.06.2021 otsusega jäeti kaebus rahuldamata ja mõisteti kaebajatelt 
solidaarselt kolmanda isiku Tammlaane Kodu OÜ kasuks välja menetluskulud 1925 eurot.  
Muus osas jäeti menetluskulud menetlusosaliste endi kanda. 
Kaebajad esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

7. Haldusasi nr 3-20-1613 Skyyren OÜ kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 03.08.2020 
ettekirjutuse p 2 õigusvastasuse tuvastamiseks.  
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Tallinna Halduskohtu 15.10.2021 otsusega tuvastati Viimsi Vallavalitsuse 03.08.2020 
ettekirjutuse p 2 õigusvastasus ja mõisteti vastustajalt kaebaja kasuks välja viimase 
menetluskulud summas 1500 eurot, muus osas jäeti kaebaja menetluskulude väljamõistmise 
taotlus rahuldamata. 
Viimsi vald ja kaebaja esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebused. 

8. 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 1452,18 eurot. 
Viimsi vald ja AS Milstrand esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebused. 
Tallinna Ringkonnakohtu 29.09.2021 otsuse resolutsiooniga otsustati: 

• Võtta vastu apellatsioonimenetluses Aktsiaseltsi Milstrand ja Viimsi valla esitatud ja 
otsuse põhjendava osa punktis 12 nimetatud tõendid. 

• Jätta Aktsiaseltsi Milstrand apellatsioonkaebus rahuldamata. 

• Rahuldada Viimsi valla apellatsioonkaebus. 

• Tühistada Tallinna Halduskohtu 11.03.2021 otsus osas, millega halduskohus rahuldas 
kaebuse osaliselt ja mõistis Viimsi vallalt Aktsiaseltsi Milstrand kasuks välja kahjuhüvitise 
12 420 eurot ning menetluskulud 1452,18 eurot. Teha selles osas uus otsus, millega jätta 
kaebus tervikuna rahuldamata. 

• Mõista Aktsiaseltsilt Milstrand välja Viimsi valla kasuks 372,6 eurot apellatsiooniastme 
menetluskulude katteks. 

• Aktsiaseltsi Milstrand esimese ja teise kohtuastme menetluskulud jätta tema enda kanda. 
Kaebaja esitas Riigikohtule kassatsioonkaebuse. 

9. 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. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 
Tallinna Ringkonnakohtu 26.05.2021 määrusega peatati Viimsi Vallavalitsuse 11.11.2020 
korralduse nr 688 „Ettekirjutus-hoiatus ehitise lammutamiseks“ täitmine kuni haldusasjas nr 
3-20-2480 menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni. 

10. Haldusasi nr 3-21-111 Tairi Tonksoni kaebuses hüvitada Viimsi valla tekitatud varaline 
kahju summas 1238,80 eurot seoses perioodil 09.08.2019-31.01.2021 eralasteaias 
munitsipaallasteaiast rohkem tasutud kohatasuga. 
Tallinna Halduskohtu 10.06.2021 otsusega rahuldati kaebus osaliselt ja mõisteti Viimsi vallalt 
Tairi Tonksoni kasuks välja 994 eurot. Kaebaja taotlus asjassepuutuvate õigusnormide 
põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistamiseks jäeti rahuldamata. Viimsi vallalt mõisteti 
Tairi Tonksoni kasuks menetluskuludena välja 12 eurot. Ülejäänud osas jäävad poolte 
menetluskulud nende endi kanda. 
Viimsi vallal endal menetluskulud puudusid. 
Viimsi vald ja Tairi Tonkson esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebused. 
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11. 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. 
Tallinna Halduskohtu 14.05.2021 otsusega rahuldati Veikko Ulm’i kaebus ja tühistati Viimsi 
Vallavolikogu 15. detsembri 2020 otsus nr 70 „Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala 
detailplaneeringu kehtestamine“. Viimsi vallalt mõisteti Veikko Ulm’i kasuks välja 
menetluskulud 10 600 (kümme tuhat kuussada) eurot, teiste menetlusosaliste kulud jäeti 
nende endi kanda. 
Viimsi vallal endal menetluskulud puudusid. 
Viimsi vald esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

12. 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: 

• 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.  

• Tagastada kaebus nõudes tuvastada, et Miiduranna põik piirkonna gaasitarne torustik on 
peremehetu ja Viimsi Vallal on kohustus see hõivata.  

• Jätta kaebus muus osas käiguta. 

• 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.  

• 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: 

• Lõpetada haldusasja menetlus nõudes kohustada Viimsi Vallavalitsust algatama 
Miiduranna põik piirkonna gaasitarne torustiku peremehetuks tunnistamise menetlus.  

• Võtta menetlusse kaebus nõudes kohustada Viimsi valda selgitama välja Miiduranna põik 
piirkonna gaasitarne torustiku omanik.  

• Tunnistada vastustajaks Viimsi vald. 

• Toimetada kaebus vastustajale kätte avaliku e-toimiku (AET) infosüsteemi kaudu, milleks 
tuleb vastustajal viivitamatult teatada käesolevas haldusasjas menetlusdokumentide 
vastuvõtmiseks volitatud isik ja tema isikukood. 

• Vastustajal esitada 30 päeva jooksul arvates käesoleva määruse kättetoimetamisest 
kirjalik vastus kaebusele ja haldusmenetluses kogutud dokumendid. 

• Menetlusosalistel teatada 30 päeva jooksul arvates käesoleva määruse 
kättetoimetamisest, kas nad on valmis asja lahendamiseks kompromissiga või muul viisil 
kokkuleppega. 

• 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: 

• Rahuldada Olev Peedi määruskaebus osaliselt. 

• Tühistada Tallinna Halduskohtu 28.01.2021 määruse resolutsiooni p 1. 

• Jätta Tallinna Halduskohtu 19.01.2021 määruse resolutsiooni p-d 1 ja 2 ning 
      28.01.2021 määruse resolutsiooni p 7 muutmata. 
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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. 
Riigikohtu 11.05.2021 määrusega jäeti määruskaebus menetlusse võtmata. 
Tallinna Halduskohtu 26.05.2021 määrusega võeti menetlusse kaebus täiendavas nõudes 
kohustada Viimsi Vallavalitsust algatama Miiduranna põik piirkonna gaasitarne torustiku 
peremehetuks tunnistamise menetlus. 

13. Haldusasi nr 3-21-623 Arle Mölder kaebuses Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsuse nr 
10 „Pringi küla, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu kehtestamine“ 
tühistamise nõudes. Koos kaebusega on esitatud ka esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus 
peatada osaliselt Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsuse nr 10 täitmine osas, milles see 
määrab ehitusõiguse abihoonetele ja sadamarajatiste (rannakindlustus, lainekaitsemuulid 
ning slipp) ehitamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 31.03.2021 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata. 
Kaebaja esitas korduva EÕK taotluse seose ehitisteatisest teadasaamisega.  
Tallinna Halduskohtu 13.05.2021 määrusega peatati EÕK korras otsuse nr 10 kehtivus osas, 
milles see määras ehitusõiguse abihoonetele ja sadamarajatiste (rannakindlustus, 
lainekaitsemuulid ning slipp) ehitamiseks kuni 11.06.2021 (kaasa arvatud). 
Tallinna Halduskohtu 07.06.2021 määrusega tühistati Tallinna Halduskohtu 13.05.2021 
määruse resolutsiooni punktiga 1 kohaldatud EÕK. 
Tallinna Halduskohtu 26.11.2021 otsuse resolutsiooniga otsustati: 

• Rahuldada Arle Mölderi kaebus osaliselt. 

• Tühistada Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsus nr 10 „Pringi küla, Rohuneeme tee 59d 
ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu kehtestamine“, välja arvatud osas, millega 
moodustati üks 12 998 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt ning määrati krundi 
ehitusõigus ühe olemasoleva ridaelamusektsiooni laiendamiseks. 

• Mõista Viimsi vallalt välja Arle Mölderi kasuks menetluskulud summas 13 706,46 eurot 
(koos käibemaksuga). 

• Mõista Arle Mölderilt välja Rein Annusveri kasuks menetluskulud summas 2088,96 eurot 
(koos käibemaksuga). 

• Muus osas jätta menetluskulud menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vallal endal menetluskulud puudusid. 
Tallinna Halduskohtu 17.12.2021 määrusega peatati kuni käesolevas haldusasjas tehtava 
lõpplahendi jõustumiseni Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsuse nr 10 „Pringi küla, 
Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a detailplaneeringu kehtestamine“ kehtivus, välja 
arvatud osas, millega moodustati üks 12 998 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt 
ning määrati krundi ehitusõigus ühe olemasoleva ridaelamusektsiooni laiendamiseks. 
Viimsi vald ja Rein Annusver esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebused. 

14. Haldusasi nr 3-21-827 Aime Lahtmäe ja Lauri Lahtmäe kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 
19.01.2021 sunniraha väljanõudmise otsuse tühistamise ja Viimsi vallalt kaebajate kasuks 
1388 euro väljamõistmise nõuetes. 
Koos kaebusega esitasid kaebajad esialgse õiguskaitse (EÕK) taotluse, millega taotlevad 
keelata EÕK korras Viimis vallal 10.04.2019 tehtud ettekirjutuse nr 1912899/00043 
täitmiseks sunnivahendite rakendamine ja peatada täitemenetlused nr 027/2021/455 ja 
035/2021/827 kuni käesolevas asjas kohtulahendi jõustumiseni. 
Tallinna Halduskohtu 27.04.2021 määrusega võeti kaebus menetlusse järgmistes nõuetes: 
1) kohustada Viimsi valda esitama kohtutäiturile täitemenetluste nr 027/2021/455 ja 
035/2021/827 lõpetamise avaldus; 
2) keelata Viimsi vallal 10.04.2019 tehtud ettekirjutuse nr 1912899/00043 täitmiseks 
19.01.2021 otsuse alusel edasiste sunnivahendite rakendamine ja sissenõudmine; 
3) mõista Viimsi vallalt kaebajate kasuks välja 1388 eurot.  
Samuti rahuldati kaebajate EÕK taotlus ning kohustati Viimsi valda esitama kohtutäiturile 
täitemenetluste nr 027/2021/455 ja 035/2021/827 peatamise avaldus ning keelati Viimsi 
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vallal 10.04.2019 tehtud ettekirjutuse nr 1912899/00043 täitmiseks edasiste sunnivahendite 
rakendamine ja sissenõudmine. 

15. Haldusasi nr 3-21-506 Marika Sõtš kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 10.02.2021 korralduse 
nr 58 tühistamiseks, Viimsi Vallavalitsuse kohustamiseks lahendama Leppneeme külas, 
katastriüksustel Lännekalda tee 10 ja 7 asuvate ehitiste juurde maa ostueesõigusega 
erastamise küsimus uuesti ja Viimsi Vallavalitsuse 14.10.2020 maa ostueesõigusega 
erastamise maksustamishinna aktide tühistamiseks, mis on tehtud Leppneeme külas, 
katastriüksustel Lännekalda tee 10 ja 7 suhtes. 
Tallinna Halduskohtu 16.09.2021 otsuse resolutsiooniga otsustati: 

• Tagastada kaebajale 21.08.2021 menetlusdokumendile lisatud tõendid. 

• Jätta rahuldamata kaebaja taotlus piirata menetlusosaliste õigust tutvuda toimiku 
materjalidega kaebaja 21.08.2021 menetlusdokumenti puudutavas osas. 

• Jätta kaebus rahuldamata. 

• Mõista kaebajalt Andres Petrov ja Maria Aardam kasuks välja menetluskulud 600 eurot 
(käibemaksuga). 

• Ülejäänud osas jätta menetluskulud menetlusosaliste endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

16. Haldusasi nr 3-21-1208 Anton Jartsev kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 02.02.2021 
ettekirjutuse-hoiatuse ja 28.04.2021 korralduse nr 183 (vaideotsus) tühistamiseks. 
Kaebusele on lisatud esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus Viimsi Vallavalitsuse 02.02.2021 
ettekirjutuse täitmise peatamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 10.06.2021 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata. 
Tallinna Halduskohtu 29.10.2021 otsusega rahuldati kaebus ning tühistati ettekirjutus-hoiatus 
ja vaideotsus. Halduskohus mõistis vastustajalt kaebaja kasuks välja menetluskulud 30 
eurot. Muud menetluskulud jättis halduskohus poolte endi kanda. 
Viimsi vald esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

17. Haldusasi nr 3-21-1290 Margus Valdese kaebuses Viimsi Vallavalitsuse kohustamiseks 
tagastama kaebajale välja nõutud sunniraha summas 8860 eurot ja Viimsi Vallavalitsuse 
kohustamiseks esitama avaldus täitemenetluse lõpetamiseks täiteasjas nr 014/2021/1102. 
Kaebuses sisaldus esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus täitemenetluse peatamiseks täiteasjas 
nr 014/2021/1102. 

18. Haldusasi nr 3-21-1633 Kati Tominga kaebuses Viimsi vallalt varalise kahju hüvitamise 
nõudes seoses eralasteaedades käivate laste vanemate ebavõrdse kohtlemisega. 
Tallinna Halduskohtu 29.11.2021 otsusega jäeti rahuldamata Viimsi valla taotlus kaebuse 
läbi vaatamata jätmiseks, jäeti kaebus rahuldamata ja menetlusosaliste menetluskulud 
nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
Kaebaja esitas Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse. 

19. Haldusasi nr 3-21-1718 Sven Schneideri, Vallo Tensoni, Tiina Kala, Kaie Metsiku ja 
Taavi Ottosoni kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 27.04.2021 ettekirjutuse tühistamiseks või 
alternatiivselt tühisuse tuvastamiseks ja 30.06.2021 korralduse 294 punkti 1 tühistamiseks. 

20. Haldusasi nr 3-21-2344 Toomas Uripea kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 15.09.2021 
korralduse nr 404 „Ettekirjutus-sunniraha ja asendustäitmise hoiatus ehitise lammutamiseks“ 
tühistamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 14.10.2021 määrusega rahuldati esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus ja 
peatati Viimsi Vallavalitsuse 15.09.2021 korralduse nr 404 „Ettekirjutus-sunniraha ja 
asendustäitmise hoiatus ehitise lammutamiseks“ täitmine kuni 15.11.2021 (kaasa arvatud). 

21. Haldusasi nr 3-21-2395 OÜ Solarcom ja Martin Kruus kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 
19.03.2020 ehitusloa nr 2012271/07525 ja Viimsi Vallavalitsuse 22.09.2021 vaide 
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tagastamise otsuse tühistamiseks või alternatiivselt riikliku järelevalve algatamise taotluse 
uuesti läbivaatamise kohustamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 22.10.2021 määrusega kohaldati HKMS § 252 lg 4 alusel esialgset 
õiguskaitset (EÕK) ja peatati Viimsi Vallavalitsuse 19.03.2020 ehitusloa nr 2012271/07525 
kehtivus kolmekümneks (30) päevaks ehk kuni  22.11.2021 (k.a.). 

22. Haldusasi nr 3-21-2187 Kai Kell kaebuses Viimsi vallalt kahju summas 1418 eurot välja 
mõistmise nõudes. 

23. Haldusasi nr 3-21-2524 Tairi Tonkson kaebuses Viimsi Vallavalitsuse kohustamiseks 
vastata kaebaja 31.08.2021 selgitustaotlusele sisuliselt. 

24. Haldusasi nr 3-21-2797 Johanna Põder kaebuses kohustada Viimsi  Vallavalitsust lapse 
sünni registreerimiseks. Ühes kaebusega esitas J. Põder ka esialgse õiguskaitse (EÕK) 
taotluse, mille eesmärgiks oli lapse sünni registreerimine juba kohtumenetluse ajal. 
Tallinna Halduskohtu 10.12.2021 määrusega jäeti EÕK taotlus rahuldamata ja kaasati 
menetlusse kaasatud haldusorganina Sotsiaalministeerium. 
Kaebaja soovib kaebusest loobuda. 

25. Haldusasi nr 3-21-2896 Foreva Veod OÜ kaebuses Viimsi Vallavalitsuse 05.08.2020 
ettekirjutuse tühistamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 15.12.2021 määrusega rahuldati esialgse õiguskaitse (EÕK) taotlus 
ajutiselt ja keelati Viimsi vallal 22.11.2021 ettekirjutus-hoiatuse täitmisele pööramise 
(Männiliiva tee 2 kinnistu) rakendamine, muuhulgas ka sunniraha sissenõudmine ja 
kohtutäiturile täitmisavalduse esitamine kuni 23.12.2021 (k.a). 

26. Haldusasi nr 3-21-2911 Marina Minerals OÜ kaebuses Viimsi Vallavolikogu 12.10.2021 
seisukoha õigusvastasuse kindlakstegemiseks ja Viimsi Vallavolikogu uueks otsustamiseks 
kohustamiseks. Kaebuse sisuks on tuvastada, et Viimsi Vallavolikogu 12.10.2021 seisukoht 
(kiri nr 15-3/4263-1 Keskkonnaametile) Marina Minerals OÜ 06.08.2021 Viimsi uuringuruumi 
geoloogilise uuringu loa taotluse osas on õigusvastane ja kohustada Viimsi Vallavolikogu 2 
kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest arvates uuesti kaaluma Marina Minerals OÜ 
06.08.2021 Viimsi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse alusel geoloogilise uuringu 
loa väljastamiseks nõusoleku andmist menetlusse. 
 
D. Lõpetatud menetlused, millest Viimsi vallale vastaspoolelt nõudeid ei tulenenud. 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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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. 
Tallinna Ringkonnakohtu 25.03.2021 otsusega jäeti Marey Kolu apellatsioonkaebus 
rahuldamata ja Tallinna Halduskohtu otsus haldusasjas muutmata, Marey Kolu ja Viimsi valla 
apellatsiooniastme menetluskulud jäeti nende endi kanda. Viimsi vallal menetluskulud 
puudusid. 

4. 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. 
Riigikohtu 04.05.2021 määrusega jäeti kassatsioonkaebus menetlusse võtmata. 

5. Haldusasi nr 3-21-49 Margus Valdese (Valdes) kaebuses Viimsi valla 19.10.2020 
ettekirjutuse - sunniraha määramise hoiatuse alusel sunniraha rakendamise toimingute 
õiguspärasuse kindlakstegemise nõudes.  
Tallinna Halduskohtu 01.09.2021 määrusega võeti vastu Margus Valdese kaebusest 
loobumine ja lõpetati haldusasja menetlus, tagastati kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse 
eest tasutud riigilõivust (139 eurot ja 80 senti) 62 eurot ja 40 senti, menetluskulud jäeti poolte 
endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 

6. Haldusasi nr 3-21-378 Eva Tammsaare kaebuses järgmiste nõuetega: 

• Tühistada Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2021.a korralduse nr 25 „Maa riigi omandisse 
jätmine ning kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise menetluse lõpetamine“ 

• resolutsiooni p 1; 

• resolutsiooni p 3 osas, millega Viimsi Vallavalitsus lõpetas 30.05.2006.a esitatud 
avalduse alusel algatatud kinnisasjaga piirneva maa erastamise avalduse menetluse; 

• resolutsiooni p 4.  

• Kohustada vastustajat Viimsi vald jätkama erastamise eeltoimingute tegemist 1 kuu 
jooksul kohtuotsuse jõustumisest 

• Kohustada vastustajat Maa-amet otsustama maaüksuse Viigi tee L4 kaebajale 
erastamine 2 kuu jooksul kohtulahendi jõustumisest. 

Tallinna Halduskohtu 03.03.2021 määruse resolutsiooniga otsustati: 

• Tagastada kaebus nõudes Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2021.a korralduse nr 25 punkti 1 
tühistamiseks osas, milles Viimsi Vallavalitsus asus seisukohale, et ei esine asjaolusid, 
mis välistaksid Harju maakonnas Rohuneeme külas asuva maaüksuse piiriettepaneku 
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numbriga AT0710110014, katastritunnusega 89001:001:1454, pindalaga 576 m2 riigi 
omandisse jätmist vastavalt asendiplaanile.  

• Tagastada kaebus nõudes Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2021. a korralduse nr 25 punkti 4 
tühistamiseks. 

• Tagastada kaebus nõudes kohustada Viimsi valda jätkama erastamise eeltoimingute 
tegemist 1 kuu jooksul kohtuotsuse jõustumisest ja kohustada Maa-ametit otsustama 
maaüksuse Viigi tee L4 kaebajale erastamine 2 kuu jooksul kohtulahendi jõustumisest.  

• Võtta menetlusse kaebus nõudes tühistada Viimsi Vallavalitsuse 20.01.2021.a korralduse 
nr 25 punkt 1 osas, milles Viimsi Vallavalitsus määras Harju maakonnas Rohuneeme 
külas asuva maaüksuse piiriettepaneku numbriga AT0710110014, katastritunnusega 
89001:001:1454, pindalaga 576 m2 sihtotstarbeks 100% sihtotstarbeta maa (012; S) ja 
nõudes korralduse punkti 3 tühistamiseks osas, milles Viimsi Vallavalitsus lõpetas 
30.05.2006. a esitatud avalduse alusel algatatud kinnisasjaga piirneva maa erastamise 
menetluse.    

Tallinna Halduskohtu 12.05.2021 määrusega liideti haldusasjale nr 3-21-378 haldusasi nr 3-
21-913 Eva Tammsaare kaebuses Maa-ameti 29.01.2021 korralduse nr 1-17/21/272 punkti 
3.1 ja punkti 3.2 tühistamiseks. 
Tallinna Halduskohtu 03.09.2021 otsusega jäeti rahuldamata Maa-ameti taotlus kaebuse läbi 
vaatamata jätmiseks, kaebus jäeti rahuldamata ja menetluskulud jäeti menetlusosaliste endi 
kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 

7. Haldusasi nr 3-21-1608 Aivar Jürvese ja Natalia Jürvese kaebuses Viimsi Vallavolikogu 
15.06.2021 otsuse nr 34 „Detailplaneeringu algatamata jätmine Leppneeme külas, 
Leppneeme piilkonnamaja kinnistul“ tühistamise nõudes. 
Tallinna Halduskohtu 04.10.2021 määrusega: 

• Kinnitati kaebajate ja Viimsi valla vahel sõlmitud kompromiss, mis kajastab allpool 
punktides a—g, mille sisu vastab poolte vahel 29.09.2021 sõlmitud kompromisslepingu 
puntidele 2.1—2.7. ning on järgmine: 

a. Viimsi Vallavolikogu võttis 15.06.2021 vastu otsuse nr 32 „Viimsi valla mandriosa ranna ja 
merealade üldplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamine” (edaspidi „teemaplaneering“). Planeeritav ala hõlmab Viimsi valla mandriosa 
rannikumaastikku ja veealasid. Teemaplaneeringuga on hõlmatud ka kaebajatele kuuluv 
kinnistu aadressiga Leppneeme piilkonnamaja, Leppneeme küla, Viimsi vald (katastritunnus 
89001:003:0043, edaspidi „kinnistu“). Kinnistul asub amortiseerunud piilkonnamaja hoone. 
Pooled on käesoleva kompromissi sõlminud teadmisel ja arvestusega, et kaebajal on huvi 
laiendada kinnistul asuvat amortiseerunud hoonet ning võtta hoone kasutusele üksikelamuna 
ning tagada kinnistu säilimine läbi rannakindlustuse ehitamise. 
b. Kaebaja teeb teemaplaneeringu menetlusse ettepaneku näha kinnistu juhtotstarbeks ette 
elamumaa ning näha kinnistule ette rannakindlustus ja sildumiskoht. Samuti teeb kaebaja 
teemaplaneeringu menetlusse ettepaneku, millega oleks kinnistule määratud ehitusõigus 
elamu ja kahe abihoone püstitamiseks tingimusega, et maksimaalne ehitisealune pind ei 
ületa kokku 80m2. Pooled on kokku leppinud, et vastustaja käsitleb käesolevat 
kompromisslepingut teemaplaneeringu menetlusse tehtud ettepanekuna. 
Lisaks eeltoodule teeb kaebaja ettepaneku käsitleda teemaplaneeringus avalikes huvides 
võimalust rajada avalik tee kaebajate kinnistu lääneküljel paiknevalt kallasrajalt kinnistu 
idaküljel paiknevale kallasrajale (so nimetatud tee kulgeks risti üle kinnistu) nii, et tee 
paikneks naaberkinnistu vahetus läheduses. 
c. Vastustaja arvestab eelnimetatud ettepanekutega ja kaalub teemaplaneeringu menetluse 
käigus kinnistule elamumaa juhtotstarbe määramist ning elamu ja kahe abihoone osas 
ehitusõiguse määramist koos rannakindlustuse ja sildumiskoha ehitusõigusega ja samuti 
avalikes huvides tee määramisega otsetee võimaldamiseks kallasraja kasutajatele ning 
käsitleb kaebaja poolt esitatud ettepanekuid kompleksselt. Pooled kinnitavad, et on teadlikud 
planeeringumenetlusega seotud seadusest tulenevatest õigustest ja kohustustest ning 
vastavast kohtupraktikast. 
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d. Vastustaja kohustub teemaplaneeringu menetluse lõpuni viima planeerimisseaduses 
sätestatud tähtaegu järgides. 
e. Vastustaja menetleb enne teemaplaneeringu kehtestamist kaebaja poolt esitatud taotlusi 
amortiseerunud piilkonnamaja hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks kuni 33% 
ulatuses, lähtudes ehitusseadustikus ja teistes õigusaktides sätestatust. 
f. Vastustaja menetleb kaebaja poolt enne teemaplaneeringu kehtestamist kaebaja poolt 
esitatud taotlusi kinnistule juurdepääsutee ja tehnovõrkude rajamiseks, lähtudes 
ehitusseadustikus ja teistes õigusaktides sätestatust. 
g. Menetluskulud jäävad poolte kanda. 

• Haldusasja 3-21-1608 menetlus lõpetati. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 

8. Haldusasi nr 3-21-1502 Madis Saretok kaebuses Viimsi Vallavolikogu 03.06.2021 otsusele 
nr 24 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine“. 
Tallinna Halduskohtu 13.12.2021 määrusega tagastati kaebus selle esitajale ja lõpetati 
haldusasja menetlus. Tasutud riigilõiv jäeti kaebaja kanda, ülejäänud osas jäeti 
menetlusosaliste menetluskulud nende endi kanda. 
Viimsi vallal menetluskulud puudusid. 
 
Käesolevas koondis ei ole käsitletud sotsiaal- ja tervishoiuosakonna valdkonda kuuluvaid 
vaidlusi, samuti vaidlusi, millesse Viimsi vald on kaasatud arvamuse andmiseks, pärandvara 
suhtes toimuvaid pankrotimenetlusi, menetlusi väärteoasjades ning lahendita 
kriminaalasjades esitatud tsiviilhagisid. 
 
Tingimuslikud kohustused 

Tingimuslikud kohustused 31.12.2021 31.12.2020 

Teenus- ja üürilepingute suhtes 44,1 499,9 

Potentsiaalne tulumaks dividendidelt 5 497,8 5 427,0 

Tingimusliku kohustusena on kajastatud 2020 aastal kulud, mis võivad tekkida seoses MTÜ-
ga Laste Aeg sõlmitud lasteaiateenuse osutamise lepinguga. Leping oli sõlmitud kuni 
31.12.2021, etteteatamistähtajaga 12 kuud, leppetrahvi ei kaasne.Leping pikendati kuni 
31.12.2022. Lepinguga ei seatud tingimuslike kohustusi. Teine leping on sõlmitud OÜ-ga 
Lilletee LA lasteaiaruumide üürimiseks. Leping on sõlmitud 31.05.2025, 
etteteatamistähtajaga 1 kuu, leppetrahvi ei kaasne. Tingimusliku kohustusena on kajastatud 
3 kuu üür summas 44,1 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. Projektide lõpptähtajad on 2018/2020, kuid 
seoses koroonakriisiga on lükatud projekti lõpptähtaeg edasi. 
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. 
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Lisa 13. Laenukohustised 

tuhandetes eurodes 
 
Laenukohustiste jaotus järelejäänud tähtaja järgi 

  
Tähtajaga 

kuni 1 aasta 
Tähtajaga 1-

5 aastat 
Tähtajaga 
üle 5 aasta 

Kokku 

Jääk seisuga 31.12.2020         

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 

Jääk seisuga 31.12.2021     

Pangalaenud 3 109,1 11 986,7 7 386,4 22 482,2 

Kapitalirent 773,9 2 992,4  3 766,3 

Kokku 3 883,0 14 979,1 7 386,4 26 248,5 

 
 
 

 Aruandeperioodil toimunud liikumised 

  2021 2020 

Saadud laenud 7 720,0 3 049,0 

Tagasi makstud laenud -2 396,5 -2 035,8 

Tagasi makstud kapitalirendikohustised -56,6 -740,9 

Kokku 6 587,9 272,3 

 
 Laenude ja kapitalirendilepingute alusvaluutaks on EURO. 

 
  

 

Intressikulud 

  2021 2020 

Pangalaenudelt -130,4 -106,1 

Kapitalirendilt -20,9 -29,0 

Muudelt kohustistelt -1,2 -4,9 

Kokku intressikulu -152,5 -140,0 
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Informatsioon laenulepingute kaupa 
 

Laenu andja Lõpptähtaeg Intressimäär Alusvaluuta Jääk  Jääk 

        31.12.2021 31.12.2020 

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

EUR 530,0 598,6 

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

EUR 683,9 781,6 

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

EUR 259,9 317,6 

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

EUR 78,9 96,3 

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

EUR 63,3 85,0 

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

EUR  38,1 47,4 

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

EUR 2 130,0 2 307,5 

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

EUR 5 284,9 3000,0 

SEB Pank AS Vallavalitsus 2031 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+ 0,7% 

EUR 5000,0 0,0 

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

EUR 875,5 1 018,2 

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

EUR 1620,0 1 860,0 

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

EUR 840,3 984,3 

LHV Pank( varem Danske Bank) 
Vallavalitsus 

2026 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,68% 

EUR 2 017,4 2 492,0 

LHV Pank (varem Danske Bank) 
Vallavalitsus 

2027 
Euro 6 kuu 
EURIBOR+0,62% 

EUR 3 060,0 3 570,0 

KOKKU       22 482,2 17 158,5 

 
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 31.12.2021 vastasid Viimsi Vald ja tema 
tütarettevõtted kõikidele laenulepingu tingimustele. 
 
Tütarettevõte OÜ Viimsi Haldus on andnud hoonestusõiguse AS-ile SEB Liising. Lepinguga 
oli kokku lepitud hoonestusõiguse ulatus ja Viimsi Keskkooli ehitus. Ehitatud Viimsi Keskkooli 
kasutamise osas on kasutusvaldus tähtajaga 01.09.2026 tütarettevõtte OÜ Viimsi Haldus 
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kasuks. Kasutusvalduse kohustis on kajastatud kapitalirendi kohustisena seisuga 31.12.2021 
summas 4 117,6 tuh. eurot (seisuga 31.12.2020 summas 4 949,3,0  tuh. eurot). 2021. aastal 
teostati tagasimakseid summas 831,7 tuh. eurot (2020. aastal 813,7  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 31.12.2021 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 31.12.2021.a. 725,8 tuh. eurot;  31.12.2020.a. 724,3,0 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 31.12.2021.a. 178,7 tuh. eurot;  31.12.2020.a.  209,7 tuh. eurot); 
 
3. Tütarettevõtte AS Viimsi Vesi AS-ilt Swedbank saadud laenude tagatiseks on hüpoteek 
Viimsi vallas asuvatele kinnistutele Katlamaja tee 17, Vanapere tee 12 ja Kangru II Lubja 
külas kokku summas 2 013,2 tuh. eurot (bilansiline maksumus seisuga 31.12.2021.a. 519,8   
eurot;  31.12.2020.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 31.12.2021.a. 160,1 tuh. eurot; 31.12.2020.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 
31.12.2021.a. 245,7 tuh. eurot; 31.12.2020.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 
31.12.2021.a. 4 261,4 tuh. eurot; 31.12.2020.a. 4 514,9 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 31.12.2021.a. 524,5 tuh. 
eurot, 31.12.2020.a. 524,5 tuh. eurot ). 
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Lisa 14. Saadud toetused 

 
Tuhandetes eurodes 

  2021. aasta tulud     Jääk 31.12.2021 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

Kodumaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  180,8 0,0 0,0 4,3 4,9 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             

Viimsi õpilasmaleva korraldamine 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Uus-sisserändajate täiendav eesti keele 
õpe Viimsi koolides 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prangli Kool, õpihuvilaagrite 
korraldamine 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keskkonnaministeerium             
Projekt Kliima 4 "Urbaniseeruvas 
keskkonnas sademeveesüsteemide 
ületäitumise (üleujutuse) ohu 
ärahoidmiseks märgala-veepargi 
loomine" 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Rannarahva Muuseum, projekt 
"Veekeskkonna programmid" 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeerium             

õppelaenude kompenseerimine 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aadressiandmete korrastamise toetus 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kultuuriministeerium             
Haabneeme Kool, laulu- ja tantsupeo 
toetus 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SA Rannarahva Muuseum, kriisiabi 
tagastus -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
Eraldis vallale üle antud riigiteede 
teehoiuks 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Kooli jalgratturite koolitus 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Haabneeme Kooli jalgratturite koolitus 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli jalgratturite koolitus 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Siseministeerium             

Projekt "Kodu tuleohutuks" 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keila Linnavalitsus             

Kohalike omavalitsuste vahelised 
mitterahalised toetused:             

Raamatukogudele eraldatud raamatud ja 
teavikud 34,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tallinna Ülikool             
Üliõpilaste pedagoogilise praktika 
juhendamine Viimsi lasteaedades 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Õpetajakoolituse praktika juhendamine 
Viimsi koolides 2,0 0,0 0,0 0,0 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             



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2021 

Vallavanem I. Lemetti                                               108 
/digiallkirjastatud/ 

  2021. aasta tulud     Jääk 31.12.2021 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        
Muusikakooli projekt "Igal lapsel oma pill" 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Eesti Noorteühenduste Liit             

Noort volikogu projekt "Avatud 
noorsootööst noorte osaluseni" 0,5 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 
Noortevolikogu projekt "Noored 
otsustajad" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 

Eesti Kultuurkapital             

Viimsi JazzPopFest korraldamise toetus 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Eesti Kooriühing             

Püünsi Kool, laulu- ja tantsupeo toetus 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Muusikakool, laulu- ja tantsupeo 
toetus 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Laulu- ja Tantsupeo SA             

Laulu- ja tantsupeo osalejate toetus valla 
üldhariduskoolidele 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Laulu- ja tantsupeo osalejate toetus 
huvikoolidele (muusikakoolile) 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika 
Selts             

Püünsi Kooli laulu- ja tantsupeo toetus 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             

Projekt "Viimsi valla mürakaardi ja 
müravähendamise kava koostamine"  14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Haabneeme Kooli projekt "Looduskooli 
õpilaste õppekäigus 1.-4. klassi 
õpilastele" 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Randvere Kooli projekt 
"Aktiivõppeprogramm loodus- ja 
keskkonnahariduskeskustes" 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viimsi Kooli projekt "Ökovõrgustiku õpe" 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sotsiaalkindlustusamet             

Täiendavate puhkepäevade hüvitus 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 

Töötukassa             
Alaealise töötamise palgatoetus (Viimsi 
õpilasmalev) 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kool, juhendamistasu ja 
palgatoetus 2,4 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 
SA Rannarahva Muuseum, töötasu 
toetus 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks  292,8 0,0 0,0 106,0 184,3 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             

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

MLA Viimsi Lasteaiad Erasmus+ projekt 
"Viimsi lasteaedade õpiränne" 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 

Viimis Kooli Erasmus+ õpirände projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 86,2 0,0 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
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  2021. aasta tulud     Jääk 31.12.2021 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

Projekt "Viimsi vallavalitsuse 
teenusportfelli ja rakendatavate  
infosüsteemide eel- ja ärianalüüs“ 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             

Projekt "CleanStormWater 2020-2022" 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 

Metropolia Univesity of Applied scieses             
Interreg Central Baltic projekt 
"Augmented Urbans 2018-2020" 79,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Region Blekinge (Rootsi)             
Interreg BSR programmi projekt 
"InterConnect Project 2017-2020" 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Turun Yliopisto (Soome)             
Interreg projekt "CenBalt BATSECO-
BOAT 2017-2021" 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MJC Montchat (Prantsusmaa)             
Viimsi valla ja Prantsusmaa 
noorsoovahetuse Erasmus+ projekt 
"European Youth Sport Meeting" 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bracho Alvaro Dominiguez (Hispaania)             
Viimsi valla ja Hispaania noorsoovahetus 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Varsinais-Suomen Liitto (Soome)             
Projekt "CleanStormWater 2020-2022" 47,0 0,0 0,0 101,7 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 

Local Environ.Initiv. ICLEI European 
Secretariat GmbH(Saksamaa)             
Projekt "SchoolFood4Change" 0,0 0,0 0,0 0,0 49,7 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet (PRIA)             

SA Rannarahva Muuseum, "Kalapaadi 
näitus" 1,4 0,0 0,0 0,0 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. 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välisabi vahendamine 
tegevuskuludeks  330,5 0,0 0,0 0,0 357,6 0,0 

Varsinais-Suomen Liitto (Soome)             
Projekt "CleanStormWater 2020-2022" 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

European Union             
Projekt "CleanStormWater 2020-2022" 58,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Projekt "LIFE 17 Urban Storm 2018-
2023" 184,6 0,0 0,0 0,0 357,6 0,0 
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  2021. aasta tulud     Jääk 31.12.2021 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

Välisabi kaasfinantseerimine 
tegevuskuludeks  11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Projekt "LIFE 17 Urban Storm 2018-
2023" 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Amet (PRIA)             
SA Rannarahva Muuseum, "Kalapaadi 
näitus" 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kodumaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 1 365,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeerium             
Riigieelarveline investeeringutoetus 
Mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmuru ja 
piirdeaia rekonstrueerimiseks 0,0 209,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarveline investeeringutoetus 
Püünsi multifunktsionaalse spordiväljaku 
rajamiseks 0,0 24,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarveline investeeringutoetus 
Lageda tee jalgratta- ja jalgtee 
projekteerimiseks ja ehitamiseks 0,0 182,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Riigieelarveline investeeringutoetus 
Keiseri tee remonttöödeks 0,0 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Keskkonnaministeerium             
Tasuta saadud transpordimaa Ojamäe, 
Allikmäe ja Muuga teel(mitterahaline 
toetus) 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tasuta saadud üldkasutatav maa Kimsi 
teel (mitterahaline toetus) 0,0 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             

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

Viimsi - Randvere tee otsustuskorras 
tasuta võõrandamine (mitterahaline) 0,0 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kodumaise sihtfinantseerimis 
vahendamine põhivara soetuseks  0,0 8,2 0,0 0,0 6,0 0,0 

Rahandusministeerium             

Haja-asustuse programmi toetus 0,0 8,2 0,0 0,0 6,0 0,0 

Välismaine sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks  0,0 571,0 0,0 306,8 0,0 0,0 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             

Tänavavalgustuse rekonstrueerimise 
LED II ja LED III projektitoetus 0,0 517,0 0,0 183,4 0,0 0,0 

Projekt "Viimsi vallavalitsuse 
teenusportfelli ja rakendatavate  
infosüsteemide eel- ja ärianalüüs“ 0,0 0,0 0,0 79,5 0,0 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             
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  2021. aasta tulud     Jääk 31.12.2021 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        
Viimsi koolide projekt "Väikelahendused 
HEV-õpilaste integreerimiseks 
tavakoolidese" 0,0 54,0 0,0 43,9 0,0 0,0 

Välismaise sihtfinantseerimise 
kaasfinantseerimine põhivara 
soetuseks  0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus             
Projekt "LIFE 17 Urban Storm 2018-
2023" 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kohaliku omavalitsuse toetusfond  0,0 0,0 7 057,4 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvelised toetusfondi vahendid:             

Hariduskulude toetus 0,0 0,0 6 023,9 0,0 0,0 0,0 
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate 
tööjõukulude toetus 0,0 0,0 176,4 0,0 0,0 0,0 

Huvihariduse ja -tegevuse toetus 0,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 

Kohalike teede hoiu toetus 0,0 0,0 256,9 0,0 0,0 0,0 

Toimetulekutoetuste maksmise hüvitis 0,0 0,0 129,1 0,0 0,0 0,0 

Matusetoetused 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 
Raske ja sügava puudega lastele abi 
osutamise toetus 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

Rahvastikutoimingute kulude hüvitis 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 

Tulubaasi stabiliseerimise toetus 0,0 0,0 231,0 0,0 0,0 0,0 

Kohaliku omavalitsuse tasandusfond  0,0 0,0 110,3 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarvelised tasandusfondi 
vahendid:             

Väikesaarte toetus 0,0 0,0 110,3 0,0 0,0 0,0 

Muud saadud tegevustoetused  0,0 0,0 682,3 0,0 0,0 0,0 

Haridus- ja Teadusministeerium             

Uus-sisserändajate täiendav eesti keele 
õpe Viimsi koolides 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Täiendav toetus õpilaste testimiseks 0,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 

Täiendav toetus Viimsi koolidele 
(digi)õppekirjanduse soetamiseks 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 

Täiendav toetus Viimsi koolidele 
õpilünkade tasandamiseks 0,0 0,0 102,9 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli projekt "Õppekeelest 
erineva emakeelega õpilaste eesti keele 
õppeks lisavõimaluste loomine" 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0 

Randvere Kooli projekt " Professionaalne 
eestikeelne õpetaja põhikoolis" 0,0 0,0 15,8 0,0 0,0 0,0 
Haabneeme Kooli projekt 
"Professionaalne eestikeelne õpetaja 
põhikooli I astmes"  (kasutamata osa 
tagastamine) 0,0 0,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 

Haabneeme Kooli projekt "Muukeelsete 
laste õpetaja" 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0 0,0 

Rahandusministeerium             



Viimsi vald                                                           Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2021 

Vallavanem I. Lemetti                                               112 
/digiallkirjastatud/ 

  2021. aasta tulud     Jääk 31.12.2021 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

Riigieelarveline toetus, MTÜ Keri Seltsi 
tegevustoetus 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarveline toetus, MTÜ Miiduranna 
Külaselts tegevustoetus 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarveline toetus, MTÜ Lubja 
Külaselts tegevustoetus 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarveline toetus, MTÜ Randvere 
Külaselts tegevustoetus (küla rannaala 
ujumiskoha korrastamine) 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarveline toetus, MTÜ Randvere 
Külaselts tegevustoetus (Randvere Kooli 
mänguvaäljaku rajamine) 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarveline toetus, MTÜ Randvere 
Külaselts tegevustoetus (Randvere 
lasteaia hoovi varjualuse rajamine) 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarveline toetus, MTÜ Rohuneeme 
Külaselts 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

Riigieelarveline toetus, Prangli Saarte 
Külaühingu tegevustoetus 0,0   3,0 0,0 0,0 0,0 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium             
Riigieelarveline veetranspordi toetus 
Prangli saare veetranspordi 
korraldamiseks 0,0 0,0 427,1 0,0 0,0 0,0 

Eesti Muusikakoolide Liit             

Viimsi Muusikakooli projekt "Igal lapsel 
oma pill" 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Töötukassa             

AS Rannapere Pansionaat, palgatoetus 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 

Sotsiaalministeerium             

AS Rannapere Pansionaat, 
vaktsineerimise edendamise toetus 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 
AS Rannapere Pansionaat, 
riigieelarveline toetus hingehoidja 
teenuse osutamiseks  0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

KOKKU SAADUD TOETUSED 815,1 1 967,5 7 850,0 417,1 552,8 0,0 

      
2021. aastal saadi toetusi kokku summas 10 632,6 tuh. eurot (2020. aastal 9 814,7 tuh. 
eurot). 
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Võrdlustabel 2020. aasta kohta 

  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

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 

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             
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

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 

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 
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

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 

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 
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

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             

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:             
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  2020. aasta tulud     Jääk 31.12.2020 

  Saadud Saadud Muud Nõuded Laeku- Sihtfinant- 

 tegevus- sihtfinant- toetused   nud seerimine 

  kulude seerimine     ette- (kohustus) 

  sihtfinant- põhivara     maksed  
  seerimine soetuseks        

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             

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. 
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Lisa 15. Tulu kaupade ja teenuste müügist 

 
tuhandetes eurodes 

  2021 2020 

Tulud muudelt majandusaladelt 3 249,3 3 328,6 

Tulud haridusalasest tegevusest  1 008,0 957,0 

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 1 008,6 861,9 

Üüri- ja renditulud 419,9 378,3 

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 130,9 99,7 

Riigilõivud 73,5 66,5 

Muu toodete ja teenuste müük 189,5 207,4 

Tulu spordi- ja puhkealasest tegevusest 27,3 24,6 

Õiguste müük 3,5 3,2 

Kokku kaupade ja teenuste müük 6 110,5 5 927,2 

 

Lisa 16. Muud tulud 

 
tuhandetes eurodes 

  2021 2020 

Kasum põhivarade müügist  131,7 34,0 

Tulud loodusressursside kasutamisest (lisa 3) 64,7 66,3 

Kasum varude müügist 11,9 10,0 

Trahvid  17,2 10,7 

Muud tulud 398,9 18,7 

Sunniraha ja tulud asendustäitmisest 25,0 12,1 

Kokku muud tulud 649,4 151,8 

 

Lisa 17. Antud toetused 

 
tuhandetes eurodes 

  2021 2020 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele -1 468,7 -1 518,3 

Peretoetused ( sünnitoetused, lapse koolitoetused) -187,1 -175,6 

Toetused vanuritele -271,0 -238,3 

Toetused puuetega inimestele ja hooldajatele -161,9 -142,1 

Toimetulekutoetused -104,8 -87,4 

Muud sotsiaaltoetused -612,5 -878,5 

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks -30,5 -27,1 

Matusetoetused -31,8 -27,3 

Preemiad, stipendiumid -69,1 58,0 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -2168,4 -1 856,1 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi 
korraldamiseks 

 
-947,5 -945,6 

Kultuuriüritused -59,7 -39,6 

Fertilitas AS  0,0 -3,7 

Toetused perearstidele -42,2 0,0 
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  2021 2020 

Huvitegevuse toetus  -122,0 -97,6 

Prangli Saarte Selts MTÜ kaasfinantseerimine projektis 
merepäästevõimekuse parendamine 

 
0,0 -22,9 

Muu haridus, projektide toetus -3,1 -1,3 

Päästeselts MTÜ Naissaare päästetehnika remondiks ja parenduseks -3,0 -3,0 

Vabatahtlik Merepäästeühing MTÜ -6,0 0,0 

Prangli Saarte Selts MTÜ kaasfinantseerimine projektile 
merepäästevõimekuse parendamine 

 
0,0 -22,9 

Viimsi Pensionäride Ühendus koostööleping -28,0 -18,0 

EELK Perekeskus SA koostööprojekt Viimsi valla perede heaolu ja 
toimetuleku parandamisele läbi pereteenuste kättesaadavuse tagamise 

 
0,0 -9,0 

SPIN MTÜ -SPIN programmi toetus - ühekordne toetus peredele 0,0 -20,0 

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks: projekti partneritele projekti  
ClenaStormWater  Kanalisatsioonitrasside remont 

 
-243,2 -35,0 

Välisabi vahendamine tegevuskuludeks: Tallinna LV ja Eesti Maaülikool 
EUROCOM LIFE 17 Kanalisatsioonitrasside remont 

 
-87,2 -69,1 

Erinevate spordiklubide tegevustoetused, toetused sportlastele 
võistlustel osalemiseks, toetused spordiürituste läbiviimiseks 

 
-620,6 -584,3 

Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -59,5 -50,8 

Hajaasustuse programm Viimsi valla osalus 11,3 tuh eurot ja toetus 
riigieelarvest  8,2 tuhat eurot 

 
-19,5 0,0 

Prangli Saarte Selts MTÜ projekti kaasfinantseerimine -21,0 0,0 

Riigikogu täiendav toetus külaseltsidele -19,0 0,0 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium Narva mnt  0,0 -50,8 

Liikmemaksud -66,8 -55,7 

Kohalikud omavalitsusliidud   -46,7 -46,0 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus - Viimsi valla ühistranspordi 
korraldamiseks 

 
-8,6 -8,6 

Põhja-Harju Koostöökoda MTÜ 
 

-10,0 0,0 

Muud liikmemaksud (Eesti Raamatupidajate Kogu, Eesti Muusika- 
koolide Liit, Eesti Ajalooliste Laevade Selts, Gotlands Museum jt) 

 
-1,5 -1,1 

Antud tegevustoetused -271,8 -224,0 

Toetused ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumisel -77,8 -79,8 

Toetused usuasutustele -15,0 -7,4 

Viimsi külaseltsid  -28,5 -28,9 

Toetused kultuuriürituste läbiviimiseks  -73,6 -38,3 

Toetused spordiürituste läbiviimiseks 0,0 -0,5 

MTÜ Prangli Saarte Selts -62,0 -62,0 

Prangli kaupluse tegevustoetus Saare OÜ 
 

-6,0 -7,1 

KOKKU ANTUD TOETUSED 4 035,2 -3 704,9 

 
Seisuga 31.12.2021 on tehtud ettemakseid tegevuskulude sihtfinantseerimiseks 135,1 tuh. 
eurot (lisa 4). Kohustusi seisuga 31.12.2021 on 119,6 tuh. eurot (lisa 11). 
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Lisa 18. Tööjõukulud 

 
tuhandetes eurodes 

  2021   2020   

Tegevusvaldkond Töötajate 
arv  

Töötasu 
kulud 

Töötajate 
arv 

Töötasu 
kulud 

Haridus 518,61 -9 273,3 489,86 -8 778,7 

Vallavalitsus 81,65 -2 478,6 74,59 -2 217,3 

Elamu-ja kommunaalmajandus 55,25 -1 092,1 50,66 -1 020,3 

Vaba aeg, kultuur 59,42 -662,1 47,92 -544,6 

Tervishoid-ja sots. teenused 34,86 -588,8 30,0 -448,7 

Ajutised töölepingud   -522,3   -530,5 

Volikogu 1,00 -112,3 1,00 -96,4 

Kokku töötajate arv ja töötasukulud 750,79 -14729,5 694,03 -13 636,5 

 
 

Erisoodustused 2021 2020 

Õppelaenude kustutamine -0,6 -1,3 

Muud erisoodustused -5,4 -1,5 

Esindus-ja vastuvõtukulud -3,5 -1,6 

Kulutused töötajate tervise edendamiseks -0,3 -1,9 

Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis -0,0 -4,5 

Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised -20,0 -5,3 

Kokku erisoodustused -29,8 -16,1 

 
 

Maksud-ja sotsiaalkindlustusmaksud 2021 2020 

Sotsiaalmaks töötasudelt -4 839,7 -4 475,7 

Sotsiaalmaks erisoodustustelt -12,5 -8,8 

Tulumaks erisoodustustelt -7,6 -5,3 

Töötuskindlustusmaksed -114,8 -106,2 

Kokku maksud ja sots. kindlustusmaksed -4 974,6 -4 596,0 

 
TÖÖJÕUKULUD KOKKU                                         -19 733,9      -18 248,6 
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Lisa 19. Majandamiskulud ja muud kulud 

tuhandetes eurodes 

A Majandamiskulud   

  2021 2020 

Õppevahendite ja koolituse kulud  -4 287,1 -3 432,9 

Rajatiste majandamiskulud -3 276,0 -2 823,5 

Üürile ja rendile antud kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud -1 591,7 -1 240,7 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud -1 068,4 -1 234,1 

Administreerimiskulud -495,9 -492,9 

Sõidukite majandamiskulud -810,9 -783,6 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -795,2 -674,1 

Uurimis- ja arendustööd -180,0 -161,0 

Toiduained ja toitlustusteenused -793,5 -653,1 

Inventari majandamiskulud -272,3 -249,4 

Sotsiaalteenused -149,2 -225,3 

Kommunikatsiooni-, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud -343,9 -265,2 

Mitmesugused majanduskulud -170,2 -167,1 

Koolituskulud -118,9 -109,5 

Teavikute ja kunstiesemete kulud -72,6 -73,7 

Meditsiini-ja hügieenikulud -106,2 -104,3 

Lähetuskulud -31,0 -16,9 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulud -31,2 -16,3 

Eri- ja vormiriietus -14,1 -12,7 

Muu erivarustus ja materjalid -80,6 -68,9 

Avaliku korra ja julgeoleku kulud -1,2 -1,3 

Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud (lisa 8) -0,7 -4,5 

Kokku majandamiskulud -14 690,8 -12 811,0 

   

B Muud kulud   

Maksu-, lõivu- ja trahvikulud 2021 2020 

Käibemaksukulu tegevuskuludelt -1853,0 -1 687,9 

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt -506,2 -458,2 

Riigilõivud -3,3 -1,3 

Loodusressursside kasutamise- ja saastetasud -177,8 -156,5 

Maamaks -48,5 -48,9 

Ettevõtte tulumaks -3,2 -7,1 

Käibemaksu finantsinvesteeringult -166,3 -162,8 

Muud maksud -0,9 -0,8 

Trahvid 0,0 -2,5 

Kokku maksu-, lõivu-ja trahvikulud -2759,2 -2 526,0 

    

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -49,7 -43,6 

    

Muud tegevuskulud    

Kahjutasud, viivised (va maksuintressid ja finantskulud) -0,8 -58,7 

Muud kulud (ebatavalised kulud) -7,8 -0,9 

Kokku muud tegevuskulud -8,6 -59,6 

     

Kokku muud kulud -2817,5 -2 629,2 
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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: 
 

    2021     2020   

  

Muu 
inventar  

Transpordi 
vahendid 

Kokku 
Muu 

inventar  
Transpordi 
vahendid 

Kokku 

Rendikulu kasutusrendi- 
lepingutelt -559,5 -72,1 -631,6 -424,0 -182,5 -606,5 

Rendikulu katkestamatutelt 
kasutusrendilepingutelt 
tulevastel perioodidel, sh -1 778,0 -236,9 -2 014,9 -1 119,2 -280,4 -2 133,1 

Järgmine maj. aasta -573,1 -76,9 -650,0 -472,5 -66,4 -638,9 

1 kuni 5 aastat -1 204,9 -160,0 -1 364,9 -733,9 -214,0 -947,9 

üle 5 aasta 0 0 0 -546,3 0 -546,3 

 

Lisa 20. 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. 
2021. aastal on tehingud toimunud turutingimustel. 
2020. 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) 

    2021 2020 2021 2020 

Volikogu liikmed 0 2,6 60,2 54,1 

Vallavalitsuse liikmed 5,0 4,0 270,0 170,9 

Nõukogude liikmed 22,0 20,0 67,4 70,7 

Juhatuste liikmed 6,0 6,0 207,7 179,4 

Kokku   33,0 32,6 605,5 475,1 

 
2021. aastal oli konsolideerimisgrupi nõukogu liikmete üldarv 22 liiget, kellest tasu said 18 
nõukogu liiget (2020. aastal 20 liiget, kellest tasu said 20 nõukogu liiget). 
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 
hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised.  
Alates 2010. aastast makstakse vallavolikogu esimehele igakuist hüvitist, mis 2021. aastal oli 
kokku 15,3 tuh. eurot (2020. aastal 14,1 tuh. eurot). Alates 14. maist 2014 makstakse 
igakuist hüvitist ka volikogu aseesimehele, 2021. aastal maksti kokku 15,3 tuh. eurot (2020. 
aastal 14,1 tuh. eurot).  
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Lisa 21. Viimsi Vallavalitsuse konsolideerimata finantsaruanded 

Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) BILANSS    
tuhandetes eurodes 

 31.12.2021 31.12.2020 

VARAD    

KÄIBEVARA    

Raha ja pangakontod 3 113,4 2 373,9 

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 3 016,7 2 750,8 

Muud nõuded ja ettemaksed 1 466,6 940,9 

Käibevara kokku 7 596,7 6 065,6 

PÕHIVARAD    

Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes 37,3 12,1 

Osalus tütar-ja sidusettevõtetes 20 947,8 17 249,2 

Pikaajalised muud nõuded  11 566,9 6 997,7 

Kinnisvarainvesteeringud 199,9 199,9 

Materiaalsed põhivarad 58 283,3 57 606,7 

Immateriaalsed põhivarad 68,4 85,8 

Põhivarad kokku 91 103,6 82 151,4 

VARAD KOKKU 98 700,3 88 217,0 

   

KOHUSTISED JA NETOVARA    

LÜHIAJALISED KOHUSTISED    

Võlad hankijatele 826,5 837,1 

Võlad töövõtjatele 2 226,5 2 061,2 

Eraldised  0,0 

Muud kohustised ja saadud ettemaksed 1 589,2 1 296,3 

Laenukohustised 3 679,9 2 831,1 

Lühiajalised kohustised kokku 8 322,1 7 025,7 

PIKAAJALISED KOHUSTISED    

Laenukohustised 21 265,7 17 350,3 

Pikaajalised kohustised kokku 21 265,7 17 350,3 

NETOVARA    

Reservid 0,1 0,1 

Akumuleeritud ülejääk(puudujääk) 64 126,1 60 280,8 

Aruandeperioodi tulem 4 986,3 3 560,1 

Netovara kokku 69 112,5 63 841,0 

   

KOHUSTISED JA NETOVARA KOKKU 98 700,3 88 217,0 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) TULEMIARUANNE    
tuhandetes eurodes 
 

  2021 2020 

 
 

 

Tegevustulud    

Maksud 33 812,7 31 100,6 

Riigilõivud 75,5 71,0 

Saadud toetused 10 582,7 9 748,0 

Kaupade ja teenuste müük 1 397,7 1 256,0 

Muud tulud 615,8 87,5 

Tegevustulud kokku 46 483,4 42 263,1 

 
 

 

Tegevuskulud    

Tööjõukulud -17 128,1 -15 898,4 

Majandamiskulud -14 542,3 -12 857,2 

Antud toetused -4 567,4 -4 943,4 

Muud kulud -2 595,8 -2 368,7 

Põhivarade amortisatsioon -2 723,8 -2 655,3 

Tegevuskulud kokku -41 557,4 -38 723,0 

 
 

 

TEGEVUSTULEM 4 926,0 3 540,1 

 
 

 

Finantstulud-ja kulud    

Intressikulu -139,3 -120,4 

Intressitulu 0,4 0,3 

Tulem osalustelt -4,8 0,0 

Muud finantstulud-ja kulud 204,0 140,1 

Finantstulud-ja kulud kokku 60,3 20,0 

 
 

 

ARUANDEPERIOODI TULEM 4 986,3 3 560,1 
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Viimsi Vallavalitsuse (konsolideerimata) RAHAVOOGUDE ARUANNE 

Tuhandetes eurodes 

  2021 2020 

Rahavood põhitegevusest    

Aruandeperioodi tegevustulem 4 926,0 3 540,1 

   

Korrigeerimised:    

Põhivarade amortisatsioon ja ümberhindlus 2 723,8 2 655,2 

Käibemaksukulu põhivarade soetuselt 506,2 458,2 

Saadud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks -1 967,5 -1 414,0 

Kasum/kahjum põhivara müügist -123,6 0,0 

Antud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 209,5 951,9 

Korrigeeritud tegevustulem 6 274,4 6 191,4 

Käibevarade netomuutus -451,9 -159,4 

Kohustiste netomuutus 968,5 -225,9 

Kokku rahavood põhitegevusest 6 791,0 5 806,1 

   

Rahavood investeerimistegevusest    

Materiaalse-ja immateriaalse põhivarade soetus -3 236,9 -2 743,7 

Antud laenud -5 150,0 1 526,9 

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 974,8 0,00 

Laekunud põhivara müügist 137,6 0,0 

Tagasi makstud laenud 0,0 -3 314,6 

Tasutud sihtfinantseerimine põhivarade soetuseks 263,4 263,4 

Tasutud osaluse soetamisel  3 728,6 -901,1 

Tasutud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -138,5  

Laekunud finantstulud 
198,6 

139,8 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -10 679,6 -5 029,3 

   

Rahavood finantseerimistegevusest    

Laekunud laenud 7 720,0 3 000,0 

Laenude tagasimaksed -2 124,1 -1 689,0 

Kapitalirendi tagasimaksed -831,7 -813,7 

Makstud intressid -136,2 -120,4 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku 4 628,0 376,9 

  
 

Puhas rahavoog 739,4 1 153,7 

   

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul  2 373,9 1 220,2 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 3 113,3 2 373,9 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 739,4 1 153,7 
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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 

Põhivara ümberhindlus  285,2  

Aruandeaasta tulem  4 986,3  

Saldo seisuga 31.12.2021 0,1 69 112,4 69 112,5 

 
2021. aastal hinnati ümber tasuta saadud ja munitsipaliseeritud maad summas 285,2 tuh. eurot 
(2020. aastal 585,7 tuh. eurot).  
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Lisa 22. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

 
Viimsi Vallavalitsuse 2021. 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 2021. aasta eelarve kinnitati volikogu 26.01.2021 määrusega nr 1 mahus 
55 743,4 tuh. eurot. Eelarve koostati ülejäägiga 1 803,9 tuh. eurot. Aasta jooksul muudeti 
eelarvet 5 lisaeelarvega (volikogu määrused nr. 2 16.02.2021, nr. 6 16.03.2021, nr. 17 
15.06.2021, nr. 20 21.10.2021 ja nr. 21 12.10.2021) ning eelarve lõplikuks mahuks kujunes 
61 577,2 tuh. eurot. Likviidsetest varadest suunati eelarvesse 1 873,7 tuh. eurot ning aasta 
lõpuks planeeriti likviidsete varade  jäägiks 500,2 tuh. eurot. Eelarve täideti mahus 53 337,7 
tuh. eurot. Rahaliste vahendite (likviidsete varade) jääk suurenes aastaga 739,4  tuh. euro 
võrra ning oli aasta lõpu seisuga 3 113,3 tuh. eurot.  
Eelarve planeerimisel arvestati 2020. ja 2021. aastal majandust mõjutanud koroonaviiruse 
pandeemiast tingitud erisustega ning vaatamata keerulisele majanduslikule olukorrale võib 
Viimsi valla 2021. aasta eelarve täitmise lugeda edukaks. Põhitegevuse tulude planeeritud 
maht ületati 939,1 tuh. euroga (2020. aastal 1 880,0 tuh. euroga) ja põhitegevuse kuludeks 
planeeritud eelarvelisi vahendeid hoiti säästliku majandamisega kokku 2 072,0 tuh. eurot 
(2020. aastal 1 928,4 tuh. eurot). Investeerimistegevusse panustati võrreldes eelarvega 
4 998,3 tuh. eurot vähem (2020. aastal 1 010,9 tuh. eurot vähem), kuna mõned 
investeeringutega seotud tegevused lükkusid ehituslikest põhjustest edasi 2022. aastasse 
ning seetõttu oli lisaks ka OÜ Viimsi Haldusele antud laenu maht tunduvalt väiksem 
kavandatust. 
 
TULUBAAS 
Põhitegevuse tulud 
Tulude maht oli eelarve vastuvõtmise hetkel 42 787,8 tuh. eurot (2020. aastal 40 510,1 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 43 453,2 tuh. eurot (2020. aastal 38 969,1 
tuh. eurot) – põhitegevuse tulude kavandatud maht suurenes aastaga 11,5%. Põhitegevuse 
tulusid laekus 44 392,3 tuh. eurot ja eelarve täitmiseks kujunes 102,2% (2020. aastal 
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40 849,1 tuh. eurot, 104,8%). Tulubaasi planeerimisel arvestati koroonakriisist tingitud 
keerulise majandusliku olukorraga ning sellest tingitud erisuste ja asjaoludega. 

 

Põhitegevuse tuludest oli tavapäraselt kõige suurem maksutulude osakaal, mis jäi 
protsentuaalselt samale tasemele 2020. aastaga – maksutulusid laekus 33 812,7 tuh. eurot 
ehk osakaal 76,2% põhitegevuse tuludest (2020. aastal 31 100,6 tuh. eurot ehk 76,1%), 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 põhitegevuse tulude kogumahust olid 
järgmised: 

• üksikisiku tulumaks 31 224,0 tuh. eurot ehk 70,3% (2020. aastal 69,9%); 

• riiklik toetus- ja tasandusfond 7 167,7 tuh. eurot ehk 16,1% (2020. aastal 18,2%); 

• maamaks 2 530,1 tuh. eurot ehk 5,7% (2020.aastal 6,1%); 

• tulud kaupade ja teenuste müügist 1 472,2 tuh. eurot ehk 3,3% (2020. aastal 3,3%). 

Eduka tuluplaani täitmise tagas eelkõige valla konservatiivne eelarvepoliitika – tulude 
prognoos koostati vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga.  
Analoogselt 2020. aastaga oli ka 2021. aasta tulude ülelaekumise peamiseks allikaks 
tulumaks, mida laekus planeeritust 983,5 tuh. eurot ehk 3,3% enam. Vaatamata 
koroonakriisist mõjutatud majandusolukorrale laekus 2021. aastal tulumaksu 2 661,1 tuh. 
eurot ehk 9,3% enam kui 2020. aastal (tulumaksu laekumine 2020. aastal 28 562,9 tuh. 
eurot, 2021. aastal 31 224,0 tuh. eurot). Maamaksu laekumine oli 2021. aastal plaanipärane 
(täitmine 99,2%) ning maksu laekus võrreldes 2020. aastaga samas mahus, sest maa 
maksustamise tingimusi 2021. aastal ei muudetud. Kohalike maksude laekumine jäi 
reklaamimaksu osas tagasihoidlikuks. Kohalikke makse laekus majanduslikust olukorrast 
tingituna veidi vähem kavandatust ja kokku ligikaudu samas mahus võrreldes 2020. aastaga 
- reklaamimaksu laekus kavandatust vähem 20,9 tuh. eurot ja teede ja tänavate maksu 
laekumine jäi kavandatud tasemele. Kohalike maksude osakaal moodustab tuludest 
tavapäraselt kõige väiksema osa - vaid 0,1%. Tulu kaupade ja teenuste müügist laekus 
kavandatud mahus (täitmine 98,9%).  Tegevuskuludeks saadavaid toetusi laekus 
plaanipäraselt (täitmine 96,7%) ja võrreldes 2020. aastaga laekus neid 281,2 tuh. eurot 
enam, sh toetusfondi maht on aastaga vähenenud 271,4 tuh. eurot ehk 3,7% ja 
tasandusfondi maht on suurenenud 8,8 tuh. eurot ehk 8,7% ning muid tegevuskuludeks 
saadud toetusi saadi 543,8 tuh. eurot ehk 60,2% enam kui eelneval, 2020. aastal.  Muid 
tegevustulusid (vee erikasutuse tasu, trahvid, tagatistasud, sotsiaaltaristu tasu jms)  laekus 
kokku 492,2 tuh. eurot, sh sotsiaalse taristu tasu 195,0 tuh. eurot. Vee erikasutuse tasu 
laekus plaanipäraselt. Planeeritust enam laekus 272,1 tuh. eurot. Sotsiaaltaristu tasude 
laekumine sõltub detailplaneeringute menetlemisega seotud toimingutest ja nende kiirusest 
ning on väga pikaajaline protsess. 
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Põhitegevuse tulude maht kasvas 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga 3 543,2 tuh. euro 
võrra ehk 8,7% (2020. aastal kasv võrreldes 2019. aastaga 1 826,2 tuh eurot ehk 4,7%).Võib 
öelda, et valla 2021. aasta põhitegevuse tulude prognoos oli koostatud vastavalt 
majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga ja tulude tegelik laekumine ületas prognoosi 
2,2% (2020. aastal 4,8%). 

  2021  
    2020 

  Esialgne 
eelarve 

Lõplik eelarve Täitmine Täitmise % Täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD  42 787,8 43 453,2 44 392,3 102,2 40 849,1 

Maksutulud 32 797,5 32 870,5 33 812,7 102,9 31 100,6 

Füüsilise isiku tulumaks 30 167,5 30 240,5 31 224,0 103,3 28 562,9 

Maamaks 2 550,0 2 550,0 2 530,1 99,2 2 483,7 

Reklaamimaks 71,0 71,0 50,1 70,6 52,1 

Teede ja tänavate sulgemise maks 9,0 9,0 8,5 94,4 1,9 

Tulud kaupade ja teenuste müügist 1 589,0 1 489,0 1 472,2 98,9 1 327,0 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 8 215,5 8 907,8 8 615,2 96,7 8 334,0 

Tasandusfond (lg 1) 101,5 110,3 110,3 100,0 101,5 

Toetusfond (lg 2) 6 811,4 7 057,4 7 057,4 100,0 7 328,8 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks 1 302,6 1 740,1 1 447,5 82,9 903,7 

Muud tegevustulud  185,8 185,9 492,2 264,8 87,5 

Laekumine vee erikasutusest 71,0 71,0 64,7 91,1 66,3 

Muud eelpool nimetamata muud tegevustulud  114,8 114,9 427,5 372,1 21,2 

 
Investeerimistegevuse tulud 
Investeerimistulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 2 072,2 tuh. eurot (2020. aastal 1 819,3 
tuh. eurot). Esialgne eelarve ei sisaldanud kõiki aasta jooksul põhivarade soetuseks 
laekunud sihtotstarbelisi eraldisi. Täiendavate sihtotstarbeliste eraldiste lisandumisel kujunes 
lõplikuks investeerimistegevuse tulude mahuks 3 023,8 tuh. eurot (2020. aastal 2 435,3 tuh. 
eurot). Investeerimistegevuse tulude maht kasvas võrreldes 2020. aastaga 175,5 tuh. euro 
võrra ehk 9,7%.  
Kõige suurema osakaalu moodustasid investeerimistegevuse tuludes põhivara soetuseks 
saadud sihtfinantseeringud – 69,6%. Suuremahulisem investeeringutoetus saadi Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumilt – Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimiseks (LED-
valgustus) saadi projektide  LED II ja LED III toetuseks kokku 517,0 tuh. eurot. Lisaks 
eraldas ministeerium Aiandi tee rekonstrueerimiseks 319,8 tuh. eurot. Riigi 2021. aasta 
lisaeelarvega eraldati Viimsi vallale COVID-19 olukorra toetusmeetmena investeeringutoetus 
465,0 tuh. eurot, millest 209,3 tuh. eurot kavandati Mõisapargi jalgpalliväljaku kunstmuru ja 
piirdeaia rekonstrueerimiseks, 182,5 tuh. eurot Lageda tee jalgratta- ja jalgtee 
projekteerimiseks ja ehituseks, 48,6 tuh. eurot Keiseri tee remonttöödeks ja 24,6 tuh. eurot 
Püünsi multifunktsionaalse spordiväljaku rajamise toetuseks. Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt laekus Viimsi valla koolidele projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste 
integreerimiseks tavakoolidesse“ toetuseks  54,1 tuh. eurot, projekt jätkub 2022. aastal. 
Projekti „Life Urban Storm 2018-2023“ toetuseks kandis SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus 23,1 tuh. eurot ja haja-asustuse programmi toetuseks laekus 
Rahandusministeeriumilt 8,2 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. 
Põhivarade müügist laekus 137,6 tuh. eurot – Naissaare asuvas Tagakülas/Babkynis müüdi 
3 kinnistut ja Kelvingi külas võõrandati otsustuskorras 1 kinnistu. 
OÜ Viimsi Halduselt laekusid laenud tagasi graafikujärgselt ning nende osakaal 
investeerimistegevuse tuludes oli 13,2%.  
Finantstulude maht suurenes võrreldes eelneva aastaga 64,0 tuh. euro võrra  ja laekus 
vastavalt kavandatule. 
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  2021  
    2020 

  Esialgne 
eelarve 

Lõplik eelarve Täitmine Täitmise % Täitmine 

INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD  2 072,2 3 023,8 1 992,6 65,9 1817,1 

Põhivara müük  500,0 500,0 137,6 27,5 0,0 

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine 1 110,3 2 061,9 1 387,2 67,3 1413,3 

Tagasilaekuvad laenud  263,4 263,4 263,4 100,0 263,4 

Finantstulud  198,5 198,5 204,4 103,0 140,4 

 
KULUBAAS 
Põhitegevuse kulud 
Kulude mahuks oli eelarve vastuvõtmise hetkel planeeritud 39 128,3 tuh. eurot (2020. aastal 
36 421,9 tuh. eurot). Eelarve vastuvõtmise hetkel ei olnud 2021. 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 40 190,0 tuh. eurot (2020. aastal 36 586,1 tuh. eurot), eelarve 
kasvas võrreldes eelneva aastaga 9,9%. Kulubaasi täpsustamisel arvestati koroonakriisist 
tingitud majandusliku olukorraga. Tegelike kulude maht oli 2020. aastal 38 118,0 tuh. eurot 
ehk 94,8% kavandatud mahust (2020. aastal vastavalt 34 657,7 ja  94,7%). Vaatamata 
sellele, et võrreldes 2020. aastaga suurenesid põhitegevuse kulud 10,0%, säästeti aasta 
lõpuks kulueelarves 2 072,0 tuh. eurot ehk 5,2%. Planeeritud mahtu ületati kululiikidest vaid 
sotsiaalabitoetuste osas, kuid nende osakaal põhitegevuse kuludes on vaid 3,9%. 
Füüsilistele isikutele makstavaid sotsiaalabitoetusi maksti 211,8 tuh. eurot kavandatust enam 
ning toetuste suurenemine on eelkõige tingitud koroonakriisiga kaasnevast 
majandusolukorra halvenemisest. Samas antud toetuste kogumaht jäi eelarve piiridesse 
(täitmine 93,8%) ja eelarves säästeti aastaga 288,8 tuh. eurot. 
Suurim kaaluga on põhitegevuse kuludes muud tegevuskulud (88,6%  põhitegevuse 
kuludest) ning neis saavutati ka suurim kokkuhoid – 1 783,2 tuh. eurot, sh neist enim säästeti 
majandamiskulusid – 1 062,7,0 tuh. eurot. Personalikulusid kulusid säästeti 364,6 tuh. eurot 
ja  muid kulusid 355,9 tuh. eurot.  
Võrreldes 2020. aastaga kasvasid põhitegevuse kulud 3 460,3 tuh. eurot ehk 10,0%  (2020. 
aastal võrreldes 2019. aastaga kasv 1 941,3 tuh. eurot ehk 5,9%). Enim kasvasid aastaga 
sihtotstarbelised  ja mittesihtotstarbelised toetused – vastavalt 16,1% ja 19,3%. 
Majanduskulud kasvasid aastaga 12,8%, personalikulud 7,7% ja muud kulud 3,5%. 
Palgamäärasid 2021. aastal ei tõstetud, tõus on tingitud struktuursetest muudatustest. 
Ainukese kuluna on veidi vähenenud sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele 
isikutele - 3,5% ehk 53,2 tuh. eurot, kuid eelneval, 2020. aastal kasvas nende kulude maht 
hüppeliselt 71,5% ning käesolevaks ajaks on seoses majandusolukorra stabiliseerumisega 
veidi vähenenud ka sotsiaalabitoetuste maht. Kulueelarvet 2021. aastal ei ületatud ning 
eelarve täitmiseks kujunes 94,8% (2019. aastal 94,7%). 

              2021     2020 

  

  
Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

PÕHITEGEVUSE KULUD  39 128,3 40 190,0 38 118,0 94,8 34 657,7 

Antavad toetused tegevuskuludeks 4 350,6 4 646,4 4 357,6 93,8 3 994,2 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 1 171,5 1 256,8 1 468,6 116,9 1 521,8 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 2 429,7 2 559,1 2 228,4 87,1 1 918,8 

Mittesihtotstarbelised toetused 749,4 830,5 660,6 79,5 553,6 

Muud tegevuskulud 34 777,7 35 543,6 33 760,4 95,0 30 663,5 

Personalikulud  17 167,7 17 492,8 17 128,2 97,9 15 900,0 

Majandamiskulud  16 929,2 17 458,3 16 395,6 93,9 14 534,8 

Muud kulud   680,8 592,5 236,6 39,9 228,7 
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Ülevaade põhitegevuse kulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2020 ja 2021: 
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PÕHITEGEVUSE KULUD VALDKONDADE LÕIKES 2020-2021

2021 2020

Tavapäraselt eelnevatele aastatele on ka 2021. aastal enamus ehk 59,3% põhitegevuse 
kuludest tehtud hariduse valdkonnas (2020. aastal 59,4%). Kõikides valdkondades on kulud 
võrreldes 2020. aastaga kasvanud. Enim on aastaga summaarselt kasvanud hariduse kulud 
– 2 011,0 tuh. eurot (+9,8%). Kulude kasvu tingis eelkõige hinnatõusudest  põhjustatud 
majandamiskulude suurenemine. Haridusasutuste töötajate palgamäärad nii riigi kui ka valla 
poolt rahastavatel ametikohtadel 2021. aastal ei muutunud. Valla üldhariduskoolide õpetajate 
töötasu alammäär oli 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga 1400 eurot. Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud õpetajate töötasu alammäär jäi samuti 2020. aasta tasemele ja oli 1315 
eurot ehk 85 euro võrra madalam valla palga alammäärast. Koroonaviiruse vastaste 
meetmete rakendamise tõttu oli protsentuaalselt suurim kasv tervishoiu valdkonnas, kuid 
nende kulude osakaal põhitegevuse kuludes on kõige väiksem ehk 0,1%, kulud kasvasid 
aastaga 44,5 tuh. eurot. Keskkonnakaitse kulude kasv 337,2 tuh. euro võrra (+84,0%) oli 
tingitud projektidega LIFE 17 Urban Sorm ja CleanStormWater seotud kuludest. Vaba-aja ja 
kultuuri kulud suurenesid aastaga 333,4 tuh. eurot (+9,6%) ning nende kasvu mõjutas samuti 
eelkõige hinnatõusudest põhjustatud majandamiskulude suurenemine, huvikoolide ja 
raamatukogu töötajate palgamäärasid 2021. aastal ei tõstetud. Sotsiaalvaldkonna kulude 
kasv 155,5 tuh. eurot (+9,5%) on tingitud sotsiaalabitoetuste kulude suurenemisest. Elamu- 
ja kommunaalmajanduse kulud suurenesid 10,5% ehk 105,7 tuh. eurot ja 
majandusvaldkonna kulud 1,9% ehk 60,6 tuh. eurot. Üldiste valitsemissektori teenuste 
põhitegevuse kulud kasvasid aastaga 9,2% ehk 392,0 tuh. eurot ning olid eelkõige tingitud 
hinnatõusudest põhjustatud majandamiskulude suurenemisest, palgamäärasid 2021. aastal 
ei tõstetud. 
Põhitegevuse kulude kasv oli võimalik tänu põhitegevuse tulude kasvule. 
 
Investeerimistegevuse kulud 
Investeerimiskulude maht oli eelarve vastuvõtmisel 13 522,4 tuh. eurot. Esialgset eelarvet 
korrigeeriti lisaeelarvetega ning lõplikuks investeerimistegevuse kulude eelarveks kujunes 
18 294,5 tuh. eurot (2020. aastal 8 757,9 tuh. eurot). 
Investeerimistegevuse tegelikud kulud kujunesid planeeritust väiksemaks – kokku säästeti 
eelarves 6 029,5 tuh. eurot (täitmine 67,0%). Põhivara soetati summas 3 037,6 tuh. eurot 
ning kulude kokkuhoid summas 2 761,0 tuh. eurot (täitmine 52,4%) on eelkõige tingitud 
asjaolust, et mõned investeeringutega seotud kulud lükkusid ehituslikest põhjustest tingituna 
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osaliselt 2022. aastasse. Samuti mõjutab põhivara soetuse ja põhivara soetuseks antava 
sihtfinantseeringu eelarve täitmist eelarve tekkepõhine printsiip. Investeeringud põhivarasse 
võetakse arvele ehk kajastuvad eelarve täitmises investeerimistegevuse kuluna nende 
valmimisel ja omandiõiguse üleminekul. Kui põhivara soetuseks antava sihtfinantseeringuga 
kaasnevad tulevikku suunatud tingimused, siis kajastatakse see eelarves 
investeerimistegevuse kuluna alles siis, kui kõik tingimused on täidetud. Investeeringuobjekti 
valmimiseni ja sihtfinantseeringu tingimuste täitmiseni kajastuvad kulud eelarve täitmises real 
„Nõuete ja kohustuste muutus“. 
Põhivara soetuseks anti sihtfinantseeringuid 209,5 tuh. eurot ehk 134,4 tuh. eurot enam kui 
planeeritud, tegelikke kulusid mõjutab eelarve tekkepõhine printsiip. 
Osalusi soetati summas 3 728,6 tuh. eurot. Viimsi Vallavalitsuse 15.12.2021 korraldusega nr 
651 suurendati OÜ Viimsi Haldus osakapitali ja Viimsi valla kui ainuosaniku osa ühe euro 
võrra ülekursiga summas 3 698,6 tuh. eurot, osakapitali suurendamisel uusi osasid välja ei 
lastud. Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 otsusega nr 6 asutati SA Kultuuri- ja hariduskeskus 
Viimsi Artium ning asutamisega anti sihtasutusele varana üle 30,0 tuh. eurot. 
Väiksemaks kujunes ka OÜ Viimsi Haldusele Viimsi Kultuuri- ja haridusekeskuse Artium 
rajamiseks antava laenu maht – kavandatud 8 240,3 tuh. euro suurusest laenust anti OÜ 
Viimsi Haldusele 2021. aastal 5 150,0 tuh. eurot ning laenu kasutamata osast viidi 3 090,2 
tuh. eurot üle 2022. aasta eelarvesse (2022. aasta I lisaeelarvega) samade tegevuste 
jätkamiseks. 
Kuna EURIBOR püsis 2021. aastal endiselt negatiivsel tasemel ning aasta lõpuks saavutati 
tänu madalale baasintressile finantskuludes kokkuhoid 312,6 tuh. eurot (täitmine 30,8%). 

    
          2021 

    
2020 

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD (-) -13 522,4 -18 294,5 -12 265,0 67,0 7 128,8 

Põhivara soetus -4 320,3 -5 798,6 -3 037,6 52,4 2 792,7 

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine -11,0 -75,1 -209,5 279,0 901,1 

Osaluste soetus 0,0  -3 728,6 -3 728,6 100,0 0,0 

Antavad laenud  -8 739,2 -8 240,3 -5 150,0 62,5 -3 314,6 

Finantskulud   -451,9 -451,9 -139,3 30,8 -120,4 

Ülevaade investeerimiskulude täitmisest valdkondade lõikes aastatel 2020 ja 2021: 
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Olulisemad ja mahukamad investeeringud olid 2021. aastal seotud üldiste valitsemissektori 
teenuste valdkonnaga. Kokku investeeriti 9 048,3 tuh. eurot ning need moodustasid 
investeeringute kogumahust 73,8%. Nende kulude hulgas kajastuvad Viimsi Kultuuri- ja 
hariduskeskuse Artium rajamiseks OÜ Viimsi Haldusele antud laen 5 150,0 tuh. eurot, 
osaluste soetus 3 728,6 tuh. eurot (sh OÜ Viimsi Haldus 3 698,6 tuh. eurot ja SA Kultuuri- ja 
hariduskeskus Viimsi Artium 30,0 tuh. eurot), kohustuste teenindamisega seotud finantskulud 
(intressid) 139,3 tuh. eurot ning vallavalitsuse infotehnoloogilisse uuendamisse 
(virtuaalserver, projektor jm) panustatud 30,4 tuh. eurot. 
Avaliku korra valdkonnas kajastub MTÜ Prangli Saarte Seltsile Viimsi saarte ja 
mandrivahelise transpordi ja päästevõimekuse suurendamise projekti (2019) raames antud 
kaasfinantseering hõljuki soetamiseks summas 21,0 tuh. eurot. Osakaal investeeringute 
kogumahust 0,2%. 
Majandusvaldkonna investeeringud kasvasid aastaga 408,9 tuh. eurot ning kokku investeeriti 
2021. aastal majanduse valdkonda 1 028,6 tuh. eurot ehk 8,4% investeeringute kogumahust. 
Enim ehk 967,9 tuh. eurot panustati teede ehitusse ja hooldusesse (pindamine, 
säilitusremont, Aiandi tee renoveerimine, Lageda tee jalg- ja jalgrattatee ehitamine, Lubja tee 
ja Pärtepõllu tee ristmiku ümberehitus, Aiandi tee remonttööd jne). Lageda tee jalg- ja 
jalgrattatee projekteerimine ja ehitamine ning Keiseri tee remonttööd teostati 2021. aasta 
riigieelarvelise investeeringutoetuse abil (toetus ja kulud vastavalt 182,5 tuh. eurot ja 48,6 
tuh. eurot). Lepalinnu bussipeatuse ehitustöödele kulus 26,3 tuh. eurot. Prangli saarele rajati 
mänguväljak maksumusega 14,8 tuh. eurot. Haja-asustuse programmi toel maksti toetust 
kolmele taotlejale kokku koos valla omaosalusega summas 19,5 tuh. eurot. 
Keskkonnakaitse investeeringute maht on aastaga vähenenud 287,3 tuh. eurot. 
Keskkonnakaitse valdkonda investeeriti 2021. aastal 184,0 tuh. eurot ehk 1,5% 
investeeringute kogumahust. Sadeveetorustike projekteerimise, paigaldamise ja 
rekonstrueerimisega seotud investeeringutele kulus 84,0 tuh. eurot ning AS-le Viimsi Vesi 
anti Aiandi tee torustikutööde teostamiseks investeeringutoetus 100,0 tuh. eurot. 
Elamu- ja kommunaalmajanduse investeeringutele kulus 875,7 tuh. eurot ning nende 
osakaal investeeringute kogumahust oli 7,1%. Enamus investeeringutest on seotud 
tänavavalgustuse rajamise ja renoveerimisega – kokku investeeriti tänavalgustusse 833,3 
tuh. eurot, sh 181,2 tuh. eurot on projektidega LED II ja LED III (Viimsi valla LED-
valgustamine) seotud kulud. Mänguväljakutesse investeeriti 26,8 tuh. eurot, sh Pringi 
mänguväljak 12,2 tuh. eurot ja Haabneeme klindiastangu mänguväljak 14,6 tuh. eurot. 
Ristiku kinnistu koerte platsi parkla rajamiseks kulus 7,5 tuh. eurot ning heakorratöödeks 
vajalike masinate ja seadmete soetamiseks 8,1 tuh. eurot. 
Vaba aja, kultuuri ja religiooni investeeringud kasvasid aastaga 171,4 tuh. eurot. 2021. aastal 
investeeriti kokku 428,8 tuh. eurot, mis moodustab 3,5% investeeringute kogumahust. 
Suurem osa investeeringutest tehti spordiväljakutesse – 248,0 tuh. eurot. Rekonstrueeriti 
Viimsi Mõisapargi jalgpalliväljak (2021. aasta riigieelarvelise toetuse abil), alustati Mõisapargi 
korvpalliväljaku rekonstrueerimisega ja mitmete spordiobjektide projekteerimisega (Laiaküla 
Pähklimänni pargi, jalgpallihalli, spordikeskuse projekteerimistööd). Raamatukogusse soetati 
iseteeninduse automaat/töökoht maksumusega 19,0 tuh. eurot. Prangli Rahvamajale soetati 
projektor -  maksumus koos paigaldusega 9,3 tuh. eurot. Prangli laululava laiendusele kulus 
7,7 tuh. eurot. Karulaugu klindiastangu terviseraja eskiisprojektile ja raja mõõdistusele kulus 
5,3 tuh. eurot. Kaasava eelarve raames tehti investeeringuid 70,5 tuh. eurot (lisanduvad 
põhitegevuses kajastuvad kaasava eelarve kulud summas 29,1 tuh. eurot). 2021. aastal viidi 
kaasava eelarve vahenditest ellu kaks rahvahääletusel enim toetust saanud ideed, kumbki 
maksumusega kuni 50,0 tuh. eurot. Sätestati tingimus, et kui elluviidava idee maksumus on 
väiksem kui 50,0 tuh. eurot, siis viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse 
saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse. Investeeringutena rajati kaasava 
eelarve raames Haabneeme Kooli jõulinnak maksumusega 20,5 tuh. eurot ja soetati 
siseskatepargi elemendis maksumusega 50,0 tuh. eurot (lisaks kajastuvad põhitegevuse 
kuludes valla uisuväljakute hooldus ja haldamine 11,1 tuh. eurot ning Tammneeme sadama 
süvendamine 18,0 tuh. eurot). Riigieelarvelise täiendava MTÜ-de tegevustoetusena eraldati 
valla külaseltsidele investeeringutoetusi kokku summas 19,0 tuh. eurot, sh Randvere 
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Külaseltsile 10,0 tuh. eurot, Miiduranna Külaseltsile 5,0 tuh. eurot ja Rohuneeme Külaseltsile 
4,0 tuh. eurot. SA Rannarahvamuuseum sai toetust Naissaare raudtee veeremi 
remondikuludeks 50,0 tuh. eurot. 
Hariduse valdkonda investeeriti 678,6 tuh. eurot, mis moodustab 5,5% investeeringute 
kogumahust. Aastaga vähenes investeeringute maht 750,7 tuh. eurot. Suuremad 
investeeringud tehti Püünsi Koolis - kokku summas 619,2 tuh. eurot. Püünsi Kooli juurde 
rajati multifunktsionaalne spordiväljak maksumusega 576,7  tuh. eurot, millest 24,6 tuh. eurot 
kaeti riigieelarvelise investeeringutoetuse arvelt. Projekti „Väikelahendused HEV-õpilaste 
integreerimiseks tavakooli“ raames renoveeriti Püünsi Kooli peasissekäik ja ehitati kaldtee 
maksumusega 12,0 tuh. eurot. Lisaks soetati koolile helikindel kabiin maksumusega 18,9 
tuh. eurot ning IT-vahendeid (virtuaalserver) maksumusega 11,6 tuh. eurot. Prangli Kooli 
veranda ehitamisele kulus 18,4 tuh. eurot. Haabneeme Kooli investeeringukulud olid 20,8 
tuh. eurot - soetati kaks virtuaalserverit. Randvere Kooli investeeringud puudutasid samuti 
IT-valdkonda – soetati virtuaalserver maksumusega 11,6 tuh. eurot. MLA Viimsi lasteaiad 
Randvere majas rajati katusega terrass, kokku kulus töödele 8,6 tuh. eurot. 
Sotsiaalse kaitse valdkonnas 2021. aastal investeeringuid ei tehtud. 
 
Valla kulude struktuur  valdkondade lõikes 2021. aastal: 

 
 
Finantseerimistehingud 
Kokku tasuti 2021. aastal laenu ja kapitaliliisingu makseid summas 2 955,8 tuh. eurot (2020. 
aastal 2 502,7 tuh. eurot), sh laenumakseid 2 124,1 tuh. eurot (AS-le Swedbank 526,8 tuh. 
eurot, SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele 177,5 tuh. eurot, AS-le LHV Pank 984,7 tuh. 
eurot ja AS-le SEB Pank 435,1 tuh. eurot) ja kapitalirendikohustusi 831,7 tuh. eurot (OÜ-le 
Viimsi Haldus). 
2021. aastaks planeeritud laenust 12 983,1 tuh. eurot võeti kasutusele 7 720,0 tuh. eurot.  
Laen võeti laenupakkumuste võitjalt AS-lt SEB Pank (Viimsi Vallavalitsuse 05.08.2020 
korraldus nr 442 ja 12.05.2021 korraldus nr 215). Laenu võtmise eesmärgiks oli finantseerida 
Viimsi valla 2021. aasta eelarves kavandatud investeeringuid. Võetava laenu summaga on 
arvestatud ka valla arengukavas ja eelarvestrateegias aastateks 2020-2025. 
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          2021 

    
2020 

  

  

Esialgne 
eelarve 

Lõplik 
eelarve 

Täitmine Täitmise % Täitmine 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 6 977,3 9 890,4 4 764,2   497,3 

  Kohustuste võtmine (+) 10 070,0 12 983,1 7 720,0 59,5 3 000,0 

  Kohustuste tasumine (-) -3 092,7 -3 092,7 -2 955,8 95,6 -2 502,7 

 
Likviidsete varade muutus 
Likviidsete varade (rahaliste vahendite) jäägiks seisuga 31.12.2021 kujunes 3 113,3 tuh. 
eurot ning aastaga suurenes see 739,4 tuh. euro võrra (seisuga 31.12.2020 jääk 2 373,9 tuh. 
eurot). Likviidsete varade suurenemine saavutati 2021. aastal eelkõige säästliku 
majandamisega kokku hoitud põhitegevuse kuludega (kokkuhoid 2 072,0 tuh. eurot). Ka 
tulude prognoos oli koostatud vastavalt majanduslikule olukorrale vajaliku reserviga ning 
tulude plaanipärasest edukamal laekumisel (enam laekus 939,1 tuh. eurot) oli samuti oluline 
osa likviidete varade jäägi kujunemisel. 
 

Lisa 22. Reservfondi täitmise aruanne 

 
tuhandetes eurodes 

Tegevusala  Eraldiste selgitused Reservfond  

    eraldatud kulutatud 

Spordiväljakud 
Eraldis OÜ-le Viimsi Haldus Karulaugu Spordikeskuse 
haldamisest saamata jäänud üüritulu 
kompenseerimiseks. 

8,2 8,2 

Viimsi saared 
Kaasfinantseeringu eraldamine MTÜ Naissaarlaste 
Kogukond projektile „Mootorsõiduki kütuse 
kättesaadavuse loomine Naissaarel“. 

14,1 14,1 

Viimsi 
Raamatukogu 

Eraldis Viimsi Raamatukogule hinnatõusust tingitud 
kütte- ja elektrikulude kompenseerimiseks. 

40,0 40,0 

Spordiväljakud 
Eraldis Karulaugu spordihoone hinnatõusust tingitud 
kütte- ja elektrikulude kompenseerimiseks.  

26,0 26,0 

  Reservfondi kulud kokku 88,3 88,3 

 
2021. aastaks kinnitatud reservfondi eelarve ühekordseteks erakorralisteks kuludeks oli 
500,0 tuh. eurot ning aasta lõpuks jäi kasutamata 411,7 tuh. eurot (2020. aastal eelarve 
684,9 tuh. eurot ja jääk aasta lõpuks 458,6 tuh. eurot). Kõik eraldised tehti vallavalitsuse 
korralduste alusel.  
 

Lisa 23. Bilansipäevajärgsed sündmused 

 
24. veebruaril 2022 algas laiaulatuslik Venemaa Föderatsiooni relvajõudude rünnak 
Ukraina vastu. See võib mõjutada negatiivselt Viimsi valla konsolideerimisgrupi 
majandustegevust ning olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv. Juhtkond ei pea 
praegu otstarbekaks anda sõja võimaliku mõju kohta kvantitatiivseid hinnanguid. 
Juhtkond jälgib kaasnevate majanduskeskkonnas toimuvate sündmuste kulgu ning 
kohandab oma tegevust vastavalt olukorrale. Aruande koostamise hetkel ei ole 
juhtkonnal infot, mis annaks alust arvata, et Ukraina sõja mõju seab tõenäoliselt ohtu 
valla konsolideerimisgrupi tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul aruandekuupäevast. 
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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 
 
 
 

 

 


